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>> urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, przedawnienie roszczeń, urlop proporcjonalny

1.  Jak udzielać urlopu wychowawczego po zmianie 
przepisów od 1 października 2013 r. 

Możliwość wykorzystania 1 miesiąca urlopu wychowawczego wyłącznie 
przez jednego z rodziców, udzielanie urlopu wychowawczego w 5 częś-
ciach oraz zawieszenie przedawnienia urlopu wypoczynkowego za czas 
przebywania na urlopie wychowawczym to najważniejsze zmiany, jakie 
wejdą w życie od 1 października 2013 r. w zakresie udzielania urlopu 
wychowawczego.6d8663ee-dc8d-4864-93ec-76da1e5b5714 

Przyczyną zmian w tym zakresie była przede wszystkim konieczność dostosowania kra-
jowego ustawodawstwa do dyrektywy Rady 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdro-
żenia zmienionego porozumienia ramowego, dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego 
przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE 
(Dz.Urz. UE L 68 z 18.3.2010, str. 13). Co do zasady, zmiany te są korzystne dla pracowników 
i uelastyczniają prawo do korzystania z urlopu wychowawczego. 

Długość urlopu wychowawczego bez zmian
Nowelizacja Kodeksu pracy przyniosła wyłącznie porządkową zmianę w zakresie wy-

miaru przysługującego urlopu wychowawczego dla pracownika. Występujący dotych-
czas 3-letni okres urlopu zastąpiono 36-miesięcznym. Zmiana ta nie powoduje żadnych 
konsekwencji zarówno dla pracowników będących w trakcie urlopu wychowawczego 
w dniu wejścia w życie nowelizacji przepisów, jak też dla tych, którzy dopiero mają za-
miar skorzystać z urlopu wychowawczego. Zgodnie z zasadami liczenia terminów w pra-
wie pracy, zarówno 3-letni, jak i 36-miesięczny okres urlopu wychowawczego zakończy 
się w tym samym dniu. 

PRZYKŁAD
Pracownica zakładu krawieckiego legitymująca się 2-letnim stażem pracy złożyła do 
pracodawcy wniosek o udzielenie jej 2-letniego urlopu wychowawczego od 1 sierpnia 
2013 r. Pracodawca udzielił jej tego urlopu, obliczając termin jego zakończenia na 31 lip-
ca 2015 r. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie urlopów 
wychowawczych od 1 października 2013 r. pracodawca nie będzie musiał dokonywać 
żadnego przeliczenia urlopu wychowawczego pracownicy. Termin jego zakończenia 
pozostanie aktualny na 31 lipca 2015 r. W związku z nowelizacją również pracownica nie 
będzie musiała składać kolejnego wniosku o ten urlop czy w żaden sposób modyfiko-
wać poprzednio złożonego. 

Identyczna zmiana porządkowa została dokonana w przepisach dotyczących dodatko-
wego urlopu wychowawczego dziecka niepełnosprawnego. Zgodnie z nowymi przepisami, 
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jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od 
podstawowego 36-miesięcznego urlopu może być udzielony urlop wychowawczy w wy-
miarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. 
roku życia. Mimo przeredagowania tego przepisu oraz wprowadzenia okresu wyrażonego 
w miesiącach zamiast w latach, przepis nie wprowadza żadnej zmiany dotychczasowych 
reguł dla tego urlopu. 

Nowelizacja Kodeksu pracy nadal podtrzymała nierozerwalność urlopu wychowawczego 
ze stosunkiem pracy. Nie ma bowiem urlopu wychowawczego bez zatrudnienia w formie pra-
cowniczej (umowa o pracę, powołanie, mianowanie itd.). Dlatego w przypadku zatrudnienia 
pracownika na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy czy na 
zastępstwo urlop wychowawczy nie może zostać udzielony na okres dłuższy niż do czasu, 
na który dana umowa została zawarta. 

Drugi rodzic obowiązkowo musi wykorzystać 1 miesiąc urlopu 
wychowawczego 
Całkowitą nowością w znowelizowanych przepisach o urlopach wychowawczych jest 

konieczność wykorzystania co najmniej 1 miesiąca urlopu wychowawczego przez drugie-
go z rodziców (art. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy). Taka 
regulacja miała na celu stworzenie większej zachęty do dzielenia się urlopem i korzystania 
z niego przez oboje rodziców, a także godzenie pracy zawodowej oraz życia prywatnego i ro-
dzinnego przez pracujących rodziców. Co najmniej miesiąc urlopu dla każdego z rodziców 
nie będzie „przenoszony” na drugiego rodzica. Oznacza to zatem, że w przypadku korzy-
stania z urlopu wychowawczego wyłącznie przez jednego z rodziców będzie on miał prawo 
jedynie do 35 miesięcy tego urlopu, gdyż prawa do 1 miesiąca tego urlopu nie można będzie 
przenieść na drugiego rodzica. 

Wątpliwości może budzić jednak odniesienie tej regulacji do możliwości łącznego korzy-
stania przez oboje rodziców z urlopu wychowawczego w wymiarze do 4 miesięcy. Nie zo-
stało wskazane bowiem wprost, czy jednoczesne skorzystanie przez oboje rodziców z co 
najmniej miesięcznego urlopu wychowawczego jest wystarczające oraz czy drugi z rodzi-
ców musi przebywać co najmniej 1 miesiąc samodzielnie na tym urlopie, aby łącznie mógł 
on trwać 36 miesięcy. 

Skoro jednak ustawodawca użył zwrotu „wyłączne prawo do jednego miesiąca”, to na-
leży stwierdzić, że do tego miesiąca nie ma prawa w żadnym przypadku drugi z rodziców. 
Maksymalna długość urlopu wychowawczego dla jednego z rodziców będzie zatem wyno-
siła 35 miesięcy. 

PRZYKŁAD
Przyjmijmy, że pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego na 
dziecko w wymiarze 36 miesięcy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie 
złożyła pisemne oświadczenie męża o korzystaniu przez niego z urlopu wychowawcze-
go łącznie z matką dziecka w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. W takim 



I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!6

MONITOR PPiU nr 17(233) 1 września 2013 r.

przypadku pracodawca będzie mógł udzielić pracownicy urlopu wychowawczego je-
dynie do 30 listopada 2016 r., tj. na okres 35 miesięcy. Urlop wychowawczy w grudniu 
2016 r. będzie mógł natomiast wykorzystać ojciec dziecka, realizując jego wyłączne 
prawo do co najmniej 1 miesiąca urlopu wychowawczego. 

Od powyższej reguły przewidziano jednak wyjątki. Rodzic dziecka będzie miał bowiem 
prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze pełnych 36 miesięcy, jeżeli:
 ■  drugi rodzic dziecka nie żyje,
 ■  drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 ■  drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa 

ograniczeniu lub zawieszeniu, a także gdy
 ■  dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Termin wykorzystania urlopu wychowawczego
W wyniku omawianej nowelizacji Kodeksu pracy potwierdzono korzystną dla pracowników 

zamianę przepisów, która weszła w życie 17 czerwca 2013 r. Zgodnie z nią, urlop wychowaw-
czy może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a nie jak poprzed-
nio 4. roku. To znaczna liberalizacja przepisów o urlopach wychowawczych przedłużająca 
okres, w którym pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego. Osiągnięcie przez 
dziecko wieku 5 lat powoduje utratę prawa pracownika do korzystania z urlopu wychowaw-
czego na to dziecko.

PRZYKŁAD
Pracownica będąca matką 3,5-letniego dziecka wykorzystała u poprzedniego pracodaw-
cy urlop wychowawczy w jednej części w wymiarze 2 lat. Po ponownym zatrudnieniu 
wystąpiła u kolejnego pracodawcy o udzielenie jej na to dziecko pozostałego roku urlo-
pu wychowawczego. Pracodawca nie mógł w związku z wiekiem dziecka udzielić pra-
cownicy pełnego roku tego urlopu, a jedynie taką jego cześć, którą pracownica mogła 
wykorzystać do dnia 4. urodzin tego dziecka. Po zmianie przepisów pracownica może 
zwrócić się do pracodawcy o udzielenie jej pozostałej części urlopu wychowawczego, 
którą zdoła wykorzystać zanim dziecko osiągnie wiek 5 lat. 

Urlop wychowawczy w 5 częściach 
Zmiana przepisów o urlopach wychowawczych umożliwia podział 36-miesięcznego okre-

su przysługującego urlopu wychowawczego na 5 części. Nie muszą być one wykorzysta-
ne przez pracownika bezpośrednio jedna po 
drugiej. Nie ma również określonej minimal-
nej lub maksymalnej długości jednej części 
takiego urlopu. Pracownik swobodnie decy-
duje w tym zakresie, a pracodawca każdora-
zowo musi uwzględnić jego wniosek o udzie-
lenie urlopu wychowawczego.

UWAGA!
Po zmianie przepisów pracownik może wykorzystać 
urlop wychowawczy w 5 częściach, a nie jak do tej 
pory w 4 częściach.
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W ustawie nowelizującej Kodeks pracy zawarto również przepis przejściowy, zgodnie 
z którym rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy do dnia wejścia w życie ustawy korzystali  
w częściach z urlopu wychowawczego na dane dziecko, od dnia wejścia w życie ustawy 
mają prawo do wykorzystania takiego urlopu w liczbie części stanowiącej różnicę między 
liczbą części wynikającą z nowych przepisów a liczbą części urlopu wychowawczego wyko-
rzystaną na dane dziecko (art. 2 ust. 2 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy). Jeżeli zatem rodzic dziecka wykorzystał niepełny wymiar urlopu wychowawcze-
go w 4 częściach, ponownie nabędzie prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego. 

PRZYKŁAD
Pracownica wychowująca 3-letnie dziecko korzystała z urlopu wychowawczego 
w 4 częściach obejmujących każdorazowo po 6 miesięcy i przerywanych 1-miesięczny-
mi okresami wykonywania pracy, w następujących okresach:
 ■ 1. część: od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., 
 ■ 2. część: od 1 sierpnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., 
 ■ 3. część: od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r., 
 ■ 4. część: od 1 października 2012 r. do 31 marca 2013 r. 

Wykorzystanie urlopu wychowawczego w czterech częściach pozbawiło pracownicę 
prawa do pozostałej, niewykorzystanej części urlopu wychowawczego w wymiarze 
1 roku. W związku z nowelizacją Kodeksu pracy od 1 października 2013 r. pracownica 
będzie mogła wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej kolejnej, 5. części 
urlopu wychowawczego. 

Jednoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego 
do 4 miesięcy
Po nowelizacji Kodeksu pracy, od 2004 r. rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający 

warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie przebywać na takim 
urlopie przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W takim przypadku do wniosku o udzie-
lenie urlopu wychowawczego należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców 
lub opiekunów dziecka o okresie, w którym zamierza on skorzystać z takiego urlopu. Od 
1 października 2013 r. okres wspólnego korzystania przez rodziców lub opiekunów dziecka 
z urlopu wychowawczego zostanie wydłużony do 4 miesięcy. 

Również w tym przypadku rodzice lub 
opiekunowie dziecka, którzy do dnia wejścia 
w życie nowelizacji jednocześnie korzystali 
z urlopu wychowawczego na dane dziecko, 
od dnia wejścia w życie zmiany przepisów 
mają prawo do jednoczesnego korzystania 
z takiego urlopu w wymiarze stanowiącym 
różnicę między nowym, 4-miesięcznym wy-
miarem takiego urlopu a wymiarem urlopu wychowawczego dotychczas wykorzystanym 
jednocześnie na dane dziecko. Zatem jednemu z rodziców będzie przysługiwało prawo do 

UWAGA!
Po zmianie przepisów rodzice dziecka mogą jedno-
cześnie przebywać na urlopie wychowawczym mak-
symalnie przez 4 miesiące.
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uzupełnienia o 1 miesiąc wspólnego urlopu wychowawczego, jaki już wykorzystał z drugim 
z rodziców. 

PRZYKŁAD
Pracownica wychowująca 2-letnią córkę przebywa na 2-letnim urlopie wychowawczym, 
udzielonym jej od 1 stycznia 2013 r. W tym okresie ojciec dziecka przebywał jednocześnie 
na urlopie wychowawczym z matką dziecka przez pełny 3-miesięczny okres od 1 stycznia 
do 31 marca 2013 r. Po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, od 1 października 2013 r. 
będzie miał prawo zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu dodatkowego 
miesiąca urlopu wychowawczego, który będzie wykorzystywał łącznie z matką dziecka. 

Pełny urlop wypoczynkowy w roku rozpoczęcia urlopu 
wychowawczego
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego do pracy w ciągu tego sa-

mego roku kalendarzowego, w którym rozpoczął urlop wychowawczy, ulegał do tej pory 
proporcjonalnemu obniżeniu. Za każdy miesiąc urlopu wychowawczego pracownikowi odej-
mowano 1/12 z rocznego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik nie powracał 
do pracy w ciągu tego samego roku, nie było podstaw do takiego obniżenia i można go było 
dokonać wyłącznie w ostatnim roku korzystania z urlopu wychowawczego, w którym pra-
cownik powracał do pracy. 

Nowelizacja Kodeksu pracy wyłączyła możliwość proporcjonalnego obniżenia wymiaru 
urlopu wypoczynkowego pracownikowi powracającemu do pracy w tym samym roku, w któ-
rym rozpoczął on korzystanie z urlopu wychowawczego. Ta niekorzystna regulacja przesta-
nie zatem obowiązywać od 1 października 2013 r.

PRZYKŁAD
Przyjmijmy, że pracownica biura rachunkowego po wykorzystaniu urlopu macierzyń-
skiego oraz wypoczynkowego złożyła pracodawcy wniosek o udzielenie jej urlopu wy-
chowawczego od 2 stycznia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. Pracodawca jest zobowiązany 
udzielić pracownicy urlopu wychowawczego na okres wskazany przez nią we wniosku. 
Po powrocie z tego urlopu 16 grudnia 2014 r. będzie jej przysługiwał pełny 26-dniowy 
urlop wypoczynkowy za 2014 r. 

Zawieszone przedawnienie urlopu wypoczynkowego 
Nowelizacja Kodeksu pracy wyłącza od 1 października 2013 r. możliwości przedawnienia 

roszczenia o urlop wypoczynkowy w sytuacji długotrwałego i nieprzerwanego korzystania 
z urlopu wychowawczego. Zgodnie z nowymi regulacjami, bieg przedawnienia roszczenia 
o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzy-
stania z urlopu wychowawczego. Zawieszenie biegu przedawnienia będzie dotyczyło urlopu 
zaległego, co do którego przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego rozpoczął już bieg 
okres przedawnienia. Bieg przedawnienia nie rozpocznie się natomiast dla urlopu bieżące-
go, z którego pracownik nie zdążył skorzystać przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego. 
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Prawo do urlopu wychowawczego 

W dalszym ciągu bezwzględnym warunkiem uzależniającym prawo do urlopu wychowaw-
czego jest określony staż pracy. Zgodnie z przyjętą nowelizacją Kodeksu pracy, prawo do 
urlopu wychowawczego ma w dalszym ciągu wyłącznie pracownik legitymujący się co naj-
mniej 6-miesięcznym ogólnym stażem pracy. Do tego stażu wlicza się wszystkie poprzednie 
okresy zatrudnienia pracownika, a także inne okresy, które przepisy szczególne nakazują 
traktować na równi z wykonywaniem pracy i wliczać do stażu pracy (np. okres pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych, okres pobierania stypendium przez stażystę). 

Niezmienne pozostało również to, że przepisy traktują na równi w zakresie prawa do urlo-
pu wychowawczego oboje rodziców, tj. zarówno matkę, jak i ojca dziecka. Identyczne prawo 
przysługuje również pracownikowi będącemu prawnym opiekunem dziecka. Nie ma przy tym 
znaczenia, czy drugi z rodziców lub opiekunów jest pracownikiem, czy nie.

Najważniejsze zmiany dotyczące urlopów wychowawczych od 1 października 2013 r. 

Dotychczasowa 
regulacja

Nowa regulacja 
od 1 października 2013 r.

Długość podstawowego urlopu wychowawczego 3 lata 36 miesięcy

Długość dodatkowego urlopu wychowawczego na 
dziecko niepełnosprawne

3 lata 36 miesięcy

Okres jednoczesnego korzystania przez oboje ro-
dziców z urlopu wychowawczego

do 3 miesięcy do 4 miesięcy

Podział urlopu wychowawczego na części maksymalnie 4 czę-
ści

maksymalnie 5 części

Maksymalna długość urlopu wychowawczego dla 
jednego rodzica (wyjątki art. 186 § 9 i § 10 Kodek-
su pracy po nowelizacji)

3 lata 35 miesięcy

Proporcjonalne obniżenie urlopu wypoczynkowe-
go w przypadku powrotu z urlopu wychowawczego 
w tym samym roku kalendarzowym

TAK NIE

Bieg przedawnienia roszczeń o urlop wypoczynko-
wy w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

TAK NIE

PODSTAWA PRAWNA:
 ● ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – w dniu oddania numeru do druku ustawa oczeki-

wała na podpis prezydenta

 ● art. 1552 § 2, 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. 896.

Aleksander P. Kuźniar –  prawnik, wykładowca, autor ponad 150 publikacji z zakresu 
prawa pracy oraz komentarza do Kodeksu pracy, od 10 lat 
zajmuje się zawodowo prawem pracy
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>> okres rozliczeniowy, rozkład czasu pracy, wynagrodzenie minimalne

2.  Za czas nieprzepracowany z powodu 
rozkładu czasu pracy przysługuje 
wynagrodzenie określone stawką miesięczną 
– stanowisko MPiPS 

Możliwość stosowania przez pracodawców od 23 sierpnia 2013 r. wydłu-
żonych okresów rozliczeniowych wiąże się z koniecznością zagwaranto-
wania pracownikowi co najmniej minimalnej płacy w miesiącu, w którym 
nie realizował on zadań służbowych z powodu rozkładu czasu pracy. 
Gwarancja minimalnego wynagrodzenia dotyczy pracowników, których 
wynagrodzenie zostało ustalone w inny sposób niż w stałej stawce. Tak 
uważa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.eae2ad01-dfc7-4fa3-a890-3b331e8f384e

Wskutek zmian wprowadzonych od 23 sierpnia 2013 r. do Kodeksu pracy w zakresie cza-
su pracy, dotyczącym możliwości wydłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy (na-

wet do 12 miesięcy), powstała konieczność 
zagwarantowania pracownikowi minimalnej 
płacy w miesiącu, w którym nie realizował on 
zadań służbowych z powodu rozkładu czasu 
pracy (art. 129 § 5 Kodeksu pracy). W odnie-
sieniu do pracowników zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego 

wynagrodzenia należy ustalać proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Mimo że wprowadzony przez ustawodawcę przywilej dotyczy wszystkich pracowników 

niezależnie od systemu czasu pracy, w jakim są zatrudnieni, to nie dotyczy osób wynagra-
dzanych stawką miesięczną równą co najmniej minimalnej pensji. Mają one bowiem prawo 
do wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę. Potwierdził to Departament Prawa Pracy 
i Ubezpieczeń w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi z 7 sierpnia 2013 r. 
na pytanie redakcji „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń”: 

(…) gwarancja w zakresie wynagrodzenia zawarta w tym przepisie (art. 129 § 5 
Kodeksu pracy – przyp. red.) odnosi się do wynagrodzenia określonego w innej 
stawce niż stawka miesięczna w stałej wysokości, np. w stawce godzinowej, 

prowizyjnej lub akordowej. Jeżeli bowiem pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 
w stałej wysokości, to przysługuje mu ona niezależnie od jego rozkładu czasu pracy i od 
zaplanowanej przez pracodawcę liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu (zatem 
także wówczas, gdy na dany miesiąc pracownik nie ma zaplanowanej pracy). Przepis ten 
nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia w wysokości 
nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, co oznacza, że pracodawca nie może 

UWAGA!
Za okres niewykonywania pracy z powodu rozkładu 
czasu pracy pracownik zachowuje prawo do co naj-
mniej minimalnego wynagrodzenia. 
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wypłacić pracownikowi wynagrodzenia niższego, może natomiast wypłacić wynagrodzenie 
wyższe (…).

W takim przypadku pracodawca ma zatem możliwość wypłacenia kwoty wyższej niż mi-
nimalna płaca za miesiąc, w którym pracownik nie realizował zadań służbowych z powodu 
rozkładu czasu pracy.

PRZYKŁAD   
Tomasz Z. jest wieloletnim pracownikiem firmy produkcyjnej, zatrudnionym w pełnym 
wymiarze czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okre-
sie rozliczeniowym. Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową. Z powodów orga-
nizacyjnych, zgodnie z rozkładem czasu pracy, w listopadzie i grudniu 2013 r. nie będzie 
świadczył pracy. Godziny wynikające z tych 2 miesięcy zostały bowiem zaplanowane 
w poprzednich miesiącach okresu rozliczeniowego. Mimo niewykonywania obowiązków 
służbowych, zarówno za listopad, jak i grudzień 2013 r. Tomasz Z. powinien otrzymać 
wynagrodzenie nie niższe niż 1600 zł. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych – Dz.U. 

z 2013 r., poz. 896

 ● art. 80, art. 129 § 5 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. 896

 ● art. 7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. Nr 200, poz. 1679

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 publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

CZYTAJ TAKŻE

„Czy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za dni wolne, jeśli nie przepracował 
ani jednego dnia roboczego” – MPPiU nr 9/2013, dostępny na www.mp.infor.pl

>> pracownik młodociany, umowa o pracę, przygotowanie zawodowe, opiekunowie ustawowi 

3.  Z kim pracodawca powinien podpisać umowę 
o pracę w celu przygotowania zawodowego 
– z młodocianym czy z jego rodzicami

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca powi-
nien podpisać bezpośrednio z pracownikiem młodocianym. Rodziców 
młodocianego pracodawca musi poinformować jedynie o ryzyku 
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zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, jakie występują na jego 
stanowisku pracy.

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 18 lat 
(art. 190 Kodeksu pracy). Pracownik młodociany może być zatrudniony w celu przygotowa-
nia zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy) lub przy 
wykonywaniu prac lekkich. 

Ograniczone uprawnienia młodocianych
Osoba, która ukończyła 16 lat, lecz nie ukończyła 18 lat należy do tzw. grupy osób posiada-

jących ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Należą do nich bowiem osoby pomiędzy 
13. a 18. rokiem życia (art. 15 Kodeksu cywilnego). Zasadą jest, że taka osoba do zaciągania 
zobowiązań lub rozporządzania swoim prawem potrzebuje zgody swojego przedstawicie-
la ustawowego, czyli najczęściej rodzica. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątek właśnie 
w zakresie nawiązywania stosunków pracy przez młodocianych. Osoba posiadająca ograniczo-
ną zdolność do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać 
stosunek pracy oraz dokonywać czynności, które dotyczą tego stosunku (art. 22 § 3 Kodeksu 
pracy). Dlatego pracownik młodociany, z którym pracodawca chce podpisać umowę o pracę, 

nie będzie potrzebował zgody rodziców na za-
warcie takiej umowy. Również pracodawca nie 
musi występować o taką zgodę do rodziców 
młodocianego. W przypadku nawiązania sto-
sunku pracy przez młodocianego, jego przed-
stawiciel ustawowy, np. rodzic, może jedynie 
rozwiązać zawartą umowę za zezwoleniem 

sądu opiekuńczego w przypadku, gdyby taki stosunek sprzeciwiał się dobru małoletniego. 
Nie może zatem zrobić tego samodzielnie, według własnego uznania, a jedynie po zbadaniu 
całokształtu okoliczności faktycznych przez sąd opiekuńczy, który zezwoli na takie rozwiązanie. 

Pracodawca jest zobowiązany sporządzić udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowe-
go występującego na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony młodociany. Informacje 
o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o za-
sadach ochrony przed zagrożeniami na tym stanowisku pracodawca jest zobowiązany prze-
kazać nie tylko młodocianemu, ale również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego, 
czyli z reguły rodzicom (art. 201 § 3 Kodeksu pracy). 

Treść umowy zawieranej z młodocianym
Należy przypomnieć, że umowa w celu przygotowania zawodowego młodocianych, poza 

elementami wymaganymi dla wszystkich umów o pracę, powinna dodatkowo zawierać 
(art. 195 Kodeksu pracy):
 ■  wskazany rodzaj przygotowania zawodowego, które ma odbywać młodociany (nauka 

zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),

UWAGA!
Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 
pracodawca podpisuje bezpośrednio z pracowni-
kiem młodocianym. 
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 ■  czas trwania i miejsce odbywania przygotowania młodocianego,
 ■  sposób dokształcania teoretycznego.

Wzór umowy w celu przygotowania zawodowego

 .....................…………………………… 
                                                                                                                     (miejsce i data)

.....................................................
            (pieczęć pracodawcy) 

UMOWA O PRACĘ
w celu przygotowania zawodowego

zawarta w dniu ………..................…………… pomiędzy …........……………………………………………………
….. z siedzibą:.………………………………………………................………………………………………………………… 
zwanym dalej „Pracodawcą”,
a ………………………………………………………................... urodzonym ………………………………………...........
PESEL …….....………………… zamieszkałym …………...........………………………………………………………….
zwanym dalej „Młodocianym”.

§ 1

1. Strony zawierają umowę na czas nieokreślony 
2.   Nauka zawodu ……………………………………..........…… trwa ………….…..…...….. miesiące od dnia 

……………..…….….. do dnia zdania egzaminu końcowego.

