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1.		Czy	nowe	przepisy	o	elastycznym	czasie	
pracy	można	stosować	dla	pracowników	
sfery	budżetowej

Od 23 sierpnia 2013 r. zostały znacznie uelastycznione dotych
czasowe rozwiązania dotyczące czasu pracy. Będą z nich mogli 
skorzystać pracodawcy, których pracownicy podlegają przepi
som o czasie pracy zawartym w Kodeksie pracy lub w innych 
ustawach, które jednak w związku z niepełną regulacją w tym 
zakresie odwołują się do Kodeksu pracy. 

Stosowanie elastycznych przepisów o czasie pracy nie będzie możliwe w sto-
sunku do tych grup pracowników, dla których przepisy szczególne regulują kom-
pleksowo zagadnienia czasu pracy. 

Nauczyciele	po	staremu	
Obowiązujące od 23 sierpnia br. przepisy Kodeksu pracy wprowadzające zmia-

ny w czasie pracy nie będą miały żadnego znaczenia dla pracowników podlega-
jących Karcie Nauczyciela. Wynika to z faktu, że przepisy te w sposób komplek-
sowy regulują zagadnienia czasu pracy tych grup pracowników i nie odwołują się 
w sprawach nieuregulowanych do przepisów Kodeksu pracy. Dlatego nauczy-
ciele nie będą mogli być zatrudniani np. w ruchomym systemie czasu pracy czy 
w 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

Nowe	przepisy	o	czasie	pracy	dopuszczalne	w	urzędach	
Nowelizacja przepisów o czasie pracy będzie miała znaczenie w pracy zarówno 

urzędów państwowych, jak i samorządowych. Możliwość uelastycznienia czasu 
pracy np. do pracowników ZUS, urzędów skarbowych czy urzędników gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich niewątpliwie przyczyni się do większej dostępności 
urzędów dla obywateli. 

Będzie to dotyczyło pracowników podlegających przepisom następujących 
ustaw: 
■■  z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
■■  z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
■■  z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

W przypadku pracowników urzędów państwowych i samorządowych szczególne 
znaczenie będzie miała możliwość planowania czasu pracy w ramach ruchomego 
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czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczynania pracy w dniach będą-
cych dla pracownika dniami pracy. Umożliwi to zapewnienie dłuższej pracy urzę-
dów w niektóre dni tygodnia, co niewątpliwie pozwoli obywatelom na załatwianie 
spraw urzędowych po zakończeniu 
własnej pracy, bez konieczności ko-
rzystania z urlopu wypoczynkowego 
czy zwalniania się z pracy. Takie roz-
wiązania były podejmowane przez 
niektóre urzędy również przed nowe-
lizacją przepisów o czasie pracy, jed-
nak najczęściej było to jednocześnie związane z naruszaniem przepisów o dobie 
pracowniczej i w konsekwencji z koniecznością rekompensowania urzędnikom 
pracy w godzinach nadliczbowych. Po zmianie przepisów Kodeksu pracy wprowa-
dzenie różnych godzin funkcjonowania urzędu w tygodniu stało się legalne, jednak 
musi być poprzedzone odpowiednią procedurą konsultacyjną.

Możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy, przewidującego różne go-
dziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pra-
cowników dniami pracy, należy ustalić w:
■■  układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z zakładowymi organizacja-

mi związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze 
wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia 
treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozu-
mieniu art. 24125a, albo
■■  porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi 

w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają 
zakładowe organizacje związkowe.

Rozkłady czasu pracy naruszające dobę pracowniczą mogą być stosowane 
w urzędach również na pisemny wniosek pracownika, bez względu na zawarcie 
porozumienia ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielem załogi. Po wy-
pełnieniu tej procedury można wprowadzić godziny otwarcia urzędu naruszające 
dobę pracowniczą zgodnie z prawem i bez żadnych konsekwencji. 