§ 2

1.  Przygotowanie zawodowe będzie odbywało się w ……...........…………………….............................
2.  Młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania teoretycznego w formie …………

………...............................………………...............................………………...............................…………....... 

§ 3 

W okresie nauki zawodu Młodociany będzie otrzymywał wynagrodzenie obliczone jako pro-
cent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim 
kwartale, obowiązującym od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez 
Prezesa GUS w Monitorze Polskim, który wynosi: 

 w pierwszym roku nauki – 4%, 
 w drugim roku nauki – 5%, 
 w trzecim roku nauki – 6%. 
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§ 4 
Dniem rozpoczęcia nauki zawodu jest.................... r. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.). 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 …………………………................... ......……………………………………….
      (podpis młodocianego i data)                                                                                    (podpis pracodawcy i data)

Zasadą jest, że umowa w celu przygotowania zawodowego powinna być zawarta z pra-
cownikiem młodocianym na czas nieokreślony. 

Od tej zasady przewidziano jednak jeden wyjątek. Mianowicie w przypadku, gdy praco-
dawca zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę pracowników młodocianych, niż to wy-
nika z jego potrzeb, może zawrzeć z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego na czas określony. 

cd3a389c-b7e1-452d-a278-be08218b2fe3

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 22 § 3, art. 194, art. 195 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. 896

 ● art. 15, art. 17 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

 ● § 7, § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania – Dz.U. Nr 60, poz. 278; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 980

Aleksander P. Kuźniar – prawnik, wykładowca, autor ponad 150 publikacji z zakresu 
prawa pracy oraz komentarza do Kodeksu pracy, od 10 lat zajmuje się zawodowo pra-
wem pracy

CZYTAJ TAKŻE

„Na jakich warunkach zatrudniać pracowników młodocianych” – MPPiU nr 17/2012, do-
stępny na www.mp. infor.pl 
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>> umowa na czas określony, nauczyciel kontraktowy, umowa na zastępstwo 

4.  Czy z nauczycielem można podpisać 
trzy umowy na czas określony 
na okresy następujące po sobie 

PROBLEM  Chcemy zatrudnić w naszej szkole publicznej na czas określony 
nauczycielkę kontraktową. Wcześniej miała zawarte z nami następujące po 
sobie 2 umowy na zastępstwo, każdą z nich za nieobecne nauczycielki. Czy 
obecnie możemy podpisać z nią trzecią umowę na czas określony na zastęp-
stwo, czy powinniśmy zawrzeć umowę na czas nieokreślony?

RADA  Nie muszą Państwo zawierać z pracownicą umowy na czas nieokreślo-
ny, ponieważ w przypadku nauczycieli nie ma zastosowania zasada, że trzecia 
z kolei umowa o pracę powinna być zawarta na czas nieokreślony. Ponadto 
umowy na zastępstwo nie są uwzględniane w limicie umów na czas określony.

UZASADNIENIE  Karta Nauczyciela jest aktem prawnym kompleksowo regulującym nawiązy-
wanie stosunku pracy z nauczycielami. Wyłącznie wówczas, gdy dane zagadnienie nie jest ure-
gulowane w Karcie Nauczyciela, w przypadku nauczycieli stosuje się zapisy Kodeksu pracy. 

Pracodawcy zatrudniający nauczycieli nie mają natomiast możliwości zatrudniania ich 
w dowolny sposób, dopuszczalny przez Kodeks pracy. Ogólną zasadą jest, że z nauczycie-
lami kontraktowymi stosunek pracy jest nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Został jednak przewidziany specjalny tryb zatrudnienia nauczycieli kontrakto-
wych w przypadku potrzeb szkoły wynikających przede wszystkim z okresowej nieobecności 
zatrudnionych nauczycieli. Ten tryb nawiązywania stosunku pracy dotyczy także nauczycieli 
mianowanych i dyplomowanych. 

Z nauczycielem kontraktowym można podpisać umowę o pracę na czas określony w przy-
padku zaistnienia potrzeby (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela): 
 ■  wynikającej z organizacji nauczania, 
 ■  zastępstwa nieobecnego nauczyciela. 

Jeżeli ponadto nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifika-
cje, możliwe jest zatrudnienie w tym trybie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do zaj-
mowania danego stanowiska (art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela).

Okoliczność, że Karta Nauczyciela kompleksowo reguluje nawiązanie stosunku pracy 
z nauczycielami przesądza o tym, że nawet wtedy, gdy z nauczycielem są zawierane kolejne 
umowy na czas określony i jest ich więcej niż dwie, nie zajdzie konieczność zawarcia umowy 
na czas nieokreślony. Taki obowiązek wynika bowiem jedynie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy. 
Przepis ten przewiduje, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równo-
znaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli po-
przednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po 
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sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy 
o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Należy jednak zauważyć, że nawet gdyby przepis ten 
był stosowany do nauczycieli, to i tak nie stosuje się go do kolejnych umów o pracę zawie-
ranych na zastępstwo nieobecnego pracownika. 

Skoro zatem Karta Nauczyciela nie ogranicza liczby umów o pracę zawieranych na za-
stępstwo, to nie ma przeszkód, aby z tym samym nauczycielem podpisać dowolną liczbę ta-
kich umów, pod warunkiem jednak, że są spełnione przesłanki do zawarcia umowy na czas 

określony. Każda z tych umów będzie zawie-
rana na czas określony i niezależnie od tego, 
ile następujących po sobie umów zostanie 
zawartych, żadna z nich nie przekształci się 
w umowę na czas nieokreślony, nawet jeśli 
w przypadku nauczycieli kontraktowych zasa-
dą jest zatrudnienie ich właśnie na czas nie-
określony. Takie stanowisko potwierdził Sąd 

Najwyższy w wyroku z 2 września 1999 r. (I PKN 235/99, OSNP 2001/3/64), oraz w wyroku 
z 29 czerwca 2000 r. (I PKN 709/99, OSNP 2001/24/716). 

Problem może pojawić się natomiast wówczas, gdy nauczyciel kontraktowy zostanie za-
trudniony na podstawie umowy terminowej, w sytuacji gdy brak było do tego podstaw, tzn. 
gdy taka potrzeba nie wynikała ani z konieczności zastępowania innego nauczyciela, ani 
z organizacji nauczania. W orzecznictwie rozpatrywano takie przypadki, ale w kontekście 
nieprawidłowego zatrudniania nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego. Sąd Najwyższy zajmował zdecydowane stanowisko, że niezależnie 
od tego, jaką umowę strony podpisały, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie miano-
wania (wyrok SN z 9 lutego 2000 r., I PKN 517/99, OSNP 2001/13/432). Należy uznać, że po-
dobna sytuacja zachodzi w odniesieniu do nauczyciela kontraktowego, który powinien być 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W tej sytuacji należy uznać, 
że umowa zawarta na czas określony nie wygaśnie wraz z upływem okresu, na jaki została 
zawarta, zaś nauczyciel będzie miał roszczenie nie tylko o ustalenie, że podstawą nawiąza-
nia jego stosunku pracy była umowa na czas nieokreślony, ale również o ustalenie dalszego 
istnienia stosunku pracy lub zapłaty świadczeń wynikających z istniejącego stosunku pracy 
oraz o dopuszczenie do pracy. 

PRZYKŁAD
Nauczyciel kontraktowy został zatrudniony przez dyrektora szkoły na podstawie umowy 
o pracę na czas określony od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. W tym przypadku 
nie było podstaw do zawarcia umowy na czas określony. We wrześniu 2013 r. nauczy-
ciel wniósł sprawę o dopuszczenie do pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku 
oraz o zapłatę wynagrodzenia za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. Sąd uwzględnił 
żądania pracownika, ponieważ faktyczną podstawą nawiązania stosunku pracy z tym 
nauczycielem mogła być wyłącznie umowa o pracę na czas nieokreślony, która nie wy-
gasła, a nie umowa terminowa. 

UWAGA!
Umów na zastępstwo nie wlicza do limitu dwóch 
umów na czas określony, jakie można podpisać 
z danym pracownikiem na następujące po sobie 
okresy. 
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820d41da-f781-4416-8485-dce333beaa33

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 10 ust. 7, ust. 9, art. 91c ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela – Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; 

ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 675 

 ● art. 251 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. 896

Rafał Krawczyk – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

CZYTAJ TAKŻE

„Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli i przeprowadzać dla nich staż” – MPiPU nr 12/2010, 
dostępny na www.mp.infor.pl 

>> wynagrodzenie, młodociani, PFRON, składki na ubezpieczenia społeczne

5.  Od 1 września 2013 r. będą niższe wpłaty 
na PFRON 

Od 1 września 2013 r. zmieniła się wysokość wynagrodzenia dla pracow-
ników młodocianych, kwota przychodu powodującego zmniejszenie lub 
zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, od której 
dokonywane są wpłaty na PFRON.  Zmiana wynika z obowiązującej od 
1 września 2013 r. nowej kwoty bazowej, którą stanowi przeciętne wy-
nagrodzenie w II kwartale br., tj.  3612,51 zł. 

Zmiana kwoty bazowej od 1 września 2013 r. powoduje, że wskaźniki zależne od jego wy-
sokości będą niższe, m.in. wynagrodzenie pracowników młodocianych, kwota przychodu 
powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podsta-
wa, od której dokonywane są wpłaty na PFRON.

Wynagrodzenie młodocianych
Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1 września do 30 listopada 

2013 r. będzie niższe odpowiednio o 5,10 zł (dla pracownika w I roku nauki), 6,37 zł (dla pra-
cownika w II roku nauki) i o 7,65 zł (dla pracownika w III roku nauki).

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Pracownik młodociany
Wysokość wynagrodzenia w okresie

01.09.2013–30.11.2013 01.06.2013–31.08.2013

w I roku nauki – nie mniej niż 4% 144,50 zł 149,60 zł

w II roku nauki – nie mniej niż 5% 180,63 zł 187,00 zł

W III roku nauki – nie mniej niż 6% 216,75 zł 224,40 zł
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Wpłaty na PFRON

W omawianym okresie pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON, dokonają ich w niż-
szej wysokości w porównaniu do wpłat dokonywanych za okres od czerwca do sierpnia 
2013 r. Podstawa do dokonywania wpłat jest bowiem niższa o 127,54 zł.

Wysokość wpłat na PFRON 

Okres Kwota bazowa

od czerwca do sierpnia 2013 r. 3740,05 zł

od września do listopada 2013 r. 3612,51 zł

Dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o  dofinansowanie z tytułu zatrudnienia 
osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, niższe przeciętne wynagrodzenie oznacza niż-
szą kwotę refundacji z tego tytułu, jeżeli umowa ze starostą zostanie zawarta w okresie od 
1 września do 30 listopada 2013 r.

Składki ZUS
Nowa kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje zmianą niektórych 

wskaźników w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz emerytur.
Kwota miesięcznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubez-

pieczenie chorobowe, obowiązująca od 1 września 2013 r., wynosi 9031,28 zł. Za ubez-
pieczonych, podlegających temu ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności, nie rozlicza 

się składki chorobowej od kwot wyższych 
niż ten poziom. Zasady ustalania ogranicze-
nia podstawy wymiaru dobrowolnej skład-
ki chorobowej ulegną zmianie od 1 stycz-
nia 2014 r. Zmiana ta została wprowadzona 
na mocy ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych oraz niektórych innych ustaw. 

Nowelizacja ta skutkuje korzystnym dla płatników rozwiązaniem, dzięki któremu kwotę 
ograniczenia miesięcznej podstawy składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będą 
musieli ustalać raz na rok, a nie co kwartał. Więcej szczegółów w Temacie Numeru tego 
wydania „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń”.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń 
emerytalno-rentowych
Emerytów i rencistów obowiązują progi zarobków, po przekroczeniu których świadczenie 

będzie zawieszone lub zmniejszone. Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmieniają 

UWAGA!
Od 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegną zasady usta-
lania kwoty ograniczenia miesięcznej podstawy 
wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe.
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się raz na kwartał i od 1 września 2013 r. wynoszą 2528,80 (70% przeciętnego wynagrodze-
nia) oraz 4696,30 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia).

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów 

Okres obowiązywania 

Kwoty przychodu odpowiadające 

70% przeciętnego 
wynagrodzenia 

130% przeciętnego 
wynagrodzenia 

od 1 września 2013 r. 2528,80 zł 4696,30 zł

od 1 czerwca 2013 r. 2618,10 zł 4862,10 zł 

od 1 marca 2013 r. 2583,30 zł 4797,40 zł 

od 1 grudnia 2012 r. 2457,20 zł 4563,30 zł 

od 1 września 2012 r. 2447,80 zł 4545,90 zł 

W przypadku gdy osiągany przez świadczeniobiorcę przychód przekroczy 70% przecięt-
nego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia – świad-
czenie będzie podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę 
maksymalnego zmniejszenia.

Maksymalnie świadczenie można pomniejszyć o: 
 ■ 549,12 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 ■ 411,87 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 ■ 466,78 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Natomiast konsekwencją osiągnięcia zarobków wyższych niż 130% przeciętnego wyna-
grodzenia jest zawieszenie prawa do emerytury lub renty. 

e7821bb3-9592-494c-bd1e-f9b89cd17b08

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

– j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 786

 ● § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania – Dz.U. Nr 60, poz. 278; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 980

 ● art. 2 ust. 1 pkt 28, art. 46 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 2012 r., poz. 1548

 ● art. 20 ust. 3 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. 827

Bożena Goliszewska-Chojdak –  ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redak-
tor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale perso-
nalnym
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1. Zmiany prawa –  weszły w życie 17.07–4.09.2013 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 14 sierpnia 2013 r.

17 lipca 2013 r.

1.1. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.
Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. została ustalona na 
poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalenda-
rzowym.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia 
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. – Dz.U. z 16 lipca 2013 r., poz. 816

30 lipca 2013 r.

1.2.  Osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę, a osiągnęły 
wiek emerytalny, nie mają prawa do przeliczenia świadczeń

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie, w jakim uniemożliwiają pracowni-
kom zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, którzy pobierali wcześ-
niejszą emeryturę, z chwilą osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego, ustalenie podstawy 
wymiaru emerytury z zastosowaniem kwoty bazowej aktualnej na datę złożenia wniosku 
o przyznanie zwykłej emerytury (tak jak to ma miejsce w stosunku do osób, które pobiera-
ły świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny czy emeryturę pomostową) – są 
zgodne z konstytucją. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2013 r. sygn. akt SK 16/12 – Dz.U. z 30 lipca 
2013 r., poz. 858

1 sierpnia 2013 r.

1.3. Ocena pracy nauczycieli szkół artystycznych
Oceny pracy nauczyciela szkoły artystycznej dokonuje dyrektor szkoły artystycznej, w której 
jest zatrudniony nauczyciel. Jeśli dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji 
pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z na-
uczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pe-
dagogiczny, natomiast oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze 
i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu 
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. W przypadku uzupełniania przez 
nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, oceny pracy nauczyciela doko-
nuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.  Do postępowań dotyczą-
cych oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczas obowiązującego rozporządze-
nia. Zmiany w rozporządzeniu mają charakter porządkujący i co do zasady nie wprowadzają 
zmian merytorycznych w jego treści.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 czerwca 2013 r. w spra-
wie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu po-
stępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 
– Dz.U. z 17 lipca 2013 r., poz. 819
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2 sierpnia 2013 r.

1.4.  Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych umożliwiono przyznawanie nagród uznanio-
wych oraz zapomóg wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach. Dotychczas minister ten mógł przyznawać nagrody roczne 
i uznaniowe oraz zapomogi wyłącznie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego 
zastępcom. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy 
Straży Granicznej – Dz.U. z 18 lipca 2013 r., poz. 821

2 sierpnia 2013 r.

1.5.  Środki na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Dookreślono, że w ramach środków funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi znajdują 
się środki do wysokości wynikającej z iloczynu stawki stanowiącej 0,1% przeciętnego upo-
sażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych i prze-
znaczone na nagrody uznaniowe oraz zapomogi przyznawane w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. Zmiana ta ujednolica przepisy obowiązujące w resorcie spraw wewnętrznych 
– jest analogiczna do rozwiązania przyjętego w przepisach odnoszących się do wysokości 
funduszu nagród w Policji. Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej tworzy się w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży 
Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i Komendzie Głównej 
Straży Granicznej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 czerwca 2013 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapo-
mogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej – Dz.U. z 18 lipca 2013 r., poz. 822

8 sierpnia 2013 r.

1.6. Zmiany w systemie pieczy zastępczej
Wprowadzona została możliwość organizowania na terenie innego powiatu niepublicz-
nych rodzinnych domów dziecka oraz zarówno publicznych, jak i niepublicznych placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest zawarcie 
porozumienia między starostą powiatu organizującego rodzinny dom dziecka lub placów-
kę opiekuńczo-wychowawczą albo zlecającym realizację tego zadania innym podmiotom 
a starostą powiatu, na którego terenie jest organizowana taka placówka. Doprecyzowano 
także zakres porozumienia między starostami w sprawie zorganizowania opieki nad dzieć-
mi pozbawionymi rodziców oraz wskazano podmioty właściwe do przyznawania świad-
czeń i dodatków przysługujących rodzinie zastępczej zawodowej i finansowania rodziny 
zastępczej zawodowej. 
Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej – Dz.U. z 31 lipca 2013 r., poz. 866
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8 sierpnia 2013 r.

1.7.  Składka na ubezpieczenia rentowe nie ma charakteru 
podatkowego

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał zgodność z konstytucją przepisów ustawy z 21 grudnia 
2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która była pilnym projektem 
rządowym podwyższającym wysokość składki na ubezpieczenia rentowe w części finanso-
wanej przez pracodawcę z 6% na 8% podstawy wymiaru. 
Zdaniem wnioskodawcy, wpłaty pochodzące ze składek są dochodami Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, który zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych jest państwowym funduszem celowym, nie posiada osobowości prawnej, a ZUS jest 
jedynie dysponentem zgromadzonych w tym funduszu środków. Składka na ubezpieczenia 
rentowe, w tym również w części finansowanej przez pracodawcę (płatnika), stanowi zatem 
dochód państwa, a przez to wypełnia w całości definicję podatku i jest podatkiem. Ponadto 
wprowadzenie zmian w trakcie danego roku bez zachowania odpowiedniej vacatio legis, 
tj. co najmniej miesięcznego wyprzedzenia przed jego rozpoczęciem – a modyfikacja doty-
czy podatku (daniny) rozliczanego w cyklu rocznym – narusza konstytucję.
Trybunał orzekł, że zakwestionowane przez wnioskodawcę przepisy są zgodne z konsty-
tucją. Stwierdził przy tym, że składka na ubezpieczenia rentowe w części opłacanej przez 
pracodawcę nie ma charakteru podatkowego – jest świadczeniem wzajemnym i celowym, 
stanowiącym dochód pozabudżetowy podmiotu publicznego (Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych). Podatek i składka na ubezpieczenia rentowe w części finansowanej przez praco-
dawcę są dwiema różnymi instytucjami. Skoro składka na ubezpieczenia rentowe w części 
finansowanej przez pracodawcę nie jest podatkiem, to także ustawa wprowadzająca zmiany 
w wysokości takiej składki nie może być uznana za ustawę podatkową.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2013 r. sygn. akt K 7/12 – Dz.U. z 8 sierpnia 
2013 r., poz. 902

8 sierpnia 2013 r.

1.8.  Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek 
wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego

Karta Nauczyciela nakłada na jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) obowiązek 
wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielowi należącemu do danego 
stopnia awansu zawodowego, który w danym roku kalendarzowym nie osiągnął średniego po-
ziomu wynagrodzenia. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązano do zagwarantowania 
w planach finansowych środków na wydatki związane z wypłatą dodatku uzupełniającego. 
Jednak nie przekazano na ten cel funduszy w subwencji oświatowej przyznawanej na realiza-
cję przez gminy zadań w zakresie edukacji, który jest nowym zadaniem jednostek samorządu 
terytorialnego. Taka ingerencja ustawy w sferę wydatków jednostek samorządu terytorialnego 
przy nałożeniu obowiązku wydatków nie znalazła więc odzwierciedlenia w sferze przychodów. 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakwestionowane przepisy są zgodne z konstytucją. Obowią-
zek wypłaty nauczycielom dodatku nie jest nowym zadaniem własnym jednostek samorządu 
terytorialnego, lecz istniał on od 2002 r. Nowelizacja Karty Nauczyciela, którą został dodany za-
kwestionowany w niniejszej sprawie przepis, weszła w życie dopiero w 2009 r. Interwencję usta-
wodawcy spowodowało bowiem niewykonywanie ustawowych obowiązków w zakresie wynagro-
dzenia nauczycieli na odpowiednim, średnim poziomie przez niektóre jednostki samorządowe. 
Odnosząc się bezpośrednio do problematyki naruszenia zasady adekwatności, Trybunał uznał, 
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że wnioskodawcy nie przedstawili dostatecznego uzasadnienia tezy, że jednostki samorządu 
terytorialnego, w związku z koniecznością wypłacania dodatku, nie mogą wykonywać swych 
zadań. Sam fakt, że dochody jednostek samorządowych nie są wystarczające, by optymalnie 
realizować wszystkie zadania publiczne, nie może zaś przesądzać o naruszeniu konstytucji.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2013 r. sygn. akt K 13/10 – Dz.U. z 8 sierpnia 
2013 r., poz. 903

8 sierpnia 2013 r.

1.9.  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela 
akademickiego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, które określają, że wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ma być 
określona z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu wynagrodzenia za okres urlopu 
wypoczynkowego, są zgodne z konstytucją. Za niezgodne natomiast uznał przepis rozporządze-
nia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wy-
nagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich w zakresie, w jakim przy ustalaniu ekwiwalentu 
za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego obliczonego w stosunku do składników 
wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości, nakazuje obliczanie 
tego ekwiwalentu przyjmując za podstawę dni kalendarzowe. Przepis ten traci moc obowiązującą 
z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2013 r. sygn. akt P 53/11 – Dz.U. z 8 sierpnia 
2013 r., poz. 904

Powyższy wyrok TK szczegółowo opisaliśmy w MPPiU nr 15/16/2013 w artykule
„Ekwiwalent urlopowy nauczycieli akademickich – niekonstytucyjny”

15 sierpnia 2013 r.

1.10.  Zmiany w procesie certyfikacji kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym

Wprowadzona została możliwość powołania w skład komisji egzaminacyjnej, która przepro-
wadza egzamin pisemny uprawniający do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym, osób posiadających długi staż pracy w administracji publicznej na 
stanowisku związanym z transportem drogowym oraz wykształcenie wyższe o profilu innym 
niż ekonomiczny, techniczny lub prawniczy. Tak jak dotychczas, certyfikat kompetencji zawo-
dowych jest zabezpieczony przez: włókna aktywne w świetle ultrafioletowym, mikrodruk oraz 
wyczuwalne w dotyku litery „PL”. Dokumenty, na podstawie których następuje zwolnienie kan-
dydata z całości albo z części egzaminu pisemnego (dyplom studiów wyższych, świadectwa 
studiów podyplomowych) mogą być składane w formie kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza, adwokata lub radcę prawnego. Kopie 
tych dokumentów mogą być również poświadczone przez pracownika jednostki, przy której 
działają komisje egzaminacyjne, na podstawie przedstawionych oryginałów tych dokumentów. 
Rozporządzenie reguluje tylko te kwestie dotyczące uzyskiwania certyfikatów kompetencji 
zawodowych, które nie zostały określone w bezpośrednio stosowanym od 4 grudnia 2011 r. 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. 
ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika 
drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51).
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 1 lipca 2013 r. w spra-
wie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym 
oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych – Dz.U. z 24 lipca 2013 r., poz. 837

17 sierpnia 2013 r.

1.11. Nowe stanowiska pomocnicze w Agencji Wywiadu
Zmieniony został dotychczasowy załącznik nr 3 w tabeli XII przez dodanie części XII, gdzie 
uwzględniono nowe rodzaje stanowisk pomocniczych, na których mogą być zatrudniani pra-
cownicy w Agencji Wywiadu (są to: starszy operator systemu, starszy logistyk, starszy asy-
stent, operator systemu, logistyk, asystent, młodszy operator systemu, młodszy logistyk, 
młodszy asystent). Jednocześnie określono kategorie zaszeregowań nowo wprowadzanych 
stanowisk oraz wymagane kwalifikacje (wykształcenie) oraz liczbę lat pracy niezbędne do zaj-
mowania danego stanowiska.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej za-
trudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek – Dz.U. 
z 2 sierpnia 2013 r., poz. 882

20 sierpnia 2013 r.

1.12.  Zmiany stawek opłat za udzielenie zezwolenia 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
oraz licencji wspólnotowej

W stosunku do poprzedniego stanu prawnego wprowadzone zostały dwie zmiany polegające 
na określeniu stawek opłat za udzielenie nowych dokumentów wynikających z przepisów rozpo-
rządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009, tj. zezwo-
lenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – wydawanego na czas nieoznaczony 
w miejsce dotychczasowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 
lub rzeczy oraz licencji wspólnotowej – w miejsce dotychczasowej licencji na wykonywanie mię-
dzynarodowego transportu drogowego. Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy opłata wynosi 1000 zł. Dotychczas za 
udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (na okres powyżej 
30 lat do 50 lat) również była pobierana opłata 1000 zł, natomiast za udzielenie licencji na wykony-
wanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksów-
ką (na okres powyżej 30 lat do 50 lat) opłata wynosiła 900 zł. Zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego oraz wypisy z tego zezwolenia będzie wydawać starosta właściwy dla 
siedziby przedsiębiorcy. W przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową, jeżeli przedsiębior-
ca nie posiada zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego przez 
starostę, organem właściwym do wydania zezwolenia będzie Główny Inspektor Transportu Dro-
gowego. W takiej sytuacji zezwolenie będzie wydawane bez wypisów. Dodatkowo zróżnicowa-
ne zostały stawki opłat za wydanie licencji wspólnotowej w związku z wydłużeniem okresu jej 
ważności (nowe przepisy UE przewidują, że licencja wspólnotowa jest wydawana na okres nie 
dłuższy niż 10 lat, z możliwością jego przedłużenia).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 
2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywa-
niem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji za-
wodowych – Dz.U. z 12 sierpnia 2013 r., poz. 916
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23 sierpnia 2013 r.

1.13.  Łatwiejszy dostęp do wykonywania niektórych zawodów
Zredukowane zostały ograniczenia prawne wykonywania wybranych zawodów. Całościowa 
lub częściowa deregulacja dotyczy 50 zawodów. Są to m.in. zawody: adwokata, radcy prawne-
go, notariusza, komornika, syndyka, urzędnika sądowego i prokuratury, detektywa, pośredni-
ka w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Deregulacja obejmuje też: trenera 
klasy drugiej, pierwszej i mistrzowskiej, instruktora sportu, przewodnika turystycznego i pi-
lota wycieczek. Uwolnione będą również zawody: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, 
specjalisty do spraw rozwoju zawodowego. Wprowadzono regulację, zgodnie z którą infor-
macja o karze dyscyplinarnej w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego będzie wykreślana 
z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych w przypadku jej zatarcia (tj. uznania kary 
za niebyłą po upływie określonego czasu). Ustawa zawiera przepisy przejściowe dotyczące 
m.in. postępowań w sprawie nadania, odmowy nadania, zawieszenia, przywrócenia oraz cof-
nięcia uprawnień przewodnikom miejskim i terenowym oraz pilotom wycieczek, które zostały 
wszczęte, a niezakończone przed wejściem w życie nowych przepisów. 
Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawo-
dów – Dz.U. z 23 lipca 2013 r., poz. 829

23 sierpnia 2013 r.

1.14.  Dłuższy okres rozliczeniowy w każdym systemie czasu pracy
Pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy, 
jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji 
pracy. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub 
elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. 
Pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień 
przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Wprowadzenie 
wydłużonego okresu rozliczeniowego musi być zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy i nie będzie 
możliwe bez zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działają związki 
zawodowe – bez zgody przedstawicieli pracowników. Okresy rozliczeniowe czasu pracy wprowa-
dzone zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, trwające w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy, kończą się z upływem czasu, na jaki zostały wprowadzone.
Ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawo-
dowych – Dz.U. z 8 sierpnia 2013 r., poz. 896

Szczegółowo o zmianach – w MPPiU nr 15/16/2013 w artykule 
„Zmiany w czasie pracy – jakie korzyści przyniosą pracodawcom” 

oraz w bieżącym numerze w artykule „Jak sporządzać rozkłady i harmonogramy czasu 
pracy po zmianie przepisów od 23 sierpnia 2013 r.”

23 sierpnia 2013 r.

1.15.  Nowe wzory wniosków i formularzy dla agencji zatrudnienia
Określone zostały nowe wzory: wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia (załącznik nr 1), certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru (załącznik 
nr 2), a także formularzy składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia (załączniki nr 3 
i 4). Wniosek o wpis do rejestru agencji zatrudnienia został m.in. dostosowany do zmian związa-
nych z utworzeniem od 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). Ponadto zmniejszona została liczba danych w sprawozdawczości agencji zatrudnienia. 
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Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszego roz-
porządzenia stosuje się dotychczasowe wzory formularzy wniosku o wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia oraz certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 lipca 2013 r. w sprawie działalno-
ści agencji zatrudnienia – Dz.U. z 8 sierpnia 2013 r., poz. 899

24 sierpnia 2013 r.

1.16.  Pracodawca musi przedstawić informację o udzielanej 
mu pomocy publicznej z wnioskiem w sprawie organizacji 
przygotowania zawodowego dorosłych

Pracodawca, który jest zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego doro-
słych, powinien przedstawić dokumenty i oświadczenia niezbędne do prawidłowego udzielenia 
pomocy de minimis wraz z wnioskiem w sprawie organizacji przygotowania zawodowego doro-
słych (dotychczas dokumenty te przedstawiał wraz z wnioskiem o dokonanie refundacji wydatków 
i wnioskiem o wypłatę premii). Uczestnikom przygotowania zawodowego umożliwiono przystępo-
wanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych i egza-
minów sprawdzających. Uczestnik na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania 
zawodowego dorosłych ma obowiązek składać w instytucji wskazanej do przeprowadzenia egza-
minu wniosek o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie, a w przypadku egzami-
nu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wniosku składanego w okręgowej komisji egza-
minacyjnej dołączyć deklarację dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu. Do spraw związanych 
z organizacją przygotowania zawodowego dorosłych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych – Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 910

28 sierpnia 2013 r.

1.17. Nowe stanowiska służbowe funkcjonariuszy CBA
Do tabeli stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego dodane zostały stanowiska służbowe radcy prawnego i audytora, wprowadzone do 
struktury organizacyjnej CBA. Wynagrodzenie osób pełniących służbę na tych stanowiskach 
będzie tożsame z wynagrodzeniem osób na stanowisku eksperta, przy czym w odniesieniu 
do tego stanowiska służbowego nowością jest ustalenie szerszego niż dotychczas zakresu 
stawek uposażenia zasadniczego, tj. od 3600 zł do 7000 zł (dotychczas od 6200 zł do 7000 zł).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbo-
wych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia za-
sadniczego z tytułu wysługi lat – Dz.U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 920

1 września 2013 r.

1.18. Zmiany w organizacji pracy przedszkoli
Wprowadzona została dotacja celowa dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warun-
ków wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do bezpłatnego 
wychowania przedszkolnego w takim samym wymiarze (nie krótszym niż 5 godzin dziennie) 
w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego znaj-
dujących się na terenie danej gminy, bez względu na prowadzący je organ. Od 1 września 
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2013 r. za każdą dodatkową godzinę ponad gwarantowany bezpłatny czas pobytu dziecka 
w przedszkolu opłata będzie wynosiła maksymalnie 1 zł. Przedszkola niepubliczne będą mogły 
otrzymać dotacje na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym, przewidzianym 
na jednego wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniej-
szonym o opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 
za wyżywienie. Wprowadzono zasadę, że wszystkie zajęcia odbywające się w czasie przekra-
czającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, 
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkolach 
będą prowadzone w ramach opłat ustalonych przez radę gminy.
Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw – Dz.U. z 18 lipca 2013 r., poz. 827

1 września 2013 r.

1.19. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
Od 1 września 2013 r. wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli zostają utrzymane na poziomie z września 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – Dz.U. z 12 sierpnia 2013 r., poz. 913

4 września 2013 r.

1.20.  Nowy termin na przygotowanie programów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych

Ze względu na stopień szczegółowości jednolitych programów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych, termin przygotowania przez Centrum Kształcenia Podyplomowe-
go Pielęgniarek i Położnych tych programów został wydłużony do 23 sierpnia 2015 r. (po-
czątkowo programy miały być przygotowane w terminie 24 miesięcy od ogłoszenia ustawy 
z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, czyli do 23 sierpnia 2013 r.). Do czasu 
ogłoszenia jednolitych programów kształcenie podyplomowe będzie realizowane na podsta-
wie programów obowiązujących przed 23 sierpnia 2011 r. 
Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – Dz.U. 
z 20 sierpnia 2013 r., poz. 940 

2. Zmiany prawa – oczekują na wejście w życie od 1.10.2013 r.

Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 2 sierpnia 2013 r.

1 października 2013 r.

2.1.  Uczelnie będą opłacały składkę zdrowotną za studentów 
posiadających Kartę Polaka

Szkoła wyższa będzie opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów i uczestni-
ków studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także 
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osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki 
w języku polskim niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ale 
posiadających ważną Kartę Polaka (dotychczas składki na to ubezpieczenie były opłacane 
w przypadku, gdy wymienione osoby zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w ro-
zumieniu przepisów o repatriacji). Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane 
z budżetu państwa. Tym samym rozszerzone zostało prawo studentów posiadających Kartę 
Polaka do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza tzw. przypadki nagłe. Będą oni 
uprawnieni do identycznych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.
Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2 sierpnia 2013 r., poz. 879

Więcej na ten temat pisaliśmy w MPPiU nr 15/16/2013 w artykule 
„Od kiedy uczelnia opłaci składki za studenta posiadającego Kartę Polaka”

3. W Sejmie
Prace nad ustawami na 46. posiedzeniu Sejmu w dniach 23–26.07.2013 r.

3.1.  Nowe warunki wykorzystywania urlopów wychowawczego 
i wypoczynkowego przez rodziców

Zgodnie z nowelizacją, w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden 
miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto wymiar urlo-
pu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub 
opiekunów dziecka, został podwyższony z 3 do 4 miesięcy. Wprowadzono także możliwość po-
dzielenia urlopu wychowawczego na 5 części (dotychczas możliwe były 4). Określono, że rodzic 
ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze (j. do 36 miesięcy), gdy drugi 
rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został pozbawiony tej władzy. W sy-
tuacji gdy po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym pracow-
nik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy, urlop 
wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym.   
Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – status dokumentu nr 909, 
ustawa przekazana do podpisu prezydenta

Więcej na ten temat w bieżącym numerze w artykule 
„Jak udzielać urlopu wychowawczego po zmianie przepisów od 1 października 2013 r.”

3.2.  Budżet państwa będzie finansował składki emerytalno-
rentowe osobom niewykonującym działalności zarobkowej 
w związku z opieką nad dzieckiem

Za osoby, które w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem zrezygnują z działalności 
zarobkowej (np. pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy na umowę zlecenia), składki 
emerytalno-rentowe, podobnie jak w przypadku pracowników przebywających na urlopach wy-
chowawczych, będzie w całości finansować państwo za pośrednictwem ZUS przez okres do 
3 lat, nie później niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Osoby dotąd nieubezpieczo-
ne będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad 
dziec kiem. Ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, objęte zosta-
ną również osoby wychowujące dzieci i jednocześnie ubezpieczone w systemie rolniczym. 
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Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie-
których innych ustaw – status dokumentu nr 939, ustawa przekazana do podpisu prezydenta

Więcej na ten temat w bieżącym numerze w artykule 
„Zmiany w ubezpieczeniach od 1 września 2013 r. – budżet sfinansuje składki 

za rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem”

4. Projekty
Przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu 23 lipca 2013 r.

4.1. Zmiany w Karcie Nauczyciela
Średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
mają zostać zastąpione wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na 
wynagrodzenia nauczycieli oraz sposób rozliczania środków wydatkowanych na wynagro-
dzenia nauczycieli (łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotych-
czas oddzielnie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego). Niektóre dodatki mają 
zostać zlikwidowane, a dodatek wiejski będzie uwzględniany w rozliczaniu środków wydat-
kowanych na wynagrodzenia nauczycieli. Wymiar urlopu wypoczynkowego będzie wynosił 
47 dni roboczych w roku.
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw

Oprac. Anna Seroczyńska

5. Najnowsze orzecznictwo
5.1.  Czy odmowa podjęcia pracy może być przyczyną 

zwolnienia dyscyplinarnego

Odmowa podjęcia pracy przez zwolnionego pracownika jest ciężkim 
naruszeniem obowiązków pracowniczych, uzasadniającym rozwiąza-
nie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (wyrok Sądu 
Najwyższego z 3 lipca 2013 r., I PK 45/13).

Arkadiusz D., posiadający stopień naukowy doktora, był zatrudniony w charakterze 
adiunkta w Wyższej Szkole „H”. Pod koniec czerwca 2010 r. uczelnia wypowiedziała mu 
umowę o pracę ze skutkiem na 30 września tego roku. Jednak pismo w sprawie wypo-
wiedzenia dotarło do Arkadiusza D. dopiero na początku lipca 2010 r. W związku z tym 
umowa nie mogłaby się rozwiązać, gdyż przepis art. 128 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyż-
szym przewiduje, że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z koń-
cem semestru.



II. AKTUALNOŚCI30

MONITOR PPiU nr 17(233) 1 września 2013 r.

Uczelnia próbowała wycofać się z wypowiedzenia, ale nie zgodził się na to Arkadiusz D., 
który od razu odwołał się do sądu. Wobec tego uczelnia potraktowała go jako pracownika 
i od 1 października 2010 r. wypłacała mu wynagrodzenie.

Tymczasem Arkadiusz D. rozpoczął już pracę na innej uczelni i poinformował byłego pra-
codawcę, że nie zamierza wracać do pracy i stosunek pracy uznaje za zakończony. W tej 
sytuacji uczelnia w listopadzie 2010 r. wysłała do niego wezwanie do wykonywania pracy, 
jednocześnie informując o przydzieleniu godzin wykładowych w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2010/2011. Arkadiusz D. ponownie odmówił powrotu do pracy i wkrótce po-
tem uczelnia zwolniła go dyscyplinarnie z pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pra-
cy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego 
Sąd I instancji uznał zwolnienie za bezprawne i zasądził ponad 9000 zł odszkodowania. 

Natomiast sąd II instancji zmienił to orzeczenie i oddalił pozew, uznając zwolnienie dyscypli-
narne za uzasadnione i zgodne z prawem. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko sądu apela-
cyjnego i uznał zwolnienie byłego adiunkta za prawidłowe, oddalając jego skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu SN podkreślił, że umowa o pracę powinna się rozwiązać 30 września, gdyż 
nawet wypowiedzenie niezgodne z prawem odnosi skutek i umowa rozwiązuje się. Zarazem 
SN wskazał, że uczelnia nadal wypłacała wynagrodzenie, co wskazuje na kontynuację sto-
sunku pracy. Niezależnie od podstaw kontynuowania istniejącego czy nawiązania nowego 
stosunku pracy, pracodawca działał w przeświadczeniu, że stosunek pracy istnieje, zaś pra-
cownik pobierał wynagrodzenie i nie zamierzał pracować, a takie zachowanie jest zawsze 
ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Naruszenie to jest zawinione i to umyśl-
nie – pracownik chciał się tak zachować.

SN wskazał, że nie może być usprawiedliwienia dla odmowy wykonywania obowiązków 
pracowniczych także wtedy, gdy pracownik podjął już inną pracę. Nie można tłumaczyć się 
nowymi zobowiązaniami, bo w takim przypadku istnieje możliwość rozwiązania umowy z no-
wym pracodawcą bez wypowiedzenia, ale za 3-dniowym uprzedzeniem, i powrotu do pracy.

Wnioski z orzeczenia
Pracodawca wypłacający wynagrodzenie i wzywający zatrudnionego do pracy działa 

w przeświadczeniu, że stosunek pracy nadal istnieje niezależnie od tego, czy wcześniej 
doszło do próby jego rozwiązania czy został nawiązany nowy albo kontynuowany jest do-
tychczasowy stosunek pracy. Płaca jest ekwiwalentem wykonanej pracy i przyjęcie jej przez 
pracownika, przy wyraźnej odmowie powrotu do pracy czy wykonywania obowiązków wyzna-
czonych umową, musi być ocenione negatywnie i stanowić podstawę do natychmiastowego 
rozwiązania stosunku pracy, tj. bez wypowiedzenia. Pracownik, który pobrał wynagrodzenie 
bez wykonywania pracy, nie może zasłaniać się twierdzeniem, że stosunek pracy uległ roz-
wiązaniu albo że podjął już inne zatrudnienie i ma z tego tytułu zobowiązania.

Michał Culepa –  prawnik, specjalista ds. zatrudnienia, szkoleniowiec, autor wielu pub-
likacji z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń
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  Problem  Pracownik od stycznia do kwietnia pracował na 1/2 etatu i wykorzystał 3 dni 
urlopu wypoczynkowego. Od maja do sierpnia pracował na pełny etat. Z końcem sierpnia 
jego umowa o pracę rozwiązała się. Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi, 
jeżeli należy mu się 26 dni w ciągu roku? Ile pozostało mu jeszcze urlopu do wykorzystania?

  Odpowiedź  Państwa pracownikowi zatrudnionemu do końca sierpnia br. przysługuje 
jeszcze 11 dni urlopu wypoczynkowego.  

Uzasadnienie   Ustalając wymiar przysługują-
cego Państwa pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego powinni Państwo obliczyć go 
oddzielnie za okres, kiedy pracownik praco-
wał na 1/2 etatu i oddzielnie za okres, kiedy 
pracownik był zatrudniony na pełny etat. 
Dokonując obliczeń należy najpierw ustalić 
wymiar urlopu wypoczynkowego w przy-
padku zatrudnienia na 1/2 etatu. Pracowni-
cy zatrudnieni na niepełny etat mają urlop 
ustalany proporcjonalnie do wymiaru etatu 
(art. 154 § 2 Kodeksu pracy). Ponieważ Pań-
stwa pracownik pracował na 1/2 etatu przez 
4 miesiące, urlop za ten okres obliczamy 
w następujący sposób:
■   1/2 etatu x 26 dni = 13 dni, 
■   za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 

4/12 x 13 dni = 4,33 dnia, co w zaokrągle-
niu  do pełnego dnia daje 5 dni. 

Następnie należy obliczyć wymiar urlopu wy-
poczynkowego przysługujący pracownikowi w 
czasie zatrudnienia na pełny etat  proporcjonal-
nie za okres od 1 maja do 31 sierpnia 4/12 x 26 
dni = 8,66 dnia, po zaokrągleniu 9 dni. 
Po tym obliczeniu sumujemy oba wymiary 
urlopu wypoczynkowego z zatrudnienia na 
1/2 etatu oraz pełnego etatu, co daje:  
5 dni + 9 dni = 14 dni urlopu wypoczynko-
wego. 
Mając na uwadze, że pracownik wykorzy-
stał już 3 dni urlopu wypoczynkowego, to 
z 14 dni należy odjąć 3 dni, co daje 11 dni 
urlopu wypoczynkowego.

PODSTAWA PRAWNA:

●  art. 154 § 1 i § 2, art. 1542 § 1 i § 2 ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 896

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 

Grzegorz 
Ziółkowski

Ewa
Preis

Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 

Grzegorz 
Ziółkowski

Ewa
Preis

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, 
który zmienił wymiar etatu
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>> osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, urlop wychowawczy, przedsiębiorca, zleceniobiorca 

1.  Zmiany w ubezpieczeniach od 1 września 
2013 r. – budżet sfinansuje składki za rodziców 
sprawujących opiekę nad dzieckiem 

Od 1 września 2013 r. za rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem 
będą opłacane składki ubezpieczeniowe. Zakres ubezpieczenia i wyso-
kość składek uzależnione będą od długości stażu ubezpieczeniowego, 
który rodzic podsiadał, zanim poświęcił się opiece nad dzieckiem. Nowe 
przepisy są korzystne dla rodziców, ponieważ powiększają kapitał ich 
składek na przyszłą emeryturę, oraz – w większości przypadków – dają 
własny, odrębny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwiając 
tym samym  dostęp do bezpłatnej opieki medycznej, finansowanej ze 
środków NFZ.

Nowelizacja wprowadza nową grupę 
osób, które będą obowiązkowo podlegać 
ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym 
i zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniu 
emerytalnemu. 

Prawo do objęcia obowiązkowymi 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowy-
mi osób sprawujących osobistą opiekę nad 
dzieckiem przysługuje przez okresy wska-
zane w ustawie i może być wykorzystane 
w całości lub w częściach – jednak nie wię-
cej niż w czterech (art. 6a ust. 5, art. 6b 
ust. 3 ustawy systemowej po nowelizacji). 

Zakres ubezpieczeń
Nowelizacja zakłada, że w przypadku osób sprawujących osobistą opiekę nad dziec-

kiem, które mają co najmniej półroczny, nieprzerwany staż ubezpieczeniowy, budżet 
będzie finansował składki na ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. 
Warunkiem jest zaprzestanie działalno-
ści zarobkowej, będącej tytułem do ubez-
pieczenia, w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem. 

W przypadku osób dotychczas nie-
ubezpieczonych bądź tych, których staż 

SŁOWNICZEK

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem 
– osoba fizyczna sprawująca osobistą opiekę nad dziec-
kiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem 
przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej niż 
do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w przypadku 
dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepeł-
nosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby – przez 
okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez dziecko 18. roku życia (art. 4 pkt 17 ustawy sy-
stemowej po nowelizacji).

UWAGA!
Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczny staż 
ubezpieczeniowy, w okresie sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem (w rozumieniu nowych prze-
pisów) będą podlegały ubezpieczeniom emerytal-
nemu, rentowym i zdrowotnemu.
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ubezpieczeniowy jest krótszy niż 6 miesięcy albo nie przypada na okres bezpośrednio po-
przedzający opiekę, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenie emerytalne. 

PRZYKŁAD
Anna P. oraz Sabina L. są matkami wychowującymi dzieci w wieku do 3 lat. Poznały się 
w firmie, w której obydwie wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia (podlegają 
z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym). Anna P. jest zatrudniona od 
7 miesięcy, a Sabina L – od dwóch. Od września obydwie ubezpieczone zamierzają 
przerwać pracę zarobkową, aby poświęcić się opiece nad swoimi dziećmi. W okresie 
przewidzianym ustawą każda z tych osób zostanie objęta obowiązkiem ubezpieczenio-
wym, jednak w różnym zakresie. Anna P., jako osoba sprawująca osobistą opiekę nad 
dzieckiem, będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu. 
Natomiast za Sabinę L., ze względu na zbyt krótki staż ubezpieczeniowy, opłacana bę-
dzie tylko składka na ubezpieczenie emerytalne.

Warunek prowadzenia pozarolniczej działalności, działalności zarobkowej lub współpra-
cy przez okres co najmniej 6 miesięcy uważa się za spełniony tylko w sytuacji, gdy osoba 
sprawująca opiekę:
 ■ nieprzerwanie podlegała z danego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 

bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
oraz
 ■ opłacała składki na te ubezpieczenia (art. 6a ust. 2 ustawy systemowej po nowelizacji).

Zawieszenie działalności w związku z opieką
Szczególne rozwiązania przewidziano dla rodziców – przedsiębiorców, ponieważ ustawa 

zmieniająca wprowadza nowe rozwiązania m.in. w zakresie przepisów o swobodzie działal-
ności gospodarczej. Zgodnie z nimi, osoba, która:
 ■ prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz
 ■ nie zatrudnia pracowników

może zawiesić tę działalność na okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w ro-
zumieniu przepisów ubezpieczeniowych (art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej po nowelizacji). Oznacza to, że w związku z opieką nad dzieckiem działal-
ność będzie mogła zostać zawieszona na okres znacznie dłuższy, niż wynika to z obec-
nie obowiązujących przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej (obecnie okres 
zawieszenia, przysługujący przedsiębior-
com na ogólnych zasadach, nie może być 
dłuższy niż 24 miesiące). Zawieszenie dzia-
łalności w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem może zostać wykorzystane w ca-
łości lub w częściach – jednak nie więcej 
niż w czterech.

UWAGA!
Rodzic prowadzący własną firmę będzie mógł za-
wiesić wykonywanie działalności gospodarczej na 
cały okres sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem przez okres dłuższy, niż wynika to z obecnie 
obowiązujących przepisów. 
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Wysokość składek za osoby opiekujące się dziećmi

Przepisy ustawy nowelizującej wprowadzają nowe kwoty podstawy wymiaru składek dla 
osób na urlopach wychowawczych i tych, które rezygnują z pracy zarobkowej w związku 
z opieką nad dzieckiem. Szczegóły w tabeli.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za osoby na urlopach wychowaw-
czych oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

Ubezpieczeni/tytuł 
ubezpieczenia

Zasady ustalania podstawy wymiaru 
składek opłacanych przez budżet 

państwa

Kwota podstawy wymiaru 
składek od 1 września 

2013 r.