Przykład
Wójt jednej z gmin województwa mazowieckiego uzgodnił z przedstawicie-
lem załogi możliwość stosowania w urzędzie rozkładów czasu pracy prze-
widujących różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach 
roboczych. 
Mając taką możliwość wprowadził obowiązujące godziny otwarcia urzędu 
w następujący sposób: 
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UWAGA!
Po zmianie przepisów o czasie pracy w urzędach 
można stosować ruchomy czas pracy. 
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Dzień Plan Liczba godzin 
pracy w dobie

Liczba godzin 
do wypłaty

Poniedziałek 10.00–18.00 10 8

Wtorek 8.00–16.00 8 8

Środa 8.00–16.00 8 8

Czwartek 10.00–18.00 10 8

Piątek 8.00–16.00 8 8

Sobota wolne – –

Niedziela wolne – –

W takim przypadku wójt zaplanował pracę swoich urzędników zgodnie z no-
wymi przepisami prawa pracy. W dobie poniedziałkowej, która rozpoczyna 
się dla pracowników o godzinie 10.00, wykonują oni pracę przez 10 godzin. 
Praca między godzinami od 8.00 do 10.00 we wtorek będzie zaliczana do 
poniedziałkowej doby pracowniczej trwającej 24 godziny, począwszy od 
godz. 10.00 w poniedziałek. Doba wtorkowa rozpocznie się zgodnie z grafi-
kiem o godz. 8.00 i będzie trwała do godz. 8.00 w środę. W tej dobie pracow-
nicy przepracują 8 godzin. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że godziny 
pracy między godzinami 8.00 a 10.00 (we wtorek) zostały zaliczone do doby 
poniedziałkowej. Podobnie w czwartek pracownicy będą wykonywali w niej 
pracę przez 10 godzin. W żadnym przypadku pracownicy urzędu nie będą 
wykonywali pracy w godzinach nadliczbowych i nie będzie im przysługiwała 
rekompensata z tytułu takiej pracy. 

Planując pracę urzędników w ten sposób należy jednak każdorazowo pamię-
tać o konieczności zapewnienia im nieprzerwanego, co najmniej 11-godzinnego 
odpoczynku w każdej dobie pracowniczej. Ta gwarancja nie została bowiem wy-
łączona w znowelizowanych przepisach o czasie pracy. Dlatego planując pra-
cę poszczególnych urzędników należy zawsze pamiętać o tym obowiązku, aby 
nie narazić się na zarzut popełnienia wykroczenia przeciwko prawu pracowni-
ka do odpoczynku. 

Przykład
W wydziale komunikacji jednego z urzędów miasta wprowadzono wydłużone 
godziny pracy w niektórych dniach tygodnia w celu umożliwienia mieszkań-
com dokonania rejestracji pojazdu nawet w godzinach popołudniowych. Dni 
wydłużonej pracy ustalono w sposób stały w rozkładzie tygodniowym dla 
wszystkich pracowników tego wydziału w następujący sposób: 
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Dzień Plan Liczba godzin 
pracy w dobie

Odpoczynek 
dobowy 

Poniedziałek 14.00–22.00 14 naruszenie

Wtorek 8.00–16.00 8 8

Środa 14.00–22.00 14 naruszenie

Czwartek 8.00–16.00 8 8

Piątek 8.00–16.00 8 8

Sobota wolne – –

Niedziela wolne – –

Zaplanowanie w ten sposób pracy urzędników wydziału komunikacji jest nie-
zgodne z obowiązującymi przepisami. Doba poniedziałkowa tych osób roz-
poczyna się bowiem o godzinie 14.00 w poniedziałek i trwa kolejne 24 go-
dziny do 14.00 we wtorek. W związku z tym godziny pracy od 8.00 do 14.00 
we wtorek będą się zaliczały do poniedziałkowej doby pracowniczej. Suma 
godzin pracy w tej dobie wynosi zatem 14, co powoduje, że pracownikom 
zapewniono w niej jedynie 10 godzin nieprzerwanego odpoczynku (zamiast 
minimalnych 11 godzin). Identyczna sytuacja ma miejsce w dobie środowej. 
Takie zaplanowanie pracy urzędników jest zatem bezpodstawne i narusza 
obowiązujące przepisy o odpoczynkach dobowych. Gdyby jednak pracę po-
południową w poniedziałek i środę zaplanowano w godzinach od 13.00 do 
21.00, to byłaby ona zgodna z obowiązującymi przepisami. Doby poniedział-
kowa oraz środowa kończyłyby się bowiem o godz. 13.00 w kolejnym dniu 
i łącznie pracownik przepracowałby w niej 13 godzin. W takim przypadku 
pozostałe 11 godzin wolnego stanowiłoby jego odpoczynek dobowy, który 
byłby zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Czas	pracy	w	instytucjach	kultury
Nowe rozwiązania z zakresu czasu pracy będą obowiązywały również pracow-