1 2 3

Osoby przebywające 
na urlopie wychowaw-
czym

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% 
prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do usta-
lenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek emerytalno-rentowych, nie 
więcej jednak niż przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie wypłacone za okres 12 miesię-
cy kalendarzowych poprzedzających urlop 
wychowawczy i nie mniej niż 75% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia

Ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – kwota przeciętne-
go wynagrodzenia z okresu 
12 miesięcy poprzedzających 
urlop wychowawczy, 
nie mniej niż 1200 zł,
nie więcej niż 2227,80 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjal-
nego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych 

Ubezpieczenie zdrowotne 
–  520 zł

Osoba, która pro-
wadziła działalność 
gospodarczą przez 
okres co najmniej 
6 miesięcy i zaprze-
stała jej prowadzenia 
lub zawiesiła jej wyko-
nywanie

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% 
prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do usta-
lenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek emerytalno-rentowych

Ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe –  2227,80 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjal-
nego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych

Ubezpieczenie zdrowotne 
– 520 zł

Osoba, która prowa-
dziła inną działalność 
pozarolniczą przez 
okres co najmniej 
6 miesięcy i zaprze-
stała jej prowadzenia

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% 
prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do usta-
lenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek emerytalno-rentowych

Ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 2227,80 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjal-
nego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych

Ubezpieczenie zdrowotne 
– 520 zł
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1 2 3

Zleceniobiorcy, któ-
rzy wykonywali umo-
wę przez co najmniej 
6 miesięcy i zaprzesta-
li jej wykonywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% 
prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do usta-
lenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek emerytalno-rentowych, 
nie więcej niż przeciętna podstawa wymia-
ru składek z tytułu umowy zlecenia z po-
przednich 6 miesięcy kalendarzowych, nie 
mniej niż 75% minimalnego wynagrodzenia

Ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – kwota przecięt-
nej podstawy wymiaru skła-
dek z tytułu umowy zlecenia, 
z okresu 6 miesięcy poprze-
dzających okres sprawo-
wania osobistej opieki nad 
dziec kiem, 
nie mniej niż 1200 zł,
nie więcej niż 2227,80 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjal-
nego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych

Ubezpieczenie zdrowotne 
– 520 zł

Osoby współpracują-
ce przez co najmniej 
6 miesięcy z osobami 
prowadzącymi dzia-
łalność i ze zlecenio-
biorcami

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% 
prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do usta-
lenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek emerytalno-rentowych

Ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe –  2227,80 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjal-
nego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych

Ubezpieczenie zdrowotne 
– 520 zł

Duchowni podlegają-
cy z tego tytułu ubez-
pieczeniom społecz-
nym przez co najmniej 
6 miesięcy

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 
minimalnego wynagrodzenia za pracę

Ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 1600 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjal-
nego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych

Ubezpieczenie zdrowotne 
– 520 zł

Osoby sprawujące 
osobistą opiekę nad 
dzieckiem, które nie 
spełniają warunków 
do objęcia ubezpie-
czeniami emerytalnym 
i rentowymi z tego ty-
tułu (tzn. nieposiada-
jące stażu ubezpie-
czeniowego lub ze 
stażem krótszym niż 
6-miesięczny)

Ubezpieczenie emerytalne – 75% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia

Ubezpieczenie emerytalne 
– 1200 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – brak Ubezpieczenie zdrowotne 
– brak

 PRZYKŁAD 
Płatnik składek rozlicza składki za Natalię B. przebywającą na urlopie wychowawczym. 
Do 31 sierpnia 2013 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we tej ubezpieczonej została ustalona na podstawie kwoty przeciętnego wynagrodzenia 
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wypłaconego jej w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa 
ta wynosiła 500 zł, ponieważ Natalia B. była u tego pracodawcy zatrudniona na 1/5 etatu.
Od 1 września, po nowelizacji przepisów ustawy systemowej, kwota podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wy-
chowawczych nie może być niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tej 
sytuacji za Natalię B od września br. płatnik będzie rozliczał składki obliczone od pod-
stawy znacznie wyższej niż dotychczas – będzie to kwota „dolnego” ograniczenia pod-
stawy wymiaru składek za osoby korzystające z urlopu wychowawczego, czyli 1200 zł 
(75% minimalnego wynagrodzenia).

Składki na ubezpieczenia ww. grup osób będą w całości finansowane z budżetu 
państwa (art. 16 ust. 8 ustawy systemowej po nowelizacji). Podstawa wymiaru skła-

dek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we ww. grup ubezpieczonych ma być usta-
lana raz na rok, a więc składka w nowej 
wysokości ma obowiązywać od 1 stycznia 
do 31 grudnia danego roku. Jest to nowa 
regulacja nie tylko w odniesieniu do osób 
sprawujących opiekę nad dzieckiem, ale 
również w stosunku do osób przebywa-

jących na urlopach wychowawczych. Podstawa wymiaru ich składek będzie ustalana 
obecnie raz na rok, a nie raz na kwartał. Nowelizacja wchodzi w życie od 1 września 
2013 r. i od tej daty płatnicy zobowiązani są rozliczać składki od podstaw ustalanych 
na nowych zasadach.

Maksymalna podstawa wymiaru składek za osoby przebywające na urlopach wychowaw-
czych

Zasady ustalania maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe

Do 31 sierpnia 2013 r. Od 1 września 2013 r.

60% przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w poprzednim kwartale. 
Składka w nowej wysokości obowiązuje od 
trzeciego miesiąca następnego kwartału.

60% prognozowanego miesięcznego wynagro-
dzenia, przyjętego do ustalenia rocznego ogra-
niczenia podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe.
Składka w nowej wysokości obowiązuje od 
1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Kwoty maksymalnej podstawy wymiaru składki

2244,03 zł (1 czerwca – 31 sierpnia 2013 r.) 2227,80 zł (1 września – 31 grudnia 2013 r.)

UWAGA!
Podstawa wymiaru składek za osoby przebywające 
na urlopach wychowawczych i podlegające ubez-
pieczeniom z tego tytułu będzie ustalana raz na 
rok, a nie jak dotychczas – raz na kwartał.
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Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Osoby opiekujące się dziećmi, a także osoby przebywające na urlopach wychowawczych 
podlegają obowiązkowo z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdro-
wotnemu (albo odpowiednio – tylko ubezpie-
czeniu emerytalnemu), jeżeli nie mają usta-
lonego prawa do emerytury lub renty i nie 
posiadają innych tytułów do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych. Przywilej korzy-
stania z możliwości finansowania składek 
z budżetu państwa za okres sprawowania 
opieki dotyczy obojga rodziców, jednakże 
nie mogą oni z niego korzystać równocześnie. W sytuacji gdy jedno z rodziców przebywa 
na urlopie wychowawczym, a drugie jednocześnie spełnia warunki do objęcia ubezpiecze-
niami jako osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, budżetowe finansowanie składek przy-
sługuje osobie korzystającej z urlopu.

Zgłoszenia do ubezpieczeń osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem będzie 
dokonywał ZUS. Osoba podlegająca  z tego tytułu ubezpieczeniom będzie zobowiązana do 
złożenia w ZUS:
 ■ skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 ■ orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (w przypadku posia-

dania przez dziecko takiego orzeczenia),
 ■ oświadczenia, zawierającego m.in. imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad 

dzieckiem oraz jej numer PESEL, a gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu 
osobistego lub paszportu, imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia, datę rozpoczę-
cia i zakończenia okresu osobistej opieki objętego ubezpieczeniem, informację o korzystaniu 
(lub niekorzystaniu) z prawa do ubezpieczenia z tego tytułu przez drugiego rodzica dziecka.

W razie zmiany stanu faktycznego (np. podjęcia pracy zarobkowej przez ubezpieczonego, 
rezygnacji z osobistego sprawowania opieki, zawarcia umowy z nianią, zapewnienia opieki 
przedszkolnej) rodzic jest zobligowany, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian, do po-
wiadomienia o tym ZUS.

Finansowanie składek rolnika-przedsiębiorcy
Za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w związ-

ku z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem w okresach wskazanych w ustawie, 
składka na to ubezpieczenie będzie finansowana od dnia zgłoszenia przez rolnika wniosku 
wraz z oświadczeniem o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Za rolnika zostanie 
sfinansowana również składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (chyba że jest ob-
jęty tym ubezpieczeniem obowiązkowo z innego tytułu). Do rolników nie ma zastosowania 
wymóg zaniechania wykonywania pracy rolniczej, jak to ma miejsce w przypadku osób ubez-
pieczonych w ZUS. Natomiast w  przypadku rolników, którzy równolegle z prowadzeniem 

UWAGA!
Warunkiem objęcia ubezpieczeniem w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi jest brak pra-
wa do emerytury i renty oraz brak innego tytułu do 
ubez pieczeń społecznych. 
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gospodarstwa prowadzą działalność gospodarczą (pozostając w rolniczym systemie ubez-
pieczeniowym), warunkiem budżetowego finansowania składek za okres sprawowania opie-
ki nad dzieckiem jest zaprzestanie lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ograniczenie podstawy wymiaru składki chorobowej
Nowelizacja wprowadza istotną zmianę w zakresie podstawy wymiaru składek na dobro-

wolne ubezpieczenie chorobowe. Modyfikacja polega na tym, że górna granica tej podstawy 
będzie ustalana raz na rok i nie będzie mogła przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podsta-
wy wymiaru składek emerytalno-rentowych (dotychczas było to 250% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w poprzednim kwartale, a kwota ograniczenia była ustalana raz na kwartał). 
Ta zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r. Do końca 2013 r. kwotę ograniczenia podsta-
wy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej należy ustalać na dotychczasowych zasadach.

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r.

250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w poprzednim kwartale (9031,28 zł w okresie od 
1 września do 30 listopada 2013 r.).
Kwotę ograniczenia ustala się na okres 3 miesię-
cy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału, od każdego trzeciego 
miesiąca danego kwartału. 

250% przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia przyjętego do ustalenia rocznego ogranicze-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe.
Kwota jest ustalana raz na rok na podstawie ko-
munikatu Prezesa ZUS.

PODSTAWA PRAWNA
 ● ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 

(oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

fa8e495c-90f1-4e78-824a-c0b482dd3116

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 publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

W numerze 18/2013 Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń:

„Jak udzielać pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych”
a w nim m.in.
 kiedy najpóźniej można udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2013 r.,
  na jakich warunkach będzie się przedawniał zaległy urlop wypoczynkowy pracowników prze-

bywający na urlopach wychowawczych,
  w jakich przypadkach nie trzeba udzielać pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego 

do 30 września.  

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

POLECAMY!
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>> rozkład czasu pracy, harmonogram czasu pracy, doba pracownicza

1.  Jak sporządzać rozkłady i harmonogramy 
czasu pracy po zmianie przepisów 
od 23 sierpnia 2013 r. 

Nowelizacja czasu pracy, która obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r., 
wprowadziła nowe regulacje dotyczące sporządzania rozkładów i har-
monogramów czasu pracy. Obecnie rozkłady trzeba przygotowywać 
na co najmniej 1 miesiąc okresu rozliczeniowego i przedstawiać je pra-
cownikom najpóźniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem danego okresu 
rozliczeniowego. 

Rozkład czasu pracy to rozplanowanie dni pra-
cy, dni wolnych od pracy oraz godzin jej rozpoczę-
cia i zakończenia. Rozkład czasu pracy może mieć 
charakter ogólny dla wszystkich pracowników lub poszczególnych grup. Nie ma wówczas 
potrzeby rozplanowywania czasu pracy w sposób indywidualny dla każdego pracownika. 

Od rozkładu czasu pracy, który obejmuje wszystkich lub poszczególne grupy pracowni-
ków, należy odróżnić harmonogramy (grafiki), które są sporządzane dla pracowników indywi-
dualnie. Nowe przepisy dotyczące czasu pracy posługują się pojęciem „rozkład czasu pracy 
danego pracownika”, co w praktyce oznacza harmonogram (grafik) czasu pracy. 

Na jaki okres sporządzać rozkład czasu pracy
Przepisy obowiązujące przed nowelizacją czasu pracy nie pozwalały na precyzyjne i niebu-

dzące wątpliwości ustalenie, na jaki okres pracodawca powinien opracować harmonogram. 
Brak regulacji sprawił, że ukształtowały się dwa poglądy w omawianej kwestii. Pierwszy za-
kładał, że harmonogram (rozkład czasu pracy) powinien być tworzony na cały okres rozli-
czeniowy (z wyjątkiem przepisów szczególnych, odnoszących się do określonych grup za-
wodowych). Zwolennicy tego stanowiska wychodzili z założenia, że pracodawca dokonuje 
rozliczenia czasu pracy poszczególnych pracowników w ramach okresu rozliczeniowego. 
W związku z tym również w ramach okresu rozliczeniowego powinien być planowany czas 
pracy z wykorzystaniem harmonogramu, przez co należy rozumieć ustalenie jego wymiaru 
i rozłożenie go w określonych jednostkach czasu. Konsekwencją tego był pogląd o niedo-
puszczalności, szczególnie w dłuższych okresach rozliczeniowych, opracowywania rozkła-
dów czasu pracy na poszczególne części – np. miesięczne w ramach 4-miesięcznego okre-
su rozliczeniowego. 

Zgodnie z drugim stanowiskiem, nie było przeszkód (z uwagi na brak bezpośrednich 
przepisów, które by tego zabraniały), aby w ramach jednego okresu rozliczeniowego pra-
codawca tworzył kilka harmonogramów, obejmujących krótsze odcinki czasu. Zwolennicy 
tego poglądu wychodzili z założenia, że harmonogram czasu pracy, obejmujący cały (nieraz 

 Zobacz wywiad z ekspertem Konfederacji 
Lewiatan na temat zmian w czasie pracy dostępny 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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długi) okres rozliczeniowy, jest wizją planu czasu pracy, która w praktyce jest niemożliwa 
do realizacji ze względu na występowanie okoliczności, które nie były wiadome na etapie 
tworzenia harmonogramu. 

Zmiana przepisów o czasie pracy kończy spór dotyczący możliwości tworzenia wielu 
harmonogramów (rozkładów czasu pracy danego pracownika) w ramach jednego okresu 
rozliczeniowego. Zgodnie z nowymi zasadami, istnieje możliwość sporządzania rozkładów 

czasu pracy na okresy krótsze niż okres roz-
liczeniowy, co jest rozwiązaniem korzystnym 
z praktycznego punktu widzenia. Nie ozna-
cza to, że całkowitemu uznaniu pracodawcy 
pozostawiono ustalenie długości okresów, 
na jakie może on tworzyć harmonogramy. 
Określona została bowiem dolna granica 

czasu, na jaką harmonogram może być opracowany – minimum 1 miesiąc. Górną granicę 
stanowi natomiast długość przyjętego okresu rozliczeniowego. 

Ustawodawca wprowadzając możliwość tworzenia harmonogramów na okresy krótsze 
niż okres rozliczeniowy podzielił wcześniejszy pogląd praktyków prawa pracy dopuszcza-
jący takie rozwiązanie. 

PRZYKŁAD
Przyjmijmy, że pracodawca po zmianie przepisów o czasie pracy, tj. od 23 sierpnia 
br., wprowadził wydłużony 6-miesięczny okres rozliczeniowy. Uwzględniając, że sto-
sowana do niedawna praktyka opracowywania harmonogramów czasu pracy obej-
mujących cały okres rozliczeniowy nie sprawdziła się, pracodawca postanowił opra-
cowywać harmonogramy na okresy 3-miesięczne. Następnie, uwzględniając fakt, że 
3-miesięczne harmonogramy również były w praktyce trudne do realizacji, pracodaw-
ca wprowadził miesięczne rozkłady czasu pracy dla poszczególnych pracowników. 
Postępowanie pracodawcy dotyczące zmiany długości harmonogramów w trakcie 
trwania okresu rozliczeniowego należy uznać za dopuszczalne. Nie ma bowiem prze-
pisów zakazujących modyfikacji długości stosowanych na przyszłość rozkładów cza-
su pracy danych pracowników. 

Tworzenie rozkładów czasu pracy nie dotyczy wszystkich 
pracowników 
Nie każdy pracodawca ma obowiązek doprecyzowywania rozkładu czasu pracy poprzez 

tworzenie szczegółowych grafików. W przypadku pracodawców, u których praca odbywa 
się na podstawie sztywnego rozkładu czasu pracy, którym są objęci wszyscy pracownicy 
(np. urzędów państwowych), nie ma racjonalnego uzasadnienia dla tworzenia harmonogra-
mów przedstawiających rozkład czasu pracy każdego pracownika z osobna. Natomiast gdy 
pracodawca zatrudnia np. różne grupy pracowników, przy pracy zmianowej czy w równoważ-
nym systemie czasu pracy, gdzie są różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w po-
szczególnych dniach, powinien tworzyć harmonogramy czasu pracy. 

UWAGA!
Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawca ma obowiązek 
tworzenia harmonogramów czasu pracy na co naj-
mniej 1 miesiąc. 
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Nowelizacja czasu pracy zawiera bezpośrednie wyłączenia obowiązku sporządzania roz-
kładu czasu pracy (art. 129 § 4 Kodeksu pracy po nowelizacji). Pracodawca nie będzie miał 
obowiązku opracowywania rozkładu czasu pracy, jeżeli: 
 ■ rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia lub z umowy 

o pracę,
 ■ pracownik jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy,
 ■ na pisemny wniosek pracownika stosuje się dla niego ruchomy czas pracy,
 ■ pracownik na swój wniosek pracuje w indywidualnym rozkładzie czasu pracy. 

Przez pojęcie „prawo pracy” należy w tym przypad-
ku rozumieć przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy 
innych ustaw oraz aktów wykonawczych określające 
prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia przepisów wewnątrz-
zakładowych (układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia zbiorowe).

 
PRZYKŁAD
Z układu zbiorowego pracy wynika, że praca odbywa się w firmie w godzinach od 7.00 
do 15.00. Ponieważ układ zbiorowy jest przepisem prawa pracy, pracodawca nie będzie 
miał obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy. 

PRZYKŁAD
Mały pracodawca prowadzący sklep nieobjęty układem zbiorowym, który nie ma obo-
wiązku tworzenia regulaminu pracy, w umowach o pracę stosuje zapis: „praca odbywa 
się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00”. W omawianym przypad-
ku stosowanie sztywnego, wynikającego z umowy o pracę rozkładu czasu pracy po-
woduje brak obowiązku opracowywania oddzielnych harmonogramów indywidualnych. 

Stosowanie ruchomego czasu pracy zwalania z obowiązku sporządzania harmonogra-
mów czasu pracy tylko wówczas, gdy jest on wprowadzony na wniosek pracownika, a nie 
z inicjatywy pracodawcy. Ruchomy czas pracy, ustalony na wniosek pracownika, może mieć 
dwie formy:
 ■ rozkład czasu pracy przewiduje różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgod-

nie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy,
 ■ rozkład czasu pracy przewiduje możliwość stosowania przedziałów czasu, w ramach 

którego pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. 

PRZYKŁAD
Pracodawca zastosował na wniosek pracownika ruchomy czas pracy. Zakład pracy 
funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 20.00. Pracownik sam decyduje, o jakiej godzinie 
rozpocznie pracę (godziną graniczną jest godz. 12.00 zakładając, że pracownik jest za-
trudniony na pełny etat). Uwzględniając fakt, że godziny rozpoczynania i kończenia pra-
cy mogą być różne, uzależnione od prywatnych preferencji pracownika, nie jest możliwe 

 Zobacz wywiad z ekspertem resortu pracy 
na temat zmian w czasie pracy dostępny 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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opracowanie harmonogramu, który co do zasady powinien wskazywać z wyprzedze-
niem konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a nie wskazywać przedziału 
czasu, w ramach którego pracownik powinien świadczyć pracę. 

Forma rozkładów oraz czas przekazywania ich do wiadomości 
pracowników
W obowiązujących do niedawna przepisach nie było doprecyzowane, jaką formę powin-

ny mieć harmonogramy czasu pracy. Rozkłady czasu pracy stanowiące integralną część 
układów zbiorowych czy regulaminów pracy mają formę pisemną (art. 150 Kodeksu pracy). 
Jednak zarówno regulamin pracy, jak i układ zbiorowy nie zawierają indywidualnych harmo-
nogramów czasu pracy będących konkretyzacją obowiązującego rozkładu czasu pracy. 

Przepisy obowiązujące przed nowelizacją nie zawierały regulacji odnoszących się zarówno 
do formy, jak i terminów przekazywania pracownikom harmonogramów czasu pracy. Należało 
to do swobodnego uznania pracodawcy. Nie było zatem przeszkód, aby kwestie techniczne 
dotyczące harmonogramów zostały uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych. Nie 
było naruszeniem przepisów postępowanie, jeżeli w tym względzie nie obowiązywały żadne 
pisane lub niepisane (praktyka zakładowa) zasady, a pracodawcy z dnia na dzień wskazywali 
pracownikom godziny rozpoczynania i zakończenia pracy. 

Jeżeli chodzi o kwestie techniczne związane z przekazywaniem harmonogramów do wiadomo-
ści pracowników, dotychczas powszechną praktyką było umieszczanie harmonogramów np. na 
tablicy ogłoszeń lub rozsyłanie ich za pomocą poczty elektronicznej. Z reguły przestrzegano zasa-

dy, aby pracownik mógł się zapoznać z harmo-
nogramem przed terminem, od którego miał on 
obowiązywać. Brak regulacji sprawiał jednak, 
że w praktyce mógł to być np. ostatni dzień da-
nego okresu rozliczeniowego. 

Nowelizacja ogranicza swobodne uznanie 
pracodawców w zakresie formy i terminów 

przekazywania harmonogramów czasu pracy. Przepisy dopuszczają dwie formy sporządze-
nia rozkładu czasu pracy danego pracownika – pisemną lub elektroniczną. 

Forma pisemna będzie wiązała się z przekazaniem pracownikowi (najlepiej za pokwitowa-
niem) wydruku zawierającego jego rozkład czasu pracy lub umieszczeniem harmonogramów 
w miejscu ogólnie dostępnym dla pracowników. Harmonogram będzie mógł być również prze-
słany pracownikom za pomocą poczty elektronicznej. Nie można wykluczyć także sytuacji, 
w której pracodawca zdecyduje się na umieszczanie harmonogramów na ogólnie dostępnej 
stronie intranetowej, co wydaje się bardziej pewnym rozwiązaniem. Wynika to z faktu, że wy-
syłając indywidualnie do każdego pracownika wiadomość zawierającą rozkład czasu pracy 
łatwiej przypadkowo kogoś pominąć (nie dopełniając tym samym obowiązku informacyjnego). 

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie rozkładu cza-
su pracy danego pracownika w terminie „co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy 
w okresie, na który został sporządzony ten rozkład”. Może to być zatem okres dłuższy, ale 
nie powinien być skracany. 

UWAGA!
Po nowelizacji przepisów o czasie pracy harmono-
gramy czasu pracy należy sporządzać w formie pi-
semnej lub elektronicznej.
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Harmonogram a doba pracownicza

Co do zasady, pracodawca ustalając rozkład czasu pracy danego pracownika nie powi-
nien planować pracy 2 razy w tej samej dobie pracowniczej. Nowelizacja wprowadza wyjątek 
od tej zasady. Jest nią możliwość stosowania ruchomego czasu pracy. Zgodnie z nowymi 
przepisami, rozkład czasu pracy może przewidywać: 
 ■ różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pra-

cownika dniami pracy,
 ■ przedział czasu, w ramach którego pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy 

w dniu, który jest dla niego dniem pracy. 

Pracując w ramach ruchomego czasu pracy wykonywanie pracy dwukrotnie w tej samej 
dobie pracowniczej nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1401 § 4 Kodeksu 
pracy po nowelizacji). 

PRZYKŁAD 
Rozkład czasu pracy pracownika na wrzesień 2013 r. w ramach ruchomego czasu pracy 
zaplanowano w następujący sposób:
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N – niedziela, W – dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. 

Zgodnie z nowymi przepisami, powyższy rozkład czasu pracy jest prawidłowy, a fakt świad-
czenia pracy 2 razy w tej samej dobie pracowniczej nie powoduje powstawania godzin nadlicz-
bowych. Takie ustalenie rozkładu czasu pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnie-
nia pracownikom odpoczynków dobowych i tygodniowych. Pracownik ma wolny poniedziałek 
z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracodawca wyznaczył mu jednak pracę 
w poniedziałek 30 września, aby wypracował obowiązujący go wymiar czasu pracy.

 Zmiany rozkładów i harmonogramów czasu pracy
Przepisy nie regulują bezpośrednio kwestii zmian w już opracowanych i obowiązujących 

harmonogramach. Można przyjąć, że w przypadku potrzeby wprowadzenia modyfikacji w już 
opracowanym harmonogramie podanym do wiadomości pracowników, ale który nie zaczął 
jeszcze obowiązywać, jeżeli wymagają tego obiektywne i ważne względy wynikające z or-
ganizacji czasu pracy, skorygowanie takiego harmonogramu jest dopuszczalne. Zgodnie 
z nowymi przepisami, które wymagają podania harmonogramu do wiadomości pracowników 
z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, nie będzie większego problemu, gdy ewentu-
alne modyfikacje nastąpią w okresie poprzedzającym wejście w życie harmonogramu. 



IV. PRAWO PRACY44

MONITOR PPiU nr 17(233) 1 września 2013 r.

Problematyczną i nierozstrzygniętą przepisami kwestią jest dopuszczalność modyfiko-
wania rozkładu czasu pracy danego pracownika w trakcie jego obowiązywania. Nie ulega 
wątpliwości, że takie modyfikacje mogą mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, któ-
rych nie można było przewidzieć na etapie opracowywania harmonogramu. Dopuszczalna 
jest zmiana harmonogramu w przypadku np. choroby pracownika czy potrzeby skorzysta-
nia przez niego z nieujętego w planie urlopów urlopu na żądanie. Również tzw. nieobecno-
ści w pracy innych pracowników z różnych przyczyn, takich jak urlopy okolicznościowe czy 
np. zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, wymuszają na pracodawcy podjęcie działań zmie-
rzających do zapewnienia normalnego toku pracy, co często wiąże się z potrzebą modyfi-
kacji harmonogramów pracowników. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia 
interesów zarówno pracodawcy, jak i pracownika jest uregulowanie kwestii dopuszczalności 
modyfikacji harmonogramów w ramach prawa wewnątrzzakładowego, które powinno wska-
zywać na sytuacje dopuszczające zmiany w harmonogramie oraz procedurę dokonywania 
modyfikacji – np. konsultacja z pracownikiem. 

PRZYKŁAD
U pracodawcy prowadzącego duży zakład przemysłowy część pracowników ekipy serwiso-
wej znajdowała się na urlopie wypoczynkowym. Pracujący w zakładzie pracownicy serwisu 
byli w typowych warunkach i wystarczającej liczbie z punktu widzenia zapewnienia nor-
malnego przebiegu procesu pracy. Z powodu awarii technicznej o bardzo dużej skali wielu 
pracowników nie mogło wykonywać swoich obowiązków. Pracodawca zdecydował się na 
odwołanie z urlopów serwisantów w celu szybszego usunięcia awarii i przywrócenia normal-
nego toku pracy. W omawianej sytuacji niezbędna stała się modyfikacja harmonogramów 
czasu pracy zarówno pracowników serwisu, jak i pracowników, którzy z przyczyn niezależ-
nych nie mogli świadczyć pracy. Takie postępowanie pracodawcy było dopuszczalne. 

Oczywiście w sytuacji nagłych, wymuszających zmiany rozkładów czasu pracy pracow-
ników nie ma możliwości stosowania zasady przekazywania harmonogramu z tygodniowym 
wyprzedzeniem. W takim przypadku pracodawca powinien jednak zadbać, aby zmodyfiko-
wany harmonogram pracownik otrzymał najpóźniej pod koniec dniówki roboczej poprzedza-
jącej wejście w życie modyfikacji (jeśli jest to możliwe). 

Instrukcja ustalania harmonogramu czasu pracy

Poszczególne etapy tworzenia 
grafiku czasu pracy

Wskazówki

1 2

Krok 1. Ustalanie prawidłowego 
wymiaru czasu pracy

Planując grafik czasu pracy pracodawca musi w pierwszej kolej-
ności ustalić obowiązujący pracownika w danym okresie rozlicze-
niowym wymiar czasu pracy. Obliczamy go w następujący sposób:
 ■ mnożymy 40 godz. przez liczbę pełnych tygodni występujących 

w danym okresie rozliczeniowym,
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1 2

 ■ dodajemy 8 godz. z tytułu każdego dnia przypadającego od 
poniedziałku do piątku i „wystającego” poza pełne tygodnie 
okresu rozliczeniowego,
 ■ odejmujemy 8 godz. z tytułu każdego święta, które występuje 

w innym dniu niż niedziela

Krok 2. Zapewnienie odpoczyn-
ków dobowych i tygodniowych

Pracodawca planując grafik czasu pracy musi zapewnić pracownikom 
11 godz. nieprzerwanego odpoczynku dobowego w każdej dobie pra-
cowniczej oraz 35 godz. nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.
Zapewnienie 11 godzin odpoczynku dobowego nie dotyczy:
 ■ pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pra-

codawcy,
 ■ przypadków, gdy konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej 

w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub 
środowiska albo usunięcia awarii.

Pracownikom tym przysługuje równoważny odpoczynek dobowy 
w dalszej części okresu rozliczeniowego.
Tygodniowy odpoczynek może zostać skrócony do minimum 
24 godz. w przypadku:
 ■ pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 ■ konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ży-

cia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii,
 ■ zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku 

z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkła-
dem czasu pracy.

Krok 3. Zapewnienie przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy

Planując pracę należy pamiętać, że pracowników obowiązuje przecięt-
nie 5-dniowy tydzień pracy. Zatem w jednym tygodniu pracownik może 
pracować np. 6 dni, a w następnym 4 dni, tak aby w całym okresie 
rozliczeniowym został zachowany przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy.

Krok 4. Zachowanie doby pra-
cowniczej

Pracę należy planować tak, aby pracownik miał zachowaną dobę 
pracowniczą. Nie może zatem podejmować pracy wcześniej niż 
po upływie 24 godz. od rozpoczęcia pracy w poprzednim dniu. 
Wyjątek w tym zakresie dotyczy pracy w ruchomym czasie pracy. 
Pracownicy pracujący w ruchomym czasie pracy mogą bowiem 
mieć naruszaną dobę pracowniczą.

Krok 5. Zapewnienie wolnej nie-
dzieli co najmniej raz na 4 tygo-
dnie

Pracownicy, którzy pracują w niedzielę, powinni mieć co czwartą 
niedzielę wolną od pracy. Trzeba o tym pamiętać planując grafik 
czasu pracy.

Przechowywanie harmonogramów

W praktyce może powstać wątpliwość, czy analogicznie jak w przypadku zakładowego 
rozkładu czasu pracy stanowiącego część układu zbiorowego czy regulaminu pracy, należy 
przechowywać indywidualne rozkłady czasu pracy. 
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Co do zasady, obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie dokumentacji związanej ze 
stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Dokumentacja osobowa i płacowa powinna być przechowywana przez 50 lat 
– od dnia zakończenia pracy (dokumentacja osobowa) oraz 50 lat od dnia wytworzenia (doku-
mentacja płacowa). W przypadku wewnątrzzakładowych regulacji, takich jak układy zbiorowe, 
regulaminy pracy i ich załączniki, istnieje obowiązek przechowywania ich przez 25 lat. Nie ma 
jednak bezpośredniego obowiązku przechowywania rozkładów czasu pracy opracowywanych 
dla poszczególnych pracowników. Do celów dowodowych warto jednak przechowywać rozkła-
dy czasu pracy wraz np. z ewidencjami czasu pracy  przez co najmniej 3 lata, co może pomóc 
w ustaleniu prawa pracownika do wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, tyle bowiem 
wynosi w prawie pracy okres dochodzenia roszczeń pracowniczych. Uwzględniając fakt, że 
pracodawca ma prawo przekazywać pracownikom rozkłady czasy pracy w formie elektronicz-
nej, nie można wykluczyć możliwości ich przechowywania również w tej formie. 

b773c5c7-9e78-4340-8ff3-adba8ce851f3

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1 ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy praz ustawy o związkach zawodowych 

– Dz.U z 2013 r., poz. 896

 ● art. 94 ust. 9b, art. 129–133, art. 140, art. 1401 art. 142, art. 147, art. 149–150, art. 291 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. 896 

 ● art. 51u ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 673; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698

 ● załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumenta-
cją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do ar-
chiwów państwowych – Dz.U. Nr 167, poz. 1375

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

>> udzielanie urlopu wypoczynkowego, plan urlopów, odwołanie z urlopu

2.  Czy pracownik mający dzieci w wieku szkolnym 
ma pierwszeństwo do urlopu wypoczynkowego 
w okresie wakacji lub ferii

PROBLEM  Większość pracowników naszego działu to osoby bezdzietne. Je-
den z pracowników wychowujący dzieci w wieku szkolnym zgłosił wniosek 
do pracodawcy z prośbą o pierwszeństwo w udzieleniu mu urlopu wypoczyn-
kowego w okresie, gdy jego dzieci mają czas wolny od zajęć szkolnych. Swą 
prośbę uzasadnił brakiem możliwości zorganizowania opieki dla dzieci. Pra-
codawca nie przychylił się do wniosku pracownika i nie udzielił mu urlopu 
wypoczynkowego w okresie wakacji. Pracownik zarzucił nam dyskryminację. 
Czy nasze postępowanie było prawidłowe?
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RADA  Tak, jeżeli Państwa pracownik nie miał zaplanowanego urlopu w okre-
sie, gdy jego dzieci mają czas wolny od zajęć szkolnych, nie naruszyli Państwo 
przepisów prawa pracy odmawiając pierwszeństwa w udzieleniu mu urlopu 
wypoczynkowego.

UZASADNIENIE  Prawo pracy nie przewiduje pierwszeń-
stwa w udzielaniu urlopu wypoczynkowego rodzicom dzie-
ci w wieku szkolnym. Pracodawca jest jednak zobowiązany do równego traktowania pracowników 
(art. 18 3a § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca udzielający w pierwszej kolejności urlopu wypoczynko-
wego osobom, które mają dzieci w wieku szkolnym, może zostać posądzony o bezpośrednie dys-
kryminowanie bezdzietnych pracowników i stwarzanie sytuacji, w której bezdzietni pracownicy są 
traktowani mniej korzystnie niż posiadający potomstwo. Dlatego nie musieli Państwo udzielić urlo-
pu wypoczynkowego w okresie wakacji pracownikowi wychowującemu dzieci w wieku szkolnym.

Inaczej jest w sytuacji, gdy przepisy nakazują udzielanie pracodawcy urlopu wypoczynkowego, 
jeżeli pracownik wystąpi o to z wnioskiem. Dotyczy to np. sytuacji osób wnioskujących o urlop 
wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD
Właściciel biura turystycznego przychylił się do prośby pracownicy, która złożyła wnio-
sek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macie-
rzyńskiego. Jednocześnie przesunął termin wykorzystania urlopu innego pracownika 
biura, który miał zaplanowany urlop w tym samym czasie co pracownica. Należy uznać, 
że pracodawca postąpił prawidłowo, jeżeli nieobecność pracownika, który w danym 
terminie miał zaplanowany urlop, przyczyniłaby się do zakłócenia prawidłowego funk-
cjonowania firmy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego 
pracownikowi bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Ponieważ w przytoczonym przy-
padku nieobecność obojga pracowników najprawdopodobniej zagrażała prawidłowemu 
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, pracodawca miał prawo odwołać z urlopu pracowni-
ka, aby udzielić urlopu pracownicy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. 

Urlopy wypoczynkowe udzielane są na podstawie ustalonych wcześniej planów urlopowych lub 
wniosków pracowniczych. Jeżeli zakład pracy nie ma obowiązku tworzenia planów urlopowych, 
pracodawca może przychylić się do złożonych wniosków pracowników o udzielenie urlopu, pod 
warunkiem że nie zakłóca to prawidłowego toku pracy. 

Gdyby Państwa pracownik miał zaplanowany urlop wypoczynkowy w okresie wakacji, to wów-
czas mieliby Państwo obowiązek jego udzielenia w tym terminie.

a4804696-f35d-4cd8-9fe0-fb985d1db35b

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 183a, art. 152, art. 1543, art. 163, art. 164 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. 896

Anna Żuber –  specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z długoletnim doświadczeniem 
zawodowym w działach kadrowo-płacowych

 Zobacz e-Poradnik „Urlopy w różnych 
systemach czasu pracy” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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>> dodatkowy urlop macierzyński, praca na dodatkowym urlopie macierzyńskim

3.  Czy pracownik, który łączy pracę 
z dodatkowym urlopem macierzyńskim, 
może pracować powyżej 4 godzin na dobę

PROBLEM  Pracownica przebywająca na dodatkowym urlopie macierzyńskim 
złożyła wniosek o podjęcie w czasie tego urlopu pracy na 1/2 etatu. Czy taka 
pracownica może pracować więcej niż 4 godziny na dobę?

RADA  Tak, po zmianie przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich pra-
cownicy, którzy łączą pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim, mogą 
pracować powyżej 4 godzin na dobę. Nie ma zatem przeszkód, aby Państwa 
pracownica pracowała 8 czy 12 godzin na dobę.

UZASADNIENIE  Zarówno przed zmianą przepisów o urlopach macierzyńskich, jak i po ich 
nowelizacji pracownicy mogą łączyć pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim. Obecnie 
łączenie pracy jest też możliwe w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego, który 
został wprowadzony od 17 czerwca 2013 r. 

Przed zmianą przepisów o urlopach macierzyńskich, tj. przed 17 czerwca 2013 r. pra-
cownicy, którzy łączyli pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim, mogli pracować mak-

symalnie 4 godziny na dobę. Zgodnie bowiem z dotych-
czasowymi przepisami, pracownica lub pracownik mogli 
łączyć pracę u swojego pracodawcy z dodatkowym ur-
lopem macierzyńskim, pracując maksymalnie w wymia-

rze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, czyli maksymalnie na 1/2 eta-
tu. W takim przypadku pracodawca udzielał urlopu macierzyńskiego na pozostałą część 
dobowego wymiaru czasu pracy. 

Po zmianie przepisów nadal można łączyć pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim 
pracując maksymalnie na 1/2 etatu u pracodawcy, który udziela takiego urlopu. Jednak obec-
nie dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu 
pracy pracownika, a nie na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Nie ma zatem 
obecnie odniesienia do dobowego wymiaru czasu pracy w zakresie korzystania z dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że pracownik może pracować na dobę powyżej 
4 godzin, jeżeli łączy pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim. 

PRZYKŁAD
Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym roku urodziła 
dziecko. Podstawowy urlop macierzyński zakończyła 19 sierpnia br. Od 20 sierpnia br. 
przebywa na dodatkowym urlopie macierzyńskim. W czasie dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego pracownica podjęła pracę na 1/2 etatu u swojego pracodawcy. Pracodawca 
w jednym z tygodni zaplanował jej pracę w następujący sposób:

 Zobacz e-Poradnik „Urlopy w różnych 
systemach czasu pracy” dostępny w Biblio-
tece INFOR FK nawww.inforfk.pl



IV. PRAWO PRACY 49

www.mp.infor.pl MONITOR PPiU nr 17(233)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

8 godz. wolne 8 godz. wolne 4 godz. wolne wolne

Takie zaplanowanie pracy jest prawidłowe. Pracownica przepracuje bowiem w tygodniu 
20 godzin, z czego na pozostałą część etatu pracodawca udziela jej dodatkowego ur-
lopu macierzyńskiego.

Pracownicy, którzy łączą pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim, mogą pracować 
również powyżej 8 godz. na dobę. Jest to dopuszczalne tylko za ich zgodą. Pracownicy 
opiekujący się dzieckiem do lat 4 mogą bowiem pracować powyżej 8 godz. na dobę w sy-
stemach czasu pracy, które na pracę w ta-
kim wymiarze pozwalają tylko wówczas, gdy 
wyrażą oni na to zgodę (art. 148 Kodeksu 
pracy). Możliwa jest zatem praca przez oso-
by łączące zatrudnienie z dodatkowym ur-
lopem macierzyńskim np. przez 12 godz. 
na dobę w ramach równoważnego systemu 
czasu pracy. 

Pracownik, który chce łączyć pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim, powinien złożyć 
w tej sprawie pisemny wniosek do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpo-
częciem wykonywania pracy (art. 1821 § 6 Kodeksu pracy). We wniosku pracownik wskazuje:
 ■ wymiar czasu pracy, w jakim chce być zatrudniony w czasie korzystania z dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego (nie może być on większy niż 1/2 etatu),
 ■ okres, przez który zamierza łączyć pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim.

Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że jest to niemożliwe ze względu na:
 ■ organizację pracy,
 ■ rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracownika pracodawca informuje go na piśmie. 
4833babd-a58b-464d-b2e7-a333d0d3f72a

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 148, art. 1821 § 5, § 6 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. 896

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 

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

UWAGA!
Pracownicy którzy łączą pracę z dodatkowym urlo-
pem macierzyńskim, mogą pracować powyżej 8 go-
dzin na dobę, jeśli wyrażą na to zgodę. 
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>> odpowiedzialność płatnika, płatnik, zgłoszenie, grzywna, mandat

1.  Jaką odpowiedzialność ponosi płatnik 
za niezgłoszenie do urzędu skarbowego osoby 
rozliczającej wynagrodzenia 

Niewyznaczenie przez pracodawcę osoby, do obowiązków której należy 
obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organo-
wi podatkowemu pobranych kwot, a także niezgłoszenie danych takiej 
osoby w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty podatku 
(zaliczki) podlega karze grzywny maksymalnie do 32 tys. zł. Tej samej ka-
rze podlega niezgłoszenie zmiany osoby wyznaczonej do tych czynności.

Do obowiązków płatnika podatku (inkasenta) będącego osobą prawną oraz jednostką or-
ganizacyjną niemającą osobowości prawnej należy m.in.:
 ■  wyznaczenie osób, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz 

terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot oraz
 ■  zgłoszenie właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imion, nazwisk i adre-

sów tych osób w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty podatku 
(zaliczki),
 ■  w razie zmiany osób wyznaczonych – zgłoszenie zmiany w terminie  14 dni od dnia, w któ-

rym wyznaczono inną osobę (osoby) (art. 31 Ordynacji podatkowej). 

Nie ma przeszkód, aby do wykonania obowiązków związanych z obliczeniem i pobra-
niem podatku została wyznaczona tylko jedna osoba,  jeżeli takie będą potrzeby płatnika. 

Należy  mieć na uwadze, że obowiązek obli-
czania i pobrania podatków oraz ich wpłaca-
nia organowi podatkowemu może dotyczyć 
nie tylko podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, ale też innych podatków, w przy-
padku gdy przepisy podatkowe zobowiązują 
do tego płatnika. 

Z treści art. 31 Ordynacji podatkowej wyni-
ka, że płatnik musi zgłosić imiona, nazwiska 

i adresy tych osób, a zatem chodzi tylko o osoby fizyczne, np. pracownika wyznaczonego do 
tych zadań. Nie dotyczy to więc podmiotów zewnętrznych obsługujących płatnika, np. biur 
rachunkowych. Dopuszczalne jest jednak zawarcie umowy z biurem rachunkowym, które 
będzie dokonywało czynności poboru podatku za płatnika. Wówczas w zgłoszeniu należy 
podać dane osób z podmiotu zewnętrznego.

Przepisy nie przewidują sformalizowanego druku zgłoszenia wyznaczonych osób, przy 
czym do celów dowodowych powinno mieć ono formę pisemną. 

UWAGA!
Płatnik może wyznaczyć jedną osobę do obliczenia, 
pobrania i wpłacenia nie tylko podatku od osób fi-
zycznych, ale również  np. zryczałtowanego podatku 
od osób prawnych. 
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Wzór zgłoszenia (zawiadomienia) o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za obliczenie, 
pobranie i wpłacenie podatków

 Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r.

ABC Sp. z o.o.
01–111 Warszawa
ul. Jasna 13
NIP: 666–666–66–66
REGON: 016666666

Naczelnik Urzędu Skarbowego
01–111 Warszawa
ul. Miła 12

Na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 749 ze zm.) osobą wyznaczoną, do której obowiązków w ABC Sp. z o.o. należy oblicza-
nie i pobieranie podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaca-
nych pracownikom i osobom zatrudnionym na innej podstawie oraz terminowe wpłacanie 
organowi podatkowemu pobranych kwot jest Anna Matuszewska, zam.00–111 Warszawa 
ul. Spokojna 15 m. 36. 

Mariusz Kowalewski
Prezes Zarządu

Niewykonanie tych obowiązków przez płatnika grozi mu sankcjami karnoskarbowymi 
w postaci grzywny (art. 79 § 1 Kodeksu karnego skarbowego).  

Kara grzywny może być wymierzona wyrokiem sądu i może wynieść  od 1/10 do 20-krot-
ności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 48 § 1 Kodeksu karnego skarbowego). 
W 2013 r. wynosi  od 160 zł do 32 000 zł. 

Organ skarbowy w postępowaniu mandatowym może jednak wymierzyć karę grzyw-
ny w drodze mandatu karnego. Taką karę można nałożyć jedynie wtedy, gdy sprawca 
i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie powodują wątpliwości, a nie za-
chodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary. Warunkiem nałożenia kary grzywny w dro-
dze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na 
przyjęcie mandatu. Zgodę tę odnotowuje się na dokumencie mandatu karnego (art. 137 
§ 1 i § 3 Kodeksu karnego skarbowego). Mandatem karnym można nałożyć karę grzyw-
ny w granicach nieprzekraczających 2-krotności  minimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. 
od 160 zł do 3200 zł).
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Przy wymierzaniu kary grzywny lub nakładaniu mandatu karnego powinny być również 
uwzględniane stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości za-
robkowe (art. 48 § 4 Kodeksu karnego skarbowego).

W razie braku zgody na przyjęcie mandatu sprawa będzie rozpoznawana na zasadach 
ogólnych, tj. w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu). W sprawach o wykrocze-
nie skarbowe postępowanie powinno być zakończone w ciągu 2 miesięcy. W razie niezakoń-
czenia go w tym terminie może być przedłużone na czas oznaczony. W ciągu 14 dni od daty 
zamknięcia dochodzenia finansowy organ postępowania przygotowawczego sporządza akt 
oskarżenia i wnosi go do właściwego sądu (art. 139 § 1 w zw. z art. 153 § 3  i art. 155 § 1 
Kodeksu karnego skarbowego).

PRZYKŁAD 
Spółka Alfa z o.o. działająca w branży informatycznej zatrudnia 5 osób. Obliczaniem 
i pobieraniem podatków oraz terminowym wpłacaniem organowi podatkowemu po-
branych kwot zajmuje się jedna z pracownic. Spółka, na skutek niedopatrzenia, 
nie zgłosiła tej osoby do urzędu skarbowego. Z tego powodu urząd chciał  ukarać 
prezesa spółki mandatem w wysokości 2000 zł. Prezes spółki odmówił przyjęcia 
mandatu w tej wysokości, uzasadniając swoje stanowisko tym, że spółka istnieje od 
niedawna, a z powodu kryzysu gospodarczego ma niewiele zleceń. Ponadto spółka 
dotychczas rzetelnie wywiązywała się z obowiązków płatnika związanych z oblicza-
niem, poborem i terminowym wpłacaniem zaliczek od wynagrodzeń pracowników. 
Obciążenie go tak wysokim mandatem byłoby nieproporcjonalne do czynu, a poza 
tym  nie uwzględnia jego stosunków rodzinnych i majątkowych oraz sytuacji eko-
nomicznej. Prezes spółki ze względu na chorobę syna ponosi koszty jego lecze-
nia, a także spłaca kredyt mieszkaniowy. W tej sytuacji po zakończeniu postępowa-
nia przygotowawczego urząd przekaże akt oskarżenia do sądu, który rozpatrzy tę 
sprawę. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 31 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. 35

 ● art. 48, art. 79, art. 137, art. 139 § 1, art. art. 153 § 3, art. 155 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny 
skarbowy – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 

03c9d8d7-c777-446f-9737-2e1f62e265d9

Krzysztof Rustecki –  ekonomista, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa 
podatkowego i rozliczania pracowników, autor licznych publikacji 
prasowych 

CZYTAJ TAKŻE

„Kto jest płatnikiem składek oraz podatku przy umowie zlecenia zawartej między osobami 
fizycznymi” – MPPiU nr 8/2012, dostępny na www.mp.infor.pl 
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>> badania lekarskie, opieka zdrowotna, koszty przejazdu

2.  Czy pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty 
przejazdu na badania kandydatowi na pracownika  

PROBLEM  Prowadziliśmy rekrutację na stanowisko referenta w dziale księgo-
wości. Zdecydowaliśmy się zatrudnić jednego z kandydatów, ale jeszcze nie 
podpisaliśmy z nim umowy o pracę. Wręczyliśmy mu natomiast skierowanie 
na badania wstępne. Przyszły pracownik, aby wykonać badania, musi doje-
chać do innej miejscowości niż miejsce wykonywania przez niego pracy. Czy 
mamy obowiązek zwrócić tej osobie koszty przejazdu na badania?

RADA  Nie. Nie mają  Państwo  takiego obowiązku, gdyż osoba ta nie jest 
jeszcze Państwa pracownikiem.  Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  W razie przejazdu na badania okresowe i kontrolne do innej miejscowości 
pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowią-
zujących przy podróżach służbowych. 

Omawiana zasada nie dotyczy nowoprzyjętych osób, które podlegają badaniom wstęp-
nym. Wobec tej grupy przepisy nie używają określenia pracownik. Pracownikiem jest bowiem 
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spół-
dzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy). Czas poświęcony na badania wstępne osoby, 
która przeszła rekrutację, nie jest jej czasem pracy. Oznacza to, że zwrot kosztów dojazdu 
na badania wstępne do innej miejscowości 
niż ta, w której pracodawca ma siedzibę (lub 
gdzie będzie znajdować się miejsce pracy 
przyszłego pracownika), przysługuje wyłącz-
nie pracownikom. Nie  mają zatem Państwo 
obowiązku zwracać osobie, która nie jest 
jeszcze Państwa pracownikiem, kosztów do-
jazdu na wstępne badania lekarskie.  

Jeżeli przed odbyciem badań wstępnych 
strony zawarły umowę o pracę, a następnie okaże się, że istnieją przeciwwskazania do pra-
cy na danym stanowisku, pracodawca nie może dopuścić takiej osoby do pracy. W takim 
przypadku umowa o pracę powinna zostać rozwiązana. Pracownik ma wówczas prawo do 
wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z badaniami wstępnymi, a także 
do zwrotu należności związanych z dojazdem na te badania do innej miejscowości niż ta, 
w której znajduje się siedziba pracodawcy (lub miejsce wykonywania przez niego pracy).

Pracodawca ma obowiązek sfinansować pracownikom badania lekarskie: wstępne, okre-
sowe i kontrolne, a także ponieść inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracow-
nikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, m.in. związane z przeniesieniem pracownika 
do innej pracy z względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na jego 
zdrowie czy stwierdzających, że w przypadku kobiety, ze względu na stan ciąży nie powinna 

UWAGA!
Przyszły pracodawca nie ma obowiązku zwracać 
kandydatowi na pracownika kosztów dojazdu na 
badania wstępne, ale musi sfinansować mu koszt 
tych badań. 
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ona wykonywać dotychczasowej pracy (art. 229 § 6 Kodeksu pracy i § 6 pkt 1–3 rozporzą-
dzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników…).  