ników zatrudnionych w jednostkach kultury, takich jak np.: teatry, opery, operet-
ki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury 
ogniska artystyczne, galerie sztuki. Pracownicy ci podlegają ustawie z 25 paź-
dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 406). W ustawie tej uregulowano wprawdzie pewne szczególne regu-
lacje z zakresu czasu pracy, ale w pozostałym zakresie należy stosować przepisy 
Kodeksu pracy. W pierwszej kolejności jednak pracownicy instytucji kultury będą 
podlegali zasadom wynikającym z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej. Przewiduje ona m.in. możliwość wprowadzenia dla pracowników 
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kultury 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy (art. 26b ust. 1 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Ustalenie prze-
dłużonego okresu rozliczeniowego może nastąpić na podstawie:
■■  układu zbiorowego pracy, jeżeli został zawarty w danej instytucji kultury, albo
■■  porozumienia zawartego między pracodawcą a pracownikami, w trybie przyjętym 

u danego pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.

Rozwiązanie to jest niemal identyczne, jakie zostało obecnie wprowadzo-
ne do Kodeksu pracy. Jedyna różnica dotyczy powiadomienia inspektora pracy 
o wprowadzeniu wydłużonego okresu rozliczeniowego. Na podstawie przepisów 
Kodeksu pracy jest na to 5 dni roboczych od dnia zawarcia takiego porozumie-
nia, natomiast w przypadku pracowników instytucji kultury musi to nastąpić przed 
wprowadzeniem takiego okresu. Nowe rozwiązania dotyczące ruchomego cza-
su pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy będą niewątpliwie 
zmianą wykorzystywaną w tych instytucjach. 

Przykład
Dyrektor jednego z teatrów wprowadził dla pracowników tzw. ruchomy system 
czasu pracy zobowiązujący pracowników do rozpoczęcia pracy między godzina-
mi 8.00 a 12.00. Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy została uzgod-
niona z przedstawicielem pracowników. W związku z tym, że próby zaczynają się 
o godz. 12.00, każdy z artystów i pracowników technicznych, w zależności od 
tego, ile czasu potrzebuje przed rozpoczęciem próby, może rozpoczynać pracę 
w tym przedziale czasowym, a następnie wykonywać ją przez kolejne 8 godzin. 
Praca jednego z pracowników technicznych wyglądała w sposób następujący:

Rozpoczęcie 
pracy 

między 
godzinami

Liczba 
godzin

Rzeczywisty 
czas pracy

Liczba go-
dzin pracy 

w dobie

Liczba  
godzin  

do wypłaty

Poniedziałek 8.00–12.00 8 12.00–20.00 12 8
Wtorek 8.00–12.00 8 8.00–16.00 8 8
Środa 8.00–12.00 8 9.00–17.00 8 8
Czwartek 8.00–12.00 8 10.00–18.00 10 8
Piątek 8.00–12.00 8 8.00–16.00 8 8
Sobota wolne – – –
Niedziela wolne – – –

W takiej organizacji czasu pracy nie wystąpią godziny nadliczbowe. Pracownik 
samodzielnie zadecydował o takich godzinach świadczenia przez niego pracy 
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w tym tygodniu. Wykonywanie pracy w tej samej niezakończonej dobie pra-
cowniczej nie stanowi w takim przypadku pracy w godzinach nadliczbowych. 

W związku z nowelizacją 
Kodeksu pracy pracownikom in-
stytucji kultury nie trzeba ponad-
to planować czasu pracy w co 
najmniej miesięcznych grafikach. 
Ustawa o instytucjach kultury 
przewiduje bowiem, że rozkłady te mogą być ustalane na okresy 2-tygodniowe.