Rodzaje profilaktycznych badań lekarskich 

Rodzaj badania Kto podlega/kiedy należy wykonać

wstępne  ■ osoby przyjmowane do pracy lub pracownicy młodociani przenoszeni na inne 
stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na któ-
rych występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 ■ osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo sta-

nowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie 
kolejnej umowy o pracę zawartej po 30 dniach po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą

okresowe pracownicy;  na badanie kieruje pracodawca przed upływem ważności poprzed-
nio wydanego zaświadczenia lekarskiego

kontrolne pracownicy w przypadku niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 30 dni, spo-
wodowanej chorobą

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach 
pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik 
zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości 
przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy 
podróżach służbowych (art. 229 § 3 Kodeksu pracy). Przy  ustalaniu  wynagrodzenia  za czas 
zwolnienia od  pracy  oraz  za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowa-
nie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, należy stosować zasady obowiązujące przy 
ustalaniu wynagrodzenia  za urlop, ale z pewnym wyjątkiem. Składniki  wynagrodzenia  ustalane  
w  wysokości przeciętnej należy obliczać z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy 
lub okres niewykonywania pracy (§ 5 rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzenia…).

PRZYKŁAD
Pracownik jest wynagradzany prowizyjnie. W sierpniu 2013 r. został skierowany na bada-
nia okresowe, które zajęły mu 3 godziny. Pracownik odbył je w czasie pracy. Za 165 prze-
pracowanych godzin pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2900 zł. 
Aby obliczyć wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenie uzyska-
ne za lipiec należy podzielić przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracował w tym 
miesiącu.  Tak otrzymaną stawkę należy pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności 
pracownika w pracy w związku z przeprowadzaniem badań, tj.:
 ■  2900 zł : 165 godzin = 17,58 zł,
 ■  17,58 zł x 3 godziny = 52,74 zł.

Oprócz wynagrodzenia za godziny faktycznie przepracowane, za czas badania pracow-
nik powinien otrzymać 52,74 zł. 
Pracownik ma ponadto prawo do zwrotu kosztów przejazdu na badania, jeżeli były wyko-
nywane w innej miejscowości niż siedziba pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy.  
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68215fc9-b71a-444c-9b5c-265fa1507cdc

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2, 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. 896

 ● § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie 
pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292

 ● § 1 pkt 4, § 6 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie prze-
prowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost.zm. 
Dz.U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1611

Aneta Mościcka –  prawnik, ekspert z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodar-
czego, podatkowego i prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej 
tematyki

CZYTAJ TAKŻE

„Jakie wynagrodzenie wypłacić za czas przeprowadzania ponownych badań profilaktycz-
nych pracownika na jego wniosek” – MPPiU nr 18/2011, dostępny na www.mp.infor.pl

>> ryczałt za nadgodziny, wynagrodzenie za urlop, zmiana warunków wynagradzania

3.  Jak ustalić wynagrodzenie za urlop, jeżeli 
zaprzestano wypłaty ryczałtu za nadgodziny 

PROBLEM  Niektórym pracownikom wypłacamy ryczałt za nadgodziny. Od 
1 sierpnia 2013 r. zrezygnowaliśmy z wypłaty tego ryczałtu. Czy rezygnacja 
z tej wypłaty wpływa na ustalanie wynagrodzenia za urlop dla tych osób?

RADA  Tak. W tej sytuacji powinni Państwo przeliczyć wynagrodzenie za ur-
lop z uwzględnieniem tej zmiany. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Pozbawienie pracownika składnika wy-
nagrodzenia, który podlega wliczeniu do podstawy wy-
miaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, skutkuje 
koniecznością ponownego ustalenia wysokości tej podstawy z uwzględnieniem nowych wa-
runków płacowych (§ 10 rozporządzenia urlopowego). Zasada ta ma na celu zbliżenie wyso-
kości wynagrodzenia za czas urlopu do wysokości wynagrodzenia, które pracownik otrzy-
małby, gdyby w tym czasie pracował. 

PRZYKŁAD 
Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2013 r. w systemie skróconego tygodnia czasu 
pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonuje pracę kierowcy tira na terenie UE i pra-
cuje od poniedziałku do czwartku po 10 godzin dziennie. Pracownik do 31 lipca 2013 r. był 

 Posłuchaj audycji Radia INFOR.PL 
„Wynagrodzenie urlopowe” dostępnej 
w Bibliotece Infor FK na www.inforfk.pl
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wynagradzany stawką godzinową w wysokości 20 zł i otrzymywał ryczałt za godziny nad-
liczbowe w wysokości 360 zł. Od 1 sierpnia 2013 r. – w związku z pogorszeniem jego sta-
nu zdrowia – na mocy porozumienia stron został przeniesiony do działu organizacyjnego, 
gdzie wykonuje pracę stale w siedzibie pracodawcy. Z dniem przeniesienia otrzymał pod-
wyżkę wynagrodzenia do 24 zł za godzinę, ale od tego dnia nie ma już prawa do ryczałtu 
za nadgodziny. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 17 do 19 lipca 2013 r., 
a od 20 do 30 września 2013 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Obliczmy przy-
sługujące mu wynagrodzenie urlopowe, wiedząc, jak kształtowało się jego wynagrodzenie 
w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu. 

KARTOTEKA PŁACOWA 2013 r.

Pozycja na liście płac Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Nominalny czas pracy (w godz.) 160 184 168 168

Liczba godzin przepracowanych (w godz.), w tym:
 ■ liczba godzin nadliczbowych z dodatkiem 50%
 ■ liczba godzin nadliczbowych z dodatkiem 100%

160
–
–

154
–
–

180
2

10

124
1
5

Liczba godzin urlopu (w godz.) – – – 50

Choroba (w godz.) – 30 – –

Liczba godzin nocnych – – 2 –

Stawka godzinowa 20,00 zł 20,00 zł 24,00 zł 24,00 zł

Wynagrodzenie za godziny przepracowane 3200,00 zł 3080,00 zł 4320,00 zł 2976,00 zł

Ryczałt za nadgodziny 360,00 zł 324,00 zł – –

Dodatek za godziny nadliczbowe 50% – – 24,00 zł 12,00 zł

Dodatek za godziny nadliczbowe 100% – – 240,00 zł 120,00 zł

Dodatek za pracę w nocy 20%* – – 9,60 zł –

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – – – 1227,50 zł

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS (do opo-
datkowania)

500,00 zł – – –

Wynagrodzenie za chorobę – 480,56 zł – –

Nagroda 425,45 zł 490,28 zł 502,12 zł -

Razem brutto 4485,45 zł 4374,84 zł 5095,72 zł 4335,50 zł

Podstawa urlopowa przed przeliczeniem 3560,00 zł 3404,00 zł – –

Podstawa urlopowa po przeliczeniu 3840,00 zł 3696,00 zł 4593,60 zł –
 * na potrzeby tego przykładu obliczany ze stawki godzinowej obowiązującej pracownika 

Krok 1. Przeliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego z uwzględnie-
niem nowych warunków wynagradzania: 
 ■  za czerwiec: 160 godz. x 24 zł = 3840 zł, 
 ■ za lipiec: 154 godz. x 24 zł = 3696 zł. 

Krok 2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia za urlop we wrześniu:
 ■ (3840 zł + 3696 zł + 4593,60 zł) : 494 godz. = 24,55 zł/godz.
 ■ 24,55 zł x 50 godz. = 1227,50 zł. 
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W stosunku do pracowników stale wykonujących pracę poza zakładem pracy, których 
kontrola czasu pracy jest przez to utrudniona lub niemożliwa, pracodawca może podjąć de-
cyzję o wypłacie ryczałtu za nadgodziny (art. 1511 § 4 Kodeksu pracy). 

Ryczałt za godziny nadliczbowe jest wypłacany za czas przepracowany, co oznacza, że 
jego wysokość w pewnych okolicznościach może ulec obniżeniu proporcjonalnie do dni nie-
świadczenia pracy. 

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego GIP z 29 maja 2009 r. (nr GPP-110–
4560–14/09/PE/RP), mimo ustalenia miesięcznej kwoty ryczałtu, pracownik, który nie prze-
pracuje pełnego miesiąca, nie zachowa do niego prawa w pełnej wysokości. W zależności od 
rodzaju nieobecności kwotę ryczałtu należy obliczać proporcjonalnie do liczby przepraco-
wanych dni z zastosowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia…). 

Sposób ustalania wysokości ryczałtu w przypadku nieobecności w pracy 

Rodzaj nieobecności Sposób ustalania wysokości ryczałtu za czas przepracowany

Nieobecność z powodu choroby 
(w tym z powodu wypadku) lub 
macierzyństwa.

Miesięczną kwotę ryczałtu należy podzielić przez 30, a wynik po-
mnożyć przez liczbę dni nieobecności. Otrzymaną kwotę nale-
ży odjąć od ryczałtu należnego za cały przepracowany miesiąc.

Nieobecność z innych przyczyn 
niż choroba (w tym z powodu wy-
padku) lub macierzyństwo.

Miesięczną kwotę ryczałtu należy podzielić przez liczbę go-
dzin do przepracowania w danym miesiącu, a otrzymany wy-
nik pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności. Otrzymaną 
kwotę należy odjąć od ryczałtu należnego za cały przepraco-
wany miesiąc. 

Ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego w podstawie jego wymiaru należy 
uwzględnić ryczałt jako element zmienny, jeśli jest on pomniejszany za czas nieobecności 
w pracy. Jeżeli ryczał za nadgodziny byłby wypłacany co miesiąc w tej samej wysokości, bez 
względu na obecność pracownika, wówczas nie ma podstaw do uwzględniania go w pod-
stawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego, bowiem pracownik otrzymałby go dwa razy, 
tj. w pełnej wysokości jako odrębny składnik wynagrodzenia i w wynagrodzeniu urlopowym. 
Ryczałt za nadgodziny zmniejszany za czas nieobecności w pracy należy wliczać do pod-
stawy urlopowej jak wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe. 

7128f056-e8fc-483e-b7d8-ec41c5c24c58

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1511, art. 15111, art. 172 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. 896

 ● § 6–10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop, zwane dalej rozporządzeniem urlopowym – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 174, poz. 1353

 ● § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania 
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odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych 
w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292

Marta Jendrasik –  ekspert w zakresie prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem 
w dziale kadr i płac, autorka wielu publikacji prasowych z tej tematyki

>> delegacja, koszty podróży, wyżywienie

4.  Czy pracownik powinien zwrócić koszty 
wyżywienia zapewnionego w delegacji

PROBLEM  Wysyłamy pracowników w podróż służbową na terenie Polski. Pra-
cownikom zapewniamy pełne wyżywienie. Dokonując rozliczenia kosztów 
podróży, pomniejszenie diety za każdy posiłek powoduje, że w przypadku 
niektórych osób koszt wyżywienia przewyższył wysokość przysługującej die-
ty. Czy w tej sytuacji pracownik powinien zwrócić nam tę nadwyżkę? 

RADA  Nie. Nie mogą Państwo domagać się od pracownika zwrotu nadwyżki 
diety. W takiej sytuacji  pracownikowi nie przysługuje jedynie dieta. 

UZASADNIENIE  Może się zdarzyć, że pracownik otrzyma więcej posiłków niż wynosi należ-
na mu część diety. Będzie tak wtedy, gdy pracownik np. uda się w 11-godzinną delegację 
(za którą przysługuje 50% diety, tj. 15 zł), a pracodawca zapewni mu obiad (dietę należy po-

mniejszyć o 50%) i kolację (dietę należy pomniejszyć o 25%). 
Pracownik, któremu zapewniono całodzienne wyżywie-

nie, nie ma prawa do diety. Takiego prawa nie ma również 
wtedy, gdy po pomniejszeniu diety o wartość niektórych 

posiłków jej wysokość będzie ujemna. Pomniejszanie diety nie może bowiem powodować 
powstania po stronie pracownika zobowiązania do zwrotu pracodawcy kwoty przypisanej 
do danego posiłku. 

PRZYKŁAD
Pracownik został wysłany w 9-godzinną delegację do Wrocławia. Z tego tytułu przysłu-
guje mu 50% diety. Pracodawca zapewnił pracownikowi śniadanie i obiad. W tej sytuacji 
pracownik nie ma prawa do diety, nie jest też zobowiązany do zwrotu powstałej nadwyżki:
 ■ 50% z 30 zł = 15 zł (wysokość przysługującej diety),
 ■ 15 zł – 22,50 zł (75% z 30 zł) (obniżenie diety z tytułu zapewnionego śniadania i obia-
du) = – 7,50 zł. 

Podobnie będzie w sytuacji, gdy pracodawca zapewni pracownikowi posiłki o wyższej warto-
ści niż wynikająca z części diety, np. obiad, za który zapłaci 25 zł. W takim przypadku dieta jest 
pomniejszana o 15 zł (50% diety), a  pracownik nie jest zobowiązany do zwrotu pozostałej części 
kosztów obiadu, tj. 10 zł [25 zł – (30 zł x 50%) = 25 zł – 15 zł)]. 

 Zobacz e-Poradnik „Podróże służbowe 
od 1 marca 2013 r.” dostępny w Bibliote-
ce INFOR FK na www.inforfk.pl
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Dieta z tytułu delegacji na terenie kraju przeznaczona 
jest na pokrycie zwiększonych, a nie pełnych kosztów wy-
żywienia w czasie wyjazdu i od 1 marca 2013 r. wynosi 30 zł. 

Należności z tytułu diety krajowej i warunki jej przyznawania

Czas trwania delegacji i wysokość 
przysługującej diety

Zmniejszenie 
wysokości diety 

(obliczane od 
wysokości pełnej 

diety)

Brak prawa do diety
Nie dłużej 
niż dobę Dłużej niż dobę

od 8 do 12 
godzin – 1/2 
diety (15 zł)

za każdą rozpoczętą 
dobę – dieta w pełnej 
wysokości (30 zł)

śniadanie – 25% die-
ty (-) 7,50 zł)

podróż służbowa trwa krócej niż 8 
godzin (delegacja trwająca nie dłu-
żej niż dobę)

powyżej 12 
godzin – die-
ta w pełnej 
wysokości 
(30 zł)

za niepełną, ale 
rozpoczętą dobę:
 ■ do 8 godzin  – 1/2 

diety (15 zł)
 ■ ponad 8 godzin 

– dieta w pełnej 
wysokości (30 zł)

obiad – 50% diety 
(-) 15 zł)

za czas delegowania do miejscowo-
ści pobytu stałego lub czasowego 
pracownika 

kolacja – 25% diety 
(-) 7,50 zł)

podczas przebywania w podróży kra-
jowej trwającej co najmniej 10 dni, 
za którą przysługuje zwrot kosztów 
przejazdu w dniu wolnym od pracy, 
środkiem transportu określonym 
przez pracodawcę, do miejscowości 
pobytu stałego lub czasowego i z po-
wrotem

w przypadku zapewnienia bezpłatne-
go całodziennego wyżywienie (przez 
całodzienne wyżywienie należy rozu-
mieć co najmniej 3 posiłki).

Kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego w podróży bezpłatnego wyżywienia, przyj-
mując, że każdy posiłek stanowi odpowiedni procent pełnej diety, a nie jej części uzależnio-
nej od czasu spędzonego w podróży. 
ff5889b8-d638-4fc5-99fe-830e5f3b6b9c

PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przy-

sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytu-
łu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167

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

 Zobacz cykl wideoszkoleń o podróżach 
służbowych dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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>> działalność gospodarcza, umowa zlecenia, rolnik, ZUS, KRUS

1.  Kiedy umowa zlecenia wykonywana 
przez rolnika-przedsiębiorcę wyłącza go 
z ubezpieczeń w KRUS

Przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniom społecznym w KRUS musi 
pamiętać, że zawarcie dodatkowo umowy zlecenia może go wyłączyć 
z ubezpieczeń rolniczych. Umowa zlecenia wykonywana poza zakresem 
działalności gospodarczej stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniami 
w ZUS.

Ubezpieczenie powszechne w ZUS ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem społecz-
nym rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Oznacza to, że osoba 
prowadząca gospodarstwo rolne, która podejmuje dodatkowo jakikolwiek rodzaj aktywności 
zarobkowej wskazany w art. 6 ustawy systemowej, skutkującej obowiązkiem ubezpieczenio-
wym, zostaje wyłączona z ubezpieczeń w KRUS i musi opłacać składki w ZUS.

PRZYKŁAD
Andrzej G. od 7 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 15 ha przeliczeniowych 
i opłaca składki na obowiązkowe ubezpieczenie rolników w KRUS. Od września 2013 r. 
podjął pracę na podstawie umowy zlecenia w pobliskiej hurtowni budowlanej. Prace 
zlecone obejmują wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach hurtow-
ni. W okresie wykonywania umowy zlecenia Andrzej G. podlega obowiązkowym ubez-
pieczeniom w ZUS. Na ten okres zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS (będzie 
nimi ponownie objęty po zakończeniu umowy zlecenia, jeżeli nadal będzie prowadził 
gospodarstwo). 
Andrzej G. mógłby uniknąć wyłączenia z ubezpieczeń w KRUS, gdyby w miejsce umowy 
zlecenia została prawidłowo zawarta umowa o dzieło, która nie stanowi tytułu do ubez-
pieczeń społecznych (a należy uznać, że zakres i charakter prac zleconych umożliwiał 
zawarcie takiej umowy). 

Wyjątek od ww. zasady zachodzi w sytuacji, gdy rolnik po-
dejmuje dodatkowo działalność gospodarczą. W niektórych 
przypadkach, po spełnieniu ściśle określonych warunków, 

osoba taka może nadal podlegać ubezpieczeniom w KRUS. 
Możliwość dalszego opłacania niższych składek ubezpieczeniowych w KRUS (i zwolnienie 

z opłacania tych składek w ZUS) przysługuje, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działal-
ność gospodarczą spełnia łącznie następujące warunki:
 ■  podlegała ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez 

co najmniej 3 lata,

 Zobacz e-Poradnik „Składki na ZUS 
przedsiębiorców” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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 ■  nadal prowadzi działalność rolniczą 
lub stale pracuje w gospodarstwie rol-
nym obejmującym obszar użytków rol-
nych powyżej 1 ha przeliczeniowego 
lub w dziale specjalnym,
 ■  złoży w KRUS oświadczenie o konty-

nuowaniu tego ubezpieczenia w termi-
nie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania 
pozarolniczej działalności gospodar-
czej lub rozpoczęcia współpracy przy 
prowadzeniu tej działalności, 
 ■  nie jest pracownikiem i nie pozostaje 

w stosunku służbowym, 
 ■  nie ma ustalonego prawa do emery-

tury, renty ani do świadczeń z ubez-
pieczeń społecznych,
 ■  kwota należnego podatku dochodowe-

go za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 
(jeżeli działalność ta była prowadzona), udokumentowana zaświadczeniem naczelnika 
urzędu skarbowego lub oświadczeniem rolnika-przedsiębiorcy, nie przekracza określonej 
kwoty granicznej (za 2013 r. wynosi ona 3092 zł).

Prawa wyboru opłacania składek w KRUS 
zamiast w ZUS nie mają natomiast osoby, któ-
re rozpoczęły działalność po okresie krót-
szym niż 3 lata nieprzerwanego ubezpiecze-
nia w KRUS albo które nabyły gospodarstwo 
rolne już w czasie prowadzenia działalności.

Jeżeli osoba prowadząca gospodarstwo 
rolne i wykonująca działalność gospodarczą 
(podlegająca ubezpieczeniom w KRUS) jednocześnie zde-
cyduje się na zawarcie umowy zlecenia, traci możliwość 
pozostawania w rolniczym systemie ubezpieczeniowym. 
Nie ma wówczas znaczenia, czy rolnik spełnia warunki pozostawania w systemie rolniczym 
wskazane w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Warunki te dotyczą wy-
łącznie zbiegu tytułów z działalności rolniczej i z działalności gospodarczej. Umowa zlece-
nia staje się natomiast nowym, samoistnym tytułem do ubezpieczeń z racji pierwszeństwa 
ubezpieczenia w ZUS.

PRZYKŁAD 
Barbara Z. pozostając w rolniczym systemie ubezpieczenia społecznego prowadziła jed-
nocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą (zakład fryzjerski). Od 1 października 

UWAGA!
Przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie go-
spodarstwa rolnego w czasie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, nie może zostać objęty rolni-
czym ubezpieczeniem w KRUS.

SŁOWNICZEK

Pozarolnicza działalność gospodarcza – (w ro-
zumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) 
działalność prowadzona na terytorium Polski przez 
osoby fizyczne, na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem: 

 wspólników spółek prawa handlowego, 
  osób prowadzących działalność w zakresie wolnego 
zawodu:
–  w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podat-

ku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne, 

–  z której przychody są przychodami z działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (art. 5a ust. 10 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie 
zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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ma zamiar podpisać umowę zlecenia z właścicielką miejscowej restauracji i w weekendy 
dorabiać jako kelnerka. W tej sytuacji umowa zlecenia spowoduje wyłączenie Barbary Z. 
z ubezpieczeń w KRUS. Po wyłączeniu z tych ubezpieczeń Barbara Z. będzie musiała, 
na ogólnych zasadach rozstrzygnąć zbieg dwóch obowiązkowych tytułów ubezpieczeń 
– własnej działalności gospodarczej i wykonywanej umowy zlecenia. Będzie zobowiąza-
na do opłacania składek z tytułu własnej działalności. Jeżeli podstawa wymiaru składek 
należnych z tytułu umowy zlecenia przekroczy obowiązujący ją minimalny wymiar skła-
dek z tytułu działalności, wówczas Barbara Z. będzie mogła wskazać umowę zlecenia 
jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Składka zdrowotna będzie obowiązkowa 
z obydwu tytułów.

Taką zasadę potwierdził Sąd Najwyższy, m.in. w wyroku z 26 
stycznia 2011 r. (sygn. akt I UK 229/10, OSNP 2012/5–6/74). Zgodnie 
z orzeczeniem SN, wykonywanie umowy zlecenia przez rolnika pro-

wadzącego dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą i uprawnionego do kontynuowa-
nia ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie art. 5a ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym powoduje wyłączenie go z ubezpieczenia społecznego rolników. Dotyczy to sy-
tuacji, w której umowa zlecenia nie jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności (nie 
jest objęta zakresem przedmiotowym prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej):

Rolnik, który nie prowadzi dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej (i nie 
korzysta z ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie art. 5a omawianej ustawy), 
zostaje wyłączony z ubezpieczenia rolniczego, jeżeli podlega innemu ubezpieczeniu 

społecznemu, np. z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia. (…) Wykonywanie umowy zlecenia 
przez rolnika prowadzącego dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą i uprawnionego 
do dalszego korzystania z ubezpieczenia społecznego rolników (…) powoduje wyłączenie go 
z ubezpieczenia społecznego rolników w sytuacji, gdy wykonywana umowa zlecenia nie jest 
objęta zakresem przedmiotowym prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli jednak umowa zlecenia jest wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospo-
darczej, wówczas nie traktuje się jej jako oddzielnego tytułu do ubezpieczenia. Zawarcie takiej 
umowy przez rolnika-przedsiębiorcę nie skutkuje wyłączeniem go z ubezpieczeń w KRUS.

PRZYKŁAD
Zofia B. prowadzi z mężem gospodarstwo rolne. Jednocześnie ma zarejestrowaną dzia-
łalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się usługowym wypiekiem ciast i tortów. 
Zofia B. podlega ubezpieczeniom w KRUS. Od 1 września 2013 r. zawarła umowę zlece-
nia z właścicielem domu weselnego w pobliskiej miejscowości na wypiek ciast na uro-
czystości okolicznościowe organizowane przez jego firmę. Zakres zleconych prac w ca-
łości mieści się w zakresie działalności gospodarczej zgłoszonym w CEIDG. Przychody 
z tego zlecenia Zofia B. rozlicza podatkowo jako przychody z działalności gospodar-
czej. W tej sytuacji należy uznać, że umowa zlecenia nie stanowi tytułu do ubezpieczeń 
w ZUS – jedynym „dodatkowym” (obok działalności rolniczej) zajęciem zarobkowym 

Pełną treść orzeczenia 
znajdziesz na www.inforfk.pl
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Zofii B. pozostaje jej działalność gospodarcza. Ponieważ spełnia ona warunki określone 
w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, może nadal podlegać ubezpie-
czeniom w KRUS.

8ab968e5-3dc5-45d1-972f-ce7a2b18307e

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 5, art. 9 ust. 2 i ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-

nych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 827

 ● art. 5a, art. 7 ust. 1, art. 16 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – j.t. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 50, poz. 291; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1529

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

>> Fundusz Pracy, obowiązki pracodawcy, wynagrodzenie minimalne, ZUS

2.  Kiedy za pracownika niepełnoetatowego 
nie opłaca się składki na Fundusz Pracy

PROBLEM  Czy za pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu z wynagrodzeniem 
1200 zł brutto należy odprowadzać składki na FP? Jest to jego jedyna praca.

RADA  Nie, w tym przypadku składka na Fundusz Pracy nie jest należna, gdyż 
wynagrodzenie pracownika, stanowiące podstawę wymiaru obowiązkowych 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest niższe od stawki mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1600 zł. 