Pracownicy	podmiotów	leczniczych
Pracownicy podlegający pod ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217) mają w niej uregulowaną kwestię do-
tyczącą możliwych do zastosowania systemów czasu pracy oraz okresów roz-
liczeniowych. Ustawa przewiduje bowiem możliwość wprowadzenia systemu 
podstawowego z maksymalnie 3-miesięcznym okresem rozliczeniowym (art. 93 
ust. 4 ustawy o działalności leczniczej) oraz równoważnego do 12 godzin na 
dobę z okresem wydłużonym w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 
4 miesięcy (art. 94 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej). Ponieważ ustawa 
jako akt szczegółowy reguluje kwestie systemów i okresów rozliczeniowych 
dla pracowników podmiotów leczniczych, nie będzie możliwości stosowania 
do nich 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych przewidzianych w obecnych 
przepisach Kodeksu pracy. Inaczej będzie natomiast w przypadku możliwości 
stosowania ruchomego czasu pracy (art. 1401 Kodeksu pracy). Ta kwestia nie 
została bowiem uregulowana w ustawie o działalności leczniczej i w konse-
kwencji stosujemy w tym zakresie przepisy Kodeksu pracy. Do pracowników 
podmiotów leczniczych należy również stosować harmonogramy pracy obej-
mujące cały okres rozliczeniowy i określać dla poszczególnych pracowników 
dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy. Nie ma również w tym przypadku 
możliwości stosowania wyłącznie miesięcznych harmonogramów, jak ma to 
miejsce u pracowników podlegających przepisom Kodeksu pracy. 

2a80f94e-e592-4434-9f4c-8e7b724ec11f

Podstawa	PrawNa:
■● art. 129, art. 1401, art. 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028
■● art. 93–99 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217
■● art. 2, art. 26a–26e ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 406
■● art. 97 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – Dz.U. Nr 227, poz. 1505; ost.zm. Dz.U. 

z 2012 r., poz. 1544

UWAGA!
W instytucjach kultury rozkłady czasu pracy powinny 
być ustalane na co najmniej 2-tygodniowe okresy. 
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■● art. 29–301 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych – j.t. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 269
■● art. 42, art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. Nr 223, 

poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645
■● art. 42, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 675

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 

2.		zmiany	w	zatrudnianiu	pracowników	
samorządowych	od	1	września	2013	r.		
–	odpowiedzi	na	pytania	Czytelników

Od 1 września 2013 r. obowiązują zmiany w zatrudnianiu pra
cowników samorządowych. Nakładają one m.in. nowe obowiąz
ki na pracodawców np. w zakresie zatrudniania sekretarzy czy 
asystentów i doradców.

Nowe przepisy spowodowały już pierwsze wątpliwości przy ich stosowaniu. 
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące nowelizacji 
przepisów dla pracowników samorządowych. 

(?) W naszej gminie funkcję sekretarza gminy wykonuje kierownik biura orga-
nizacyjnego. Powierzenie obowiązków sekretarza gminy nastąpiło w 2012 r. 

na czas nieokreślony. Czy dalej będzie mógł zajmować to stanowisko? 
Nie. Stanowisko sekretarza gminy jest zaliczane do grupy stanowisk urzęd-

niczych kierowniczych, a zatem na to stanowisko powinna zostać zatrudniona 
osoba wyłoniona w drodze naboru lub ewentualnie osoba będąca pracownikiem 
samorządowym przeniesiona na to stanowisko.

Jeżeli wykonywanie zadań sekretarza gminy powierzono dotychczasowemu pra-
cownikowi, to zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, która 
obowiązuje od 1 września 2013 r., jest to działanie niezgodne z prawem. 

Kierownik jednostki powinien niezwłocznie zatrudnić kogoś innego na tym stano-
wisku. Maksymalnie ma na to czas do 1 grudnia 2013 r. Nowelizacja przewiduje bo-
wiem, że w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. od 1 września 2013 r., wol-
ne stanowiska sekretarza muszą zostać obsadzone zgodnie z nowymi przepisami. 
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Należy przypomnieć, że na stanowisku sekretarza należy zatrudnić na podsta-
wie umowy o pracę osobę, która posiada co najmniej: 
■■  4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, 

w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym 
w tych jednostkach lub 
■■  4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych 

oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym 
w innych jednostkach sektora finansów publicznych (art. 5 ust. 2 ustawy o pra-
cownikach samorządowych).

(?) Na stanowisku sekretarza jest u nas zatrudniona osoba (kierownik biura 
organizacyjnego), której powierzono te obowiązki. Jeżeli po zmianie 

przepisów od 1 września br. nie chcemy przeprowadzać naboru na stanowisko 
sekretarza, to co możemy zrobić? 

Mogą Państwo przenieść na stanowisko sekretarza gminy kierownika biura 
organizacyjnego, któremu dotychczas powierzono tylko wykonywanie funkcji 
sekretarza. 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne do zatrudnienia na stanowisku kierownika 
biura w urzędzie gminy, to wykształcenie wyższe i minimum 5-letni staż pracy, jeżeli 
osoba zatrudniona na tym stanowisku ma staż pracy odpowiadający charakterem 
wymaganiom stawianym sekretarzowi gminy (praca w jednostkach samorządowych 
lub co najmniej w jednostkach sektora finansów publicznych). Nie ma zatem prze-
szkód formalnoprawnych, aby ta-
kiego pracownika przenieść na 
stanowisko sekretarza. 

Na tzw. wolne stanowisko 
w urzędzie można zatrudnić pra-
cownika tego urzędu lub pracow-
nika innego urzędu. Jeżeli zatem 
kierownik jednostki nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych pracowników, 
może na wolnym stanowisku zatrudnić np. kogoś z już pracujących w urzędzie. 
Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych w obrębie jednej gru-
py stanowisk, tzn. stanowisk urzędniczych lub stanowisk urzędniczych kierowni-
czych (art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych). Kierownik jednostki nie 
może więc na stanowisko sekretarza przenieść pracownika zatrudnionego dotych-
czas na stanowisku pomocniczym i obsługi, nawet jeżeli spełnia on wymagania 
kwalifikacyjne dotyczące stażu pracy i wykształcenia. 

Jeżeli wśród pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzęd-
niczych w gminie nie ma spełniających te wymagania i wyrażających wolę przenie-
sienia pracowników, kierownik nie ma innej możliwości i musi przeprowadzić nabór. 

UWAGA!
Przenoszenie pracowników na wolne stanowisko 
urzędnicze odbywa się wyłącznie w ramach tej sa-
mej grupy stanowisk. 
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(?) Zatrudniamy dwóch asystentów starosty, którzy pracują u nas od roku 
i jest to ich pierwsza praca. Dowiedzieliśmy się o zmianach, które obo-

wiązują od 1 września 2013 r. i również dotyczą zatrudniania asystentów. Czy 
z powodu tych zmian musimy ich zwolnić? 

Nie. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym oraz urzędzie marszałkowskim nadal 
będzie można zatrudniać i asystentów, i doradców na czas pełnienia funkcji odpowiednio 
wójta, starosty, marszałka, w liczbie zależnej od liczby mieszkańców na danym terenie. 

Nowelizacja, która obowiązuje od 1 września 2013 r., doprecyzowała jedynie wyma-
gania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku doradcy lub asystenta. Dotychczas wy-
magania te wynikały jedynie z załącznika nr 3 tabeli IV E rozporządzenia Rady Ministrów 
z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w którym 
określono niezbędny dla danego stanowiska staż pracy oraz poziom wykształcenia. Od 
1 września br. osoby zatrudnione na stanowiskach asystentów lub doradców muszą do-
datkowo spełniać ogólne wymagania dla pracowników samorządowych, tj. posiadać:
■■  obywatelstwo polskie, 
■■  pełną zdolność do czynności prawnych,
■■  pełnię praw publicznych, 
■■  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku,
■■  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe i nieposzlakowaną opinię.

(?) Obecnie toczy się postępowanie sądowe przeciwko pracownikowi sta-
rostwa, który jest podejrzany o niedopełnienie obowiązków związanych 

z prowadzeniem ksiąg rachunkowych firmy, której był współwłaścicielem. 
Prawdopodobnie niebawem zostanie wydany w tej sprawie wyrok. Pracownik 
ten