UZASADNIENIE  Składki na Fundusz Pracy (FP) opłaca się od podstaw wymiaru składek 
emerytalno-rentowych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej mini-
malne wynagrodzenie za pracę (w 2013 r. – 1600 zł) lub 
80% minimalnego wynagrodzenia u pracowników będą-
cych w pierwszym roku pracy (w 2013 r. – 1280 zł). Jeżeli 
dana osoba jest ubezpieczona obowiązkowo z kilku tytułów, np. ma kilka umów o pracę 
lub umowę o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie i umowę zle-
cenia, to składki na FP będą należne z każdego tytułu ubezpieczenia, gdy łączna kwota 
stanowiąca podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych zrówna się bądź przewyż-
szy kwotę minimalnej pensji (80% minimalnej pensji); ubezpieczony składa w tej sprawie 
oświadczenie każdemu płatnikowi.

PRZYKŁAD
Karol B. jest zatrudniony w spółce jawnej na pół etatu z wynagrodzeniem 900 zł. Oprócz 
tego wykonuje podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym 

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie 
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umowę zlecenia dla innego podmiotu niż pracodawca. Z tytułu umowy zlecenia jego 
wynagrodzenie w stawce miesięcznej wynosi 800 zł. Oba wynagrodzenia są co prawda 
niższe od stawki minimalnej 1600 zł, ale po zsumowaniu łączna podstawa wymiaru skła-
dek wynosi 1700 zł, czyli przekracza minimum płacowe. Stąd zarówno pracodawca, jak 
i zleceniodawca mają obowiązek opłacania składek na FP. 

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma zagwarantowaną płacę na po-
ziomie ustawowego minimum. Składka na FP za taką osobę jest zatem zawsze należna, na-
wet jeśli w danym miesiącu osoba ta osiągnęła faktycznie niższe wynagrodzenie ze względu 
na chorobę, urlop bezpłatny czy rozpoczęcie/zakończenie zatrudnienia w trakcie miesiąca. 
W takim przypadku dokonuje się przeliczenia podstawy składkowej na okres miesiąca, tzn. 
sprawdza się, jaka byłaby w danym miesiącu podstawa wymiaru składek, gdyby pracownik 

przepracował cały miesiąc. Natomiast u pra-
cownika zatrudnionego w niepełnym wymia-
rze czasu pracy decydujący jest poziom wy-
nagrodzenia określony w umowie o pracę. 

Jeśli pracownik pracując na część etatu 
ma zapewnione wynagrodzenie równe (kwo-
towo) pełnej kwocie wynagrodzenia minimal-

nego lub od niej wyższej, to składka na FP jest należna. W przeciwnym razie, gdy wyna-
grodzenie jest niższe, a pracownik nie ma innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń 
emerytalno-rentowych, pracodawca nie opłaca za niego składek na FP. Tak jest też w przy-
padku Państwa pracownika, który pracuje na 3/4 etatu i w umowie o pracę ma zagwa-
rantowane wynagrodzenie minimalne stosownie do części etatu, na którą jest zatrudniony 
(1600 zł x 3/4 = 1200 zł). Nie ma innych dodatkowych źródeł przychodu, które podlegałyby 
obowiązkowi zgłoszenia w ZUS i odkładania składek na ubezpieczenia społeczne, dlatego 
nie mają Państwo obowiązku opłacania za niego składek na Fundusz Pracy.

Składki na FP opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za osoby:
 ■  pozostające w stosunku pracy lub w stosunku służbowym,
 ■  wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 ■  wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy 

o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby 
z nimi współpracujące (z wyłączeniem niań świadczących pracę na podstawie umowy 
uaktywniającej),
 ■  wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego 

aresztowania.

Pracodawcą, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
jest każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej), a także 
osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Z przepisów tych 
wynika, że jeśli przedsiębiorca – osoba fizyczna zatrudnia wyłącznie zleceniobiorców, nie 
opłaca za nich składek na FP. 

UWAGA!
Składka na Fundusz Pracy jest zawsze obowiązko-
wa za pracownika pełnoetatowego, po spełnieniu 
pozostałych ustawowych warunków.
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PRZYKŁAD
Krzysztof B. prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Od czerwca br. za-
trudnił trzech zleceniobiorców. Dwóch z nich z tytułu umowy zlecenia podlega obowiąz-
kowym ubezpieczeniom społecznym, a przychody uzyskiwane ze zlecenia co miesiąc 
przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia. Od 1 września 2013 r. Krzysztof B. 
zawarł z jednym ze zleceniobiorców umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu.
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. przedsiębiorca ten nie miał obowiązku 
opłacania składek na Fundusz Pracy za swoich zleceniobiorców, mimo że uzyskiwali 
oni przychód przekraczający minimalne wynagrodzenie. W tym okresie zlecenio-
dawca nie był pracodawcą (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia…), gdyż 
nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę ani jednej osoby. Od 1 września 2013 r. 
sytuacja uległa zmianie. Zleceniodawca zatrudnił osobę w ramach stosunku pracy. 
Tym samym stał się pracodawcą i od tego momentu jest zobowiązany do opłacania 
składek na Fundusz Pracy nie tylko za pracownika, ale również za zatrudnionych 
zleceniobiorców. 

PRZYKŁAD
Delta sp. z o.o. zatrudnia 3 zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowym ubezpie-
czeniom społecznym z tytułu zawartej umowy. Podstawa wymiaru składek tych osób 
jest miesięcznie wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oprócz zleceniobior-
ców spółka nie zatrudnia innych osób. Zleceniodawca ten jest zobowiązany do opłaca-
nia składki na FP za swoich zleceniobiorców jako „inna jednostka organizacyjna”, mimo 
że nie jest pracodawcą w rozumieniu ustawy (art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Składki na FP opłaca się wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń eme-
rytalno-rentowych. Jeżeli ubezpieczony podlega im na zasadzie dobrowolności, wówczas 
– niezależnie od poziomu uzyskiwanego przychodu – składka na FP nie jest należna. 

Składki na FP nie opłaca się, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu, za osoby które:
 ■  powróciły z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, do-

datkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – przez okres 36 miesięcy 
kalendarzowych, od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu,
 ■  ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewiden-

cji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy – przez okres 12 miesięcy, począwszy od 
pierwszego miesiąca po zawarciu umowy 
o pracę.

Niezależnie od formy zatrudnienia skład-
ki na FP nie odprowadza za osoby, które 
osiągnęły wiek: 55 lat (kobiety) oraz 60 lat 
(mężczyźni).

UWAGA!
Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się za kobie-
ty, które ukończyły 55 lat oraz za mężczyzn, którzy 
ukończyli 60 lat.
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PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2 ust. 1 pkt 25, art. 104, art. 104a i art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 829

2d74ec67-8ac0-4c0e-9e61-3b21807a0582

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

>> termin, składki, ZUS, obowiązki płatnika, spółka jawna, zgłoszenie do ubezpieczeń

3.  W jakim terminie wspólnicy spółek jawnych 
opłacają składki

PROBLEM  Wspólnicy spółki jawnej rozpoczęli działalność 1 stycznia br. i od 
tego dnia dokonali zgłoszenia do ZUS z kodem 05 43 00 (każdy z nich osob-
no). Każdy ze wspólników opłacał składki na własne ubezpieczenia w ter-
minie do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od 1 sierpnia 
2013 r. spółka zatrudniła pierwszych zleceniobiorców i dopiero wówczas, 
jako płatnik składek, została zgłoszona do ZUS. Czy zgłoszenie spółki od tej 
daty do ZUS było prawidłowe? W jakich terminach wspólnicy powinni obec-
nie rozliczać się ze składek? 

RADA  Tak. Zgłoszenie spółki jako płatnika składek z chwilą zatrudnienia 
pierwszych zleceniobiorców, tj. od 1 sierpnia 2013 r., było prawidłowe. W opi-
sanej sytuacji od 1 sierpnia 2013 r. termin płatności składek i przesyłania do-
kumentacji rozliczeniowej za dany miesiąc zarówno dla wspólników opłacają-
cych składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jak i dla spółki rozliczającej 
składki za zleceniobiorców, przypada na 15. dzień następnego miesiąca (za 
miesiąc poprzedni).Każdy ze wspólników spółki jawnej w zakresie ubezpieczeń 
społecznych jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. 
Zgłoszenia dokonują więc na druku ZUS ZFA (każdy wspólnik osobno). Nato-
miast w stosunku do zleceniobiorców płatnikiem składek jest spółka jawna.

UZASADNIENIE   Wspólnik spółki jawnej jest uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą 
działalność (art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej). Podlega więc obowiązkowo ubezpiecze-

niom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubez-
pieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących 
pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych 

środków, sami ubezpieczeni (art. 16 ust. 4 ustawy systemowej). Osoby te są same dla siebie 
płatnikami składek (art. 4 pkt 2d ustawy systemowej). 
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Wspólnicy spółki jawnej (każdy z osobna) składają do ZUS zgłoszenie siebie jako płat-
nika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, z własnymi odrębnymi 
danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Wspólnicy spółki jawnej zgłaszają się także jako 
osoby ubezpieczone z kodem tytułu ubezpieczenia 05 43 xx na druku ZUS ZUA (lub ZUS 
ZZA, jeżeli podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). W terminie do 10. dnia na-
stępnego miesiąca mają obowiązek złożyć dokumenty rozliczeniowe oraz opłacić należne 
składki za poprzedni miesiąc (art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej). Ten termin obowią-
zuje jednak wyłącznie wspólników, których spółka nie zgłasza do ZUS żadnych ubezpie-
czonych. Inaczej wygląda sytuacja wspólników, których spółka jest płatnikiem składek 
(tzn. zgłasza do ubezpieczeń i rozlicza składki za ubezpieczonych). Wówczas zarówno 
wspólnicy, jak i spółka składają dokumenty rozliczeniowe i opłacają składki w terminie do 
15. dnia następnego miesiąca. 

PRZYKŁAD
Agnieszka W. i Patrycja S. chcą od 1 września br. prowadzić wspólnie biuro rachunkowe 
w formie spółki jawnej. Nie będą zatrudniać żadnych pracowników ani zleceniobiorców. 
Osoby te nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń. W związku z tym każda z nich 
powinna dokonać zgłoszenia płatnika składek na druku ZUS ZFA z własnym numerem 
NIP i PESEL oraz na druku ZUS ZUA z kodem 05 43 xx (zgłoszenie do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego). Każda ze wspólniczek będzie rozliczała 
i opłacała składki za siebie w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.

W stosunku do zleceniobiorców płatnikiem składek jest 
natomiast jednostka organizacyjna, z którą została zawar-
ta umowa zlecenia uzasadniająca objęcie ubezpieczeniami 
społecznymi, czyli spółka jawna (art. 4 pkt 2 lit. a ustawy systemowej). Spółka jawna po-
winna zgłosić się w ZUS jako płatnik składek w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierw-
szego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, na druku ZUS ZPA (art. 43 ust. 1 pkt 1 
ustawy systemowej). Spółka jawna przekazuje co miesiąc do ZUS dokumenty rozliczenio-
we (imienne raporty miesięczne i deklarację rozliczeniową) w terminie ustalonym dla roz-
liczania składek, czyli do 15. dnia następnego miesiąca (art. 46 ust. 2 oraz art. 47 ust. 1 
pkt 3 ustawy systemowej).

Gdy spółka zostaje zgłoszona do ZUS jako płatnik składek, dla wspólników zmienia 
się termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych i opłacania składek na własne ubez-
pieczenia. Nowy termin obowiązujący wspólników jest oznaczony w deklaracji ZUS DRA 
kodem „4”, wpisywanym w bloku I, polu 01 deklaracji (stosowanym m.in. na oznacze-
nie deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez 
wspólników spółek jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jaw-
nych, komandytowych, partnerskich, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, nato-
miast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpie-
czeniom – zob. rysunek). 

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie 
zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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Rysunek. Wspólnicy rozliczający się w tym samym terminie co spółka, wskazują w dekla-
racji ZUS DRA kod terminu „4”

 
Warto zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób, za które deklaracja ZUS DRA nie 

jest co miesiąc przesyłana do ZUS. Wspólnicy spółki jawnej, jako osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność i opłacające składki wyłącznie za siebie, są zwolnieni z obo-
wiązku składania deklaracji ZUS DRA za kolejne miesiące, jeżeli w ostatnio złożonej 
deklaracji rozliczeniowej do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i składki zdrowotnej zadeklarowali kwotę w wysokości najniższej obowiązującej ich 
podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 47 

ust. 2a ustawy systemowej). W przypadku 
ubezpieczonych korzystających z tego 
przywileju konieczne jest jedynie złoże-
nie pierwszej poprawnej deklaracji rozli-
czeniowej za pełny miesiąc kalendarzowy. 
Kolejne dokumenty będą co miesiąc au-
tomatycznie powielały się w systemie in-
formatycznym ZUS, na podstawie pierw-
szej złożonej deklaracji (tzw. klonowanie 
dokumentów). 

Jeśli zatem wspólnicy, rozliczając składki, 
korzystali z tego uprawnienia i nie przesyłali 

co miesiąc deklaracji do ZUS, powinni po zmianie obowiązującego ich terminu rozliczania 
i opłacania składek złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazanym kodem terminu 
rozliczania składek „4”.

PRZYKŁAD
Wojciech K. i Jarosław P. są wspólnikami kancelarii adwokackiej, którą prowadzą w for-
mie spółki jawnej od 1 lipca 2013 r. W związku z tym każdy ze wspólników od 1 lipca br. 
dokonał zgłoszenia jako płatnik składek na druku ZUS ZFA, a także zgłosił się do ubez-
pieczeń społecznych i zdrowotnego wypełniając formularz ZUS ZUA z kodem 05 43 xx. 

UWAGA!
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność opła-
cające składki wyłącznie za siebie są zwolnione 
z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej 
za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej de-
klaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy 
wymiaru składek najniższe obowiązujące ich wy-
miary składek.
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W terminie do 12 sierpnia (termin przesunięty z soboty 10 sierpnia na najbliższy dzień 
roboczy) rozliczyli za siebie składki w deklaracjach ZUS DRA z kodem terminu „1”. 
Od 1 sierpnia spółka jawna została zgłoszona jako płatnik składek na formularzu 
ZUS ZPA, ponieważ zatrudniła pierwsze osoby objęte obowiązkiem ubezpieczeniowym. 
Od 1 sierpnia zarówno wspólnicy spółki, jak i spółka rozliczają się z ZUS do 15. dnia 
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym terminie przesyłają dokumenty rozli-
czeniowe. Aby poinformować ZUS o zmianie terminu rozliczania i opłacania składek, 
wspólnicy za sierpień muszą przesłać do ZUS poprawnie wypełnione deklaracje rozli-
czeniowe ZUS DRA – ze wskazanym kodem „4” w bloku I, polu 01 deklaracji. W kolej-
nych miesiącach będą zwolnieni z obowiązku składania deklaracji, dopóki w stosunku 
do dokumentu złożonego za sierpień 2013 r. nie zajdą żadne zmiany.

65b52432-be6a-481e-87bd-f252a4fbce31

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 4 pkt 2a, pkt 2d, art. 8 ust. 6 pkt 4, art. 16 ust. 4, art. 43 ust. 1, art. 46 ust. 1–2, art. 47 ust. 1 pkt 1 art. 47 

ust. 1–2a 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. 827

 ● załączniki nr 1, 3, 6, 7, 15, 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w spra-
wie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów 
miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i de-
klaracji 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 2011 r. Nr 109, poz. 633

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

                                                 Już w następnym numerze MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń – 18/2013

Przewodnik po zmianach przepisów prawa pracy 
i ubezpieczeń od 1 maja 2013 r.
a w nim treść nowych przepisów i komentarz eksperta do zmian 
dotyczących m.in.:
 urlopów i zasiłków macierzyńskich,
 czasu pracy,
 urlopów wychowawczych,
 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 podstawy wymiaru składek za osoby na urlopach wychowawczych,
 ustalania ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

POLECAMY!
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>> 30-krotność, roczna podstawa wymiaru składek, zasiłek chorobowy

1.   Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, 
jeżeli doszło do przekroczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek

PROBLEM  Pracownik w październiku 2012 r. przekroczył 30-krotność przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia. W sierpniu 2013 r. przedstawił zwolnienie 
lekarskie na okres od 5 do 16 sierpnia. Jest to jego pierwsze zwolnienie lekarskie 
w tym roku. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego? 

RADA  Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy obliczyć 
z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. Uwzględniane w podstawie wy-
miaru zasiłku (wynagrodzenia chorobowego) wynagrodzenie za paździer-
nik 2012 r. powinni Państwo pomniejszyć o odpowiedni procent (niższy niż 
13,71%) potrąconych w danym miesiącu składek. Wynagrodzenie wypłacone 
w miesiącach następujących po miesiącu, w którym doszło do przekrocze-
nia (w listopadzie i w grudniu), uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, 
należy pomniejszyć o 2,45%, gdyż w tych miesiącach ze środków pracownika 
została potrącona wyłącznie składka na ubezpieczenie chorobowe. Szczegó-
ły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego 
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzają-

cych miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy (art. 36 
ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie, o którym mowa, 
to przychód pracownika stanowiący podstawę wymia-
ru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 

potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia finansowanych przez pracownika 
(art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej), tj. 13,71%. Jeżeli jednak w miesiącu, za który wynagrodzenie 
jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, doszło do przekroczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek, łączna stopa potrąconych składek finansowanych ze środków pracownika 
jest niższa niż 13,71%. Pracodawca powinien wówczas pomniejszyć uwzględniane wynagro-
dzenie o odpowiednią stopę procentową składek potrąconych w danym miesiącu. W takiej 
sytuacji sposób postępowania zależy od tego, czy wynagrodzenie pracownika za miesiąc, 

w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, jest w całości wliczane do postawy wymiaru 
zasiłku chorobowego czy tylko w części. 

Ustalając wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji, gdy 
wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w całości jest wliczane 

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości 
świadczeń chorobowych” dostępny 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl

 Zobacz e-Poradnik „Zasiłek chorobowy 
dla nowego pracownika” dostępny 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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do postawy wymiaru zasiłku chorobowego, należy odjąć kwotę faktycznie potrąconych ze 
środków pracownika składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli natomiast pracownik w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podsta-
wy wymiaru składek, otrzymał składnik wynagrodzenia, od którego została naliczona skład-
ka na ubezpieczenie chorobowe, ale którego nie można uwzględnić w podstawie wymiaru 
zasiłku, konieczne jest ustalenie średniego wskaźnika składek potrąconych pracownikowi 
w danym miesiącu.

PRZYKŁAD
Pracownikowi, o którym mowa w pytaniu, podstawę wymiaru wynagrodzenia choro-
bowego należy obliczyć z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. W październiku 
2012 r., z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodze-
nia chorobowego, nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika. Załóżmy, że składki zostały 
naliczone od podstaw wymiaru: 
 ■ 2268 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
 ■ 8620 zł na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. 

Pracownik za październik 2012 r. otrzymał: 

Kartoteka płacowa  10/2012
1 Wynagrodzenie zasadnicze 8000,00 

2 Dodatek stażowy (pomniejszany za czas choroby – według regulami-
nu wynagradzania) 

620,00 

3 Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe 2268,00 

4 Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe 8620,00 

5 Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76% 221,36 

6 Składka na ubezp. rentowe – pracownik – 1,5% 34,02 

7 Składka na ubezp. chorobowe – pracownik – 2,45% 211,19 

8 Razem ZUS – pracownik 466,57 

9 Przychód 8620,00 

10 Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) 111,25 

11 Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33 

12 Podstawa opodatkowania (poz. 9 – poz. 8 – poz. 10, po zaokrągleniu) 8042,00 

13 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 4 – poz. 8) 8153,43 

14 Zaliczka na podatek dochodowy – 18%  (poz. 12 x 18% – poz. 11) 1401,23 

15 Składka zdrowotna 9% do przekazania do ZUS 733,81 

16 Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od podatku 631,89 

17 Zaliczka na podatek do US (poz. 14 – poz. 16, po zaokrągleniu) 769,00 

18 Do wypłaty (poz. 9 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 17) 6650,62 
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W opisanym przypadku do podstawy wymiaru zasiłku za październik 2012 r. należy przy-
jąć wszystkie składniki wynagrodzenia ujęte w liście płac. Zatem w podstawie wymiaru 
zasiłku poza wynagrodzeniem zasadniczym uwzględnimy również dodatek stażowy, 
ponieważ jest pomniejszany za czas absencji chorobowej. W sytuacji gdy wynagrodze-
nie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w całości jest wliczane do 
postawy wymiaru zasiłku chorobowego, tak jak ma to miejsce w przykładzie, to ustala-
jąc wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku wystarczy odjąć kwotę 
faktycznie potrąconych ze środków pracownika składek na ubezpieczenia społeczne: 
8620 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe) – 466,57 zł (składki 
na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika) = 8153,43 zł (kwota 
za październik uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku). 

Większy problem sprawia ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji, gdy w miesią-
cu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek w przychodzie stanowiącym podstawę 
ich wymiaru znalazły się składniki wynagrodzenia, od których została naliczona składka na 
ubezpieczenie chorobowe, ale których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasił-
ku. Takimi składnikami są: 
 ■  premie, nagrody i dodatki wypłacane pracownikowi bez względu na absencję chorobową, 

tj. niepomniejszane za czas tej absencji (np. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premie 
– do których pracownik zachowuje prawo w okresie absencji chorobowej), 
 ■  składniki wynagrodzenia, które są przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika, 

na których przyznanie i wypłatę nie ma wpływu okres pobierania zasiłku, co oznacza, że 
mimo pobierania zasiłku pracownik otrzymuje dany składnik wynagrodzenia (np. jedno-
razowe zasiłki na zagospodarowanie, wartość szczepień ochronnych pracowników lub 
różnych badań – finansowanych przez pracodawcę), 
 ■  składniki wynagrodzenia nieuzależnione bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy 

pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacane 
niezależnie od absencji pracownika. 

Jeżeli pracownik w miesiącu, w którym nastąpiło przekro-
czenie rocznej podstawy wymiaru składek, otrzymał skład-
nik wynagrodzenia, od którego została naliczona składka 

na ubezpieczenie chorobowe, ale którego nie można uwzględnić w podstawie wymiaru za-
siłku, to konieczne jest ustalenie średniego wskaźnika potrąconych pracownikowi w danym 
miesiącu składek, posługując się następującym wzorem:

                             kwota składek x 100 średni wskaźnik składek   =
    przychód stanowiący podstawę wymiaru składek 

Następnie o ustalony według powyższego wzoru średni wskaźnik potrąconych składek 
pracodawca powinien pomniejszyć wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru 
zasiłku. 

 Posłuchaj audycji Radia INFOR.PL 
„Dobrowolne ubezpieczenia chorobowe” 
dostępnej na www.inforfk.pl
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PRZYKŁAD 
Pracownik, który jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 6400 zł, a po-
nadto otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 600 zł, zachorował w sierpniu 2013 r. 
Zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania, dodatek stażowy przysługuje 
niezależnie od absencji chorobowych, a tym samym pracownik zachowuje do niego 
prawo w okresie takich absencji. Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi 
w sierpniu wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone za okres od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. W październiku 2012 r., z któ-
rego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia chorobowe-
go, pracownik skorzystał dodatkowo ze szczepienia przeciwko grypie, które w całości 
zostało sfinansowane przez pracodawcę (koszt szczepienia wyniósł 40 zł), a ponadto 
w tym miesiącu nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika. W efekcie składki zostały naliczo-
ne od podstaw wymiaru: 
 ■ 4820 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
 ■ 7040 zł (6400 zł + 600 zł + 40 zł) na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. 

Pracownik za październik 2012 r. otrzymał: 

Kartoteka płacowa 10/2012 
1 Wynagrodzenie zasadnicze 6400,00 

2 Dodatek stażowy (niepomniejszany za czas choroby – wg regula-
minu wynagradzania) 

600,00 

3 Szczepienie przeciwko grypie 40,00 

4 Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe 4820,00 

5 Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe 7040,00 

6 Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76% 470,43 

7 Składka na ubezp. rentowe – pracownik – 1,5% 72,30 

8 Składka na ubezp. chorobowe – pracownik – 2,45% 172,48 

9 Razem ZUS – pracownik 715,21 

10 Przychód 7040,00 

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

12 Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33 

13 Podstawa opodatkowania (poz. 10 – poz. 9 – poz. 11, po zaokrągleniu) 6214,00 

14 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 5 – poz.  9) 6324,79 

15 Zaliczka na podatek dochodowy – 18%  (poz. 13 x 18% – poz. 12) 1072,19 

16 Składka zdrowotna 9% do przekazania do ZUS 569,23 

17 Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od podatku 490,17 

18 Zaliczka na podatek do US (poz. 15 – poz. 17, po zaokrągleniu) 582,00 

19 Do wypłaty (poz. 10 – poz. 9 – poz. 16 – poz. 18) 5173,56 
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W sytuacji tego pracownika nie wszystkie składniki, od których została naliczona skład-
ka na ubezpieczenie chorobowe, należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku. 
Składnikami, od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, a któ-
re nie powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, są: 
 ■ dodatek stażowy – ponieważ nie jest pomniejszany za czas absencji chorobowej, lecz 
jest wypłacany w pełnej wysokości, niezależnie od tej absencji, 
 ■ szczepienie przeciwko grypie, ponieważ jest to świadczenie niezależne od oceny 
pracy pracownika, na którego przyznanie i wypłatę okres pobierania zasiłku nie ma 
wpływu. 

Zatem składnikiem wynagrodzenia uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłku jest 
wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, pomniejszone o odpowiedni procent potrąco-
nych pracownikowi w październiku składek. Aby ustalić, jaką kwotę należy przyjąć do 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, należy obliczyć średni wskaźnik potrąconych pra-
cownikowi za ten miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, w następujący sposób: 
 
                                                715,21 zł (kwota składek) x 100
średni wskaźnik składek   = 

  7040,00 zł (przychód stanowiący podstawę  
=  10,16%

 
                                                       wymiaru składki na ubezpieczenie 
                                                                      chorobowe)   
 
O wyliczony procent (10,16%) należy pomniejszyć kwotę wynagrodzenia, które zosta-
nie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Ustalając 
wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku z października, wynagrodzenie 
zasadnicze 6400 zł należy pomniejszyć o 10,16%. Kwota stanowiąca podstawę wymiaru 
zasiłku z tego miesiąca wyniesie zatem 5749,76 zł, co wynika z wyliczenia: 
6400 zł – (6400 zł x 10,16%). 

Omówione wyżej zasady dotyczące ustalania średniego wskaźnika potrąconej pracow-
nikowi składki mają analogiczne zastosowanie w przypadku uzupełniania wynagrodzenia 
uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli w miesiącu, który wyma-
ga uzupełnienia, nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek.

PRZYKŁAD 
W listopadzie 2012 r. wynagrodzenie pracownika przekroczyło kwotę rocznego ograni-
czenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wynikało to 
ze złożonego przez pracownika oświadczenia (pracownik w poprzednim roku był przez 
kilka miesięcy zatrudniony u innego pracodawcy). Jednocześnie w listopadzie przez 
2 dni pracownik był niezdolny do pracy wskutek choroby i otrzymał wynagrodzenie cho-
robowe. Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną (wynagrodzenie należ-
ne za listopad, określone w umowie o pracę wynosiło 4890 zł). Oprócz wynagrodzenia 
zasadniczego pracownik ma prawo do dodatku stażowego w stałej miesięcznej kwocie 
900 zł, wypłacanego w pełnej wysokości za okresy pobierania wszystkich świadczeń 
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chorobowych, co wynika z regulaminu wynagradzania obowiązującego u pracodawcy. 
Pracownik ten w sierpniu 2013 r. stał się niezdolny do pracy z powodu konieczności 
sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opie-
kuńczego, którego podstawę należy ustalić z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. 
Z uwagi na przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe zostały naliczone od podstawy wymiaru 2230 zł [(2230 zł x 9,76%) + 
+ (2230 x 1,5%) = 251,10 zł], natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe od podstawy 
wymiaru 5600,04 zł (4564 zł + 900 zł + 137,84 zł + 58,20 zł – 60 zł), tj. 5600,04 zł x 2,45% = 
= 137,20 zł. 

Pracownik za listopad 2012 r. otrzymał: 

LISTA PŁAC – przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek 11/2012

1 Liczba dni nominalnych (roboczych) 21

2 Liczba godzin nominalnych 168

3 Liczba godzin przepracowanych w nominalnym czasie pracy 152

4 Liczba godzin nadliczbowych z dodatkiem 50% 4

5 Liczba dni wynagrodzenia chorobowego 2

6 Wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę 4890,00

7 Dodatek stażowy (nie pomniejszany za czas choroby na podsta-
wie regulaminu wynagradzania)

900,00

8 Wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniu o czas choroby 4564,00

9 Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 137,84

10 Dodatek 50% za godziny nadliczbowe 58,20

11 Wynagrodzenie za chorobę 225,04

12 Płaca brutto 5885,08

13 Pomniejszenie podstawy wymiaru składek (dot. dodatku 
stażowego)*

60,00

14 Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe 2230,00

15 Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe 5600,04

16 Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76% 217,65

17 Składka na ubezp.rentowe – pracownik – 1,5% 33,45

18 Składka na ubezp.chorobowe – pracownik – 2,45% 137,20

19 Razem ZUS – pracownik 388,30

*   pozycja 13 na liście płac dotyczy pomniejszenia podstawy wymiaru składek z tytułu dodatku stażowego (§ 2 ust. 1 
pkt 24 rozporządzenia składkowego) i została wyliczona w następujący sposób: 900 zł : 30 (liczba dni kalenda-
rzowych w listopadzie) = 30 zł, 30 zł x 2 dni choroby = 60 zł (jest to kwota dodatku stażowego, która nie stanowi 
podstawy wymiaru składek)
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Łączna kwota potrąconych pracownikowi w listopadzie składek wyniosła: 388,30 zł. 
Uzupełnienie wynagrodzenia za listopad polega na ustaleniu wysokości wynagrodzenia, 
jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. Ponieważ 
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, to uzupełnia-
my je przyjmując kwotę określoną w umowie o pracę, pomniejszoną o składki na ubez-
pieczenia społeczne finansowane przez pracownika. W tym celu należy obliczyć średni 
wskaźnik składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych pracownikowi w miesiącu, 
w którym wystąpiło przekroczenie. Następnie przy zastosowaniu tego wskaźnika obli-
czymy pełną miesięczną składkę, jaka byłaby potrącona z wynagrodzenia pracownika, 
gdyby w tym miesiącu nie chorował. Kwotę wyliczonej składki odejmiemy następnie od 
kwoty wynagrodzenia określonej w umowie o pracę.
Średni wskaźnik potrąconej składki w listopadzie wyniósł 6,93%, co wynika z wyliczenia:
388,30 zł (suma składek finansowanych przez pracownika) x 100 : 5600,04 zł (podstawa 
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe) = 6,93%.
Uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2012 r., które należy uwzględnić w podstawie 
wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego w sierpniu 2013 r., wyniesie 4733,57 zł, zgod-
nie z wyliczeniem: 
 ■ 4890 zł (wynagrodzenie przysługujące na podstawie umowy o pracę) – (4890 zł x 6,93%) 
= 4551,12 zł (uzupełnione wynagrodzenie),
 ■ do tego uzupełnionego wynagrodzenia należy dodać wynagrodzenie za godziny 
nadliczbowe w kwocie faktycznie wypłaconej 182,45 zł, czyli [(137,84 zł + 58,20 zł) – 
– (137,84 zł + 58,20 zł) x 6,93%)],
 ■ 4551,12 zł (uzupełnione wynagrodzenie) + 182,45 zł (wynagrodzenie za godziny nad-
liczbowe) = 4733,57 zł.

Nie należy natomiast uwzględniać dodatku stażowego, ponieważ nie ulega on po-
mniejszeniu za czas choroby, a tym samym pracownik otrzyma go w sierpniu w pełnej 
wysokości. 

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 3 pkt 3, art. 37 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-

nego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77 poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 747

 ● art. 19 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. 827

5e517b11-9b83-431e-84bd-85dcfb9d18ba

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

CZYTAJ TAKŻE
„Czy należy uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku za czas obowiązkowego stawiennictwa 
pracownika w sądzie i przebywania na zasiłku opiekuńczym” – MPPiU nr 11/2012, dostęp-
ny na www.mp.infor.pl 



VII. ZASIŁKI 77

www.mp.infor.pl MONITOR PPiU nr 17(233)

>> zasiłek macierzyński, działalność gospodarcza, praca zarobkowa, umowa o pracę

2.  Czy rodzic pobierający zasiłek macierzyński 
może jednocześnie świadczyć pracę na etacie 
i prowadzić działalność gospodarczą

PROBLEM  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu. Dodatko-
wo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (usługi niezwiąza-
ne z pracą wykonywaną na etacie). Z działalności opłacam tylko składkę 
zdrowotną, ponieważ z umowy o pracę uzyskuję wynagrodzenie wyższe niż 
minimalne. Niedługo urodzę dziecko. Czy będąc na zasiłku macierzyńskim 
z umowy o pracę nadal będę mogła prowadzić działalność gospodarczą 
i wystawiać faktury? Czy prowadzenie działalności gospodarczej w termi-
nie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie pozbawi mnie prawa do tego 
zasiłku? Czy będę mogła świadczyć usługi w czasie pobierania zasiłku ma-
cierzyńskiego na rzecz spółki, w której jestem zatrudniona na 1/2 etatu?

RADA  Tak. Przebywając na zasiłku macierzyńskim może Pani prowadzić 
działalność gospodarczą, wystawiać faktury oraz świadczyć usługi na rzecz 
spółki, w której jest Pani jednocześnie zatrudniona. Nie zostanie Pani z tego 
powodu pozbawiona zasiłku macierzyńskiego.

UZASADNIENIE  Osoba podejmująca pracę zarobkową w okresie pobierania zasiłku ma-
cierzyńskiego zachowuje prawo do zasiłku. Przepis art. 17 ustawy zasiłkowej stanowią-
cy, że osoba ubezpieczona, która w okresie 
orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje 
pracę zarobkową, traci prawo do zasiłku cho-
robowego, nie ma zastosowania do zasiłku 
macierzyńskiego. 

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego 
nie jest okresem niezdolności do pracy. Prawo do tego zasiłku wynika z faktu urodzenia lub 
przysposobienia dziecka. W odniesieniu do zasiłku macierzyńskiego nie ma także zastoso-
wania art. 12, ust. 1 ustawy zasiłkowej, który stanowi o braku prawa do świadczenia za okre-
sy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagrodzeniu zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. Zasiłek macierzyński będzie Pani przysługi-
wał z tytułu zatrudnienia na 1/2 etatu, ponieważ z tytułu pro-
wadzonej działalności gospodarczej opłaca Pani tylko skład-
kę zdrowotną. 

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia choro-
bowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
 ■  urodziła dziecko,
 ■  przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka w wieku do 10 

UWAGA!
Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego moż-
na podjąć pracę zarobkową.

 Zobacz wideo-szkolenie „Podstawa 
wymiaru zasiłku macierzyńskiego” 
dostępne na www.inforfk.pl
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lat, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, wystąpiła do sądu 
opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 ■  przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej za-

wodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do lat 7 lub jeśli wobec dziecka 
odroczono obowiązek szkolny – do lat 10.

Może Pani korzystać z przysługującego prawa do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego i pobierać z tego tytułu zasiłek macie-
rzyński, a jednocześnie prowadzić własną działalność gospodarczą i wykonywać wszystkie 
czynności związane z prowadzeniem takiej działalności. Zasiłek macierzyński, który Pani 
otrzyma z tytułu zatrudnienia, nie ulegnie z tego powodu obniżeniu.

1bd3583f-059e-4f33-83ce-3278425eb0de

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 12, ust. 1; art. 17; art. 29–31 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 poz. 747

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

CZYTAJ TAKŻE

„Czy pracownica przebywająca na zwolnieniu lekarskim może wykonywać umowę zlece-
nia” – MPPiU nr 7/2013, dostępny na www.mp.infor.pl 

>> zasiłek chorobowy, urlop wychowawczy, niezdolność do pracy

3.  Czy niezdolność do pracy w trakcie urlopu 
wychowawczego uprawnia do świadczeń 
chorobowych

PROBLEM  Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego udzielonego jej na 
okres 2 lat do 31 sierpnia 2013 r. Dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 
20 sierpnia do 10 września 2013 r. Czy ma prawo do wynagrodzenia chorobo-
wego? 

RADA  Nie. W czasie urlopu wychowawczego pracownicy nie przysługuje wy-
nagrodzenie chorobowe. Wypłatę świadczenia należy podjąć od następnego 
dnia po zakończeniu urlopu, tj. od 1 września 2013 r.

UZASADNIENIE  Państwa pracownicy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobo-
wego za pierwsze 12 dni zwolnienia, tj. od 20 do 31 sierpnia 
br., przypadające na czas korzystania z urlopu wychowawcze-
go. Prawo do wynagrodzenia chorobowego ma od następnego 

 Zobacz e-Poradnik „Pracownik 
na zwolnieniu lekarskim” 
dostępny na www.inforfk.pl
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dnia po zakończonym urlopie. Nie ma znaczenia, że niezdolność do pracy powstała pod-
czas urlopu wychowawczego. Istotne jest to, że trwa nieprzerwanie po jego zakończeniu. 

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi za okresy niezdolności do pracy z powodu 
choroby powstałej w okresie ubezpieczenia chorobowego. Inaczej przedstawia się sytuacja, 
gdy pracownik stanie się niezdolny do pracy 
z powodu choroby w okresie urlopu wycho-
wawczego lub urlopu bezpłatnego. W okresie 
tych urlopów pracownik nie podlega ubezpie-
czeniu chorobowemu, dlatego przebywanie na 
zwolnieniu lekarskim nie uprawnia go do ani do 
wynagrodzenia chorobowego, ani do zasiłku 
chorobowego. 

Jeśli jednak pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania 
urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego i po ich zakończeniu nadal będzie chorował, 
to wypłatę wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego należy podjąć od pierwszego 
dnia po zakończeniu tych urlopów.

Okresu niezdolności do pracy przypadającego w czasie 
trwania urlopu wychowawczego lub bezpłatnego nie należy 
wliczać do okresu, za który pracownikowi przysługuje wyna-
grodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę za 14/33 dni choroby w roku ani do 
okresu zasiłkowego. Państwa pracownica wykorzystała zatem 10 dni tego okresu, tj. od 
1 do 10 września 2013 r.

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego po okresie 30 dni nieprze-
rwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu ubezpieczenia, od którego jest uzależnione 
prawo do tych świadczeń, zalicza się również poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, w tym również okres ubezpieczenia 
społecznego rolników. Warunkiem jest, aby przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni. 

Odrębnie traktowane są przerwy w ubezpieczeniu chorobowym dłuższe niż 30-dniowe, 
jeżeli ich powodem są urlop wychowawczy, urlop bezpłatny lub odbywanie czynnej służ-
by wojskowej przez żołnierza niezawodowego. W tych przypadkach okresy ubezpieczenia 
przypadające przed przerwą dolicza się do okresów ubezpieczenia chorobowego. Okresu 
urlopów wychowawczego i bezpłatnego nie zalicza się jednak do okresu wyczekiwania na 
prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

2e5a0092-2fac-4ea4-b439-f9a276d08ac3

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-

łecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 747

 ● art. 92 ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 896

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

CZYTAJ TAKŻE

„Czy pracownicy na urlopie wychowawczym przysługuje wydłużony dodatkowy urlop ma-
cierzyński i urlop rodzicielski” – MPPiU nr 15/2013, dostępny na www.mp.infor.pl 

UWAGA!
Zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeśli nie-
zdolność do pracy pokrywa się z okresem urlopu 
wychowawczego. 

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie 
wysokości świadczeń chorobowych” 
dostępny na www.inforfk.pl
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>> przeliczenie emerytury, zawieszenie świadczenia

1.   Jak ZUS przeliczy emeryturę w związku 
z kontynuowaniem zatrudnienia

PROBLEM  Zatrudniamy pracownika, który w marcu 2010 r. nabył prawo do 
wcześniejszej emerytury kolejowej. ZUS zawiesił mu świadczenie od 1 paździer-
nika 2011 r. w związku z kontynuowaniem stosunku pracy. Niedawno zgłosił nam 
zamiar rozwiązania umowy o pracę. Spowodowane jest to tym, że chciałby wystą-
pić do ZUS o ponowne obliczenie emerytury. Czy będzie to dla niego korzystne?

RADA  Tak, będzie to dla Państwa pracownika korzystne. Emeryci, którzy 
przez 18 miesięcy mieli zawieszoną emeryturę w związku z kontynuowaniem 
stosunku pracy, mogą ubiegać się o ponowne obliczenie swojego świadcze-
nia. Dla osób, które tak jak Państwa pracownik są uprawnione do emerytury 
ustalonej na starych zasadach, ZUS uwzględni nową kwotę bazową, co prze-
łoży się na wyższą kwotę świadczenia.

UZASADNIENIE  Obliczając ponownie „starą” emeryturę w wyniku zgłoszenia wniosku, ZUS 
uwzględni wszystkie udowodnione dotychczas okresy składkowe i nieskładkowe, w tym 
również te, które przypadają po przyznaniu świadczenia. Mogą być również uwzględnione 
wynagrodzenia uzyskane w latach, które nie były dotychczas przyjęte do ustalenia podsta-
wy wymiaru emerytury. ZUS ustali bowiem tę podstawę przy uwzględnieniu zarobków oso-
by uprawnionej z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20-lecia poprzedzającego 
rok zgłoszenia wniosku o ponowne obliczenie świadczenie lub z 20 dowolnie wybranych lat 
przypadających przed tym rokiem. Ponadto zarówno do ustalenia części socjalnej, jak i do 
obliczenia podstawy wymiaru emerytury ZUS zastosuje kwotę bazową obowiązującą w dniu 
zgłoszenia wniosku o ponowne jej ustalenie. Możliwość uwzględnienia nowych okresów 
składkowych i nieskładkowych oraz wynagrodzeń, a przede wszystkim aktualnej kwoty bazo-
wej sprawia, że ponowne obliczenie „starej” emerytury praktycznie zawsze będzie korzystne 
dla osoby uprawnionej (obliczonej na podstawie art. 194c ustawy emerytalnej). 

PRZYKŁAD
Andrzej G. od 1 lipca 2009 r. nabył prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszech-
nego wieku emerytalnego. Ustalając wysokość emerytury ZUS uwzględnił mu 27 lat 
składkowych oraz 3 lata nieskładkowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru oraz części 
socjalnej świadczenia zastosował kwotę bazową obowiązującą od 1 marca 2009 r., 
tj. 2578,26 zł. Podstawa wymiaru emerytury została obliczona z 10 kolejnych lat kalen-
darzowych wybranych z ostatniego 20-lecia poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku 
o emeryturę, tj. z lat 1999–2008. Wskaźnik wysokości podstawy świadczenia ustalo-
ny z uwzględnieniem wynagrodzeń wnioskodawcy oraz przeciętnych płac ze wskaza-
nych lat wyniósł 115,50%. W wyniku pomnożenia tego wskaźnika przez kwotę bazową 
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podstawa wymiaru emerytury została ustalona w wysokości 2977,89 zł. Obliczenie eme-
rytury wyglądało więc następująco:
 ■ 24% x 2578,26 zł = 618,78 zł (część socjalna świadczenia),
 ■ 1,3% x 27 lat x 2977,89 zł = 1045,24 zł (część należna za okresy składkowe),
 ■ 0,7% x 3 lata x 2977,89 zł = 62,54 zł (część należna za okresy nieskładkowe),
 ■ 618,78 zł + 1045,24 zł + 62,54 zł = 1726,56 zł

Obecnie, w wyniku kolejnych waloryzacji w latach 2010–2013, wysokość świadczenia po 
podjęciu jego wypłaty wyniosłaby 2010,66 zł.
Uprawniony nie rozwiązał stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, a zro-
bił to dopiero z końcem czerwca 2013 r. W związku z tym świadczenie było zawieszone 
w okresie od października 2011 r. do czerwca 2013 r. W lipcu br. uprawniony zgłosił wnio-
sek o podjęcie wypłaty emerytury oraz o ponowne jej obliczenie (na podstawie art. 194c 
ustawy emerytalnej). Ponieważ w okresie po przyznaniu emerytury ubezpieczony uzy-
skiwał niższe zarobki niż w latach 1999–2008, korzystne będzie dla niego wskazanie do 
ponownego ustalenia podstawy wymiaru świadczenia zarobków z tych samych lat, co 
poprzednio. Dokonując powtórnego obliczenia emerytury ZUS uwzględni aktualnie obo-
wiązującą (od 1 marca 2013 r.) kwotę bazową w wysokości 3080,84 zł oraz dodatkowe 
3 lata składkowe, które nie zostały dotychczas uwzględnione przy ustalaniu wysokości 
emerytury. Ponowne obliczenie emerytury będzie wyglądało następująco:
 ■ 115,5% x 3080,84 zł = 3558,37 zł (podstawa wymiaru emerytury),
 ■ 24% x 3080,84 zł = 739,40 zł (część socjalna emerytury),
 ■ 1,3% x 30 lat x 3558,37 zł = 1387,76 zł (część należna za okresy składkowe),
 ■ 0,7% x 3 lata x 3558,37 zł = 74,73 zł (część należna za okresy nieskładkowe),
 ■ 739,40 zł + 1387,76 zł +74,73 zł = 2201,89 zł.

Obliczona w ten sposób emerytura będzie więc wyższa (o 191,23 zł) od kwoty świadcze-
nia obliczonego poprzednio, uwzględniającej wszystkie kolejne waloryzacje.

Przepisy przewidują również możliwość ponownego obliczenia przez ZUS tzw. nowej eme-
rytury. Świadczenie to przysługuje głównie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. i stanowi 
wynik podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwania życia ustalone dla wieku 
przejścia na emeryturę. Na podstawę obliczenia emerytury składa się zwaloryzowany kapitał po-
czątkowy (z tytułu ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 r.) oraz składki na ubezpieczenie eme-
rytalne (z uwzględnieniem ich waloryzacji) zewidencjonowane na indywidualnym koncie w ZUS.

Dokonując ponownego obliczenia nowej emerytury dla osoby, która spełnia warunki do 
jej przyznania, ZUS jeszcze raz zastosuje wzór obliczenia tego świadczenia (tak jakby obli-
czał tę emeryturę po raz pierwszy), ale z pewną dość istotną modyfikacją dotyczącą podsta-
wy obliczenia emerytury. Uwzględniona zatem zostanie kwota kapitału początkowego (po-
większonego o kolejne waloryzacje), a także kwota składek na ubezpieczenie emerytalne 
(z uwzględnieniem nowych waloryzacji) według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. 

Ustalona w powyższy sposób podstawa obliczenia emerytury będzie musiała być następnie 
pomniejszona o pobrane dotychczas kwoty tego świadczenia (przed odliczeniem zaliczki na 
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podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). Ustalając 
pomniejszenie podstawy obliczenia, ZUS pomnoży kwotę emerytury ustalonej w pierwszora-
zowej decyzji przyznającej to świadczenie przez sumę miesięcy, w których było ono pobierane. 
Tak pomniejszoną podstawę obliczenia emerytury ZUS podzieli następnie przez dalsze średnie 
trwanie życia obowiązujące dla wieku, w którym emeryt zgłosi wniosek o ponowne wyliczenie 
świadczenia, ustalone na podstawie tablicy obowiązującej w dniu zgłoszenia tego wniosku.

Zgłoszenie wniosku o ponowne obliczenie emerytury (na podstawie art. 194c ustawy 
emerytalnej) nie spowoduje obniżenia emerytury. Jeśli w wyniku takiego przeliczenia kwo-
ta emerytury okaże się niższa od wcześniej pobieranej, ZUS będzie wypłacał świadczenie 
w dotychczasowej wysokości.

PRZYKŁAD
Maria K. (ur. 1 sierpnia 1950 r.) od 1 sierpnia 2010 r. ma ustalone prawo do emerytury, 
która została obliczona na tzw. nowych zasadach. Kwota zwaloryzowanych składek i ka-
pitału początkowego zewidencjonowana na koniec lipca 2010 r. wyniosła 524 340,25 zł, 
a średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat – 247,5 miesięcy. Kwota emerytury 
wyniosła więc 2118,55 zł, a od 1 marca 2011 r. w wyniku waloryzacji wskaźnikiem 103,1% 
– 2184,23 zł. W okresie od sierpnia 2010 r. do września 2011 r. emerytura była wypłaca-
na w pełnej wysokości. Łączna kwota wypłat świadczenia brutto w tym okresie wyniosła 
30 119,46 zł. Od października 2011 r. ZUS zawiesił emeryturę w związku z kontynuowaniem 
stosunku pracy. Uprawniona rozwiązała umowę o pracę z końcem czerwca 2013 r. i na 
początku lipca br. zgłosiła wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia oraz o jego ponowne 
obliczenie. Dokonując tego obliczenia ZUS przyjął kwotę kapitału początkowego i składek 
na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowaną na koniec czerwca 2013 r. w wysokości 
697 825,40 zł. Kwota ta uwzględniała kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego 
oraz składki emerytalne zewidencjonowane po poprzednim obliczeniu. Tak ustaloną pod-
stawę obliczenia emerytury pomniejszono następnie o łączną kwotę brutto emerytury wy-
płaconej w okresie od sierpnia 2010 r. do września 2011 r., tj. o 30 119,46 zł. Pomniejszona 
podstawa obliczenia emerytury wyniosła więc 667 705,94 zł.
Do obliczenia emerytury zastosowano średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 
62 lat i 11 miesięcy, tj. 229,8 miesięcy. W związku z tym ponowne obliczenie nowej eme-
rytury wyglądało następująco: E = 667 705,94 zł : 229,8 = 2905,60 zł. Gdyby ZUS podjął 
wypłatę zawieszonej emerytury (2184,23 zł) nie dokonując ponownego jej obliczenia, zwa-
loryzowałby ją w ramach waloryzacji przeprowadzonej w 2012 r. (o 71 zł) oraz w 2013 r. 
(wskaźnikiem waloryzacji 104%). W wyniku tych waloryzacji wysokość emerytury wynio-
słaby 2345,44 zł, a zatem byłaby dużo niższa od kwoty emerytury ponownie obliczonej.

PODSTAWA PRAWNA d9e48419-ff88-45dd-b385-b8504f635ef7

 ● art. 25–26, art. 53, art. 103a i art. 194c–194h ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 786

Maria Gałecka –  prawnik, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych, autorka wielu 
publikacji z tego zakresu
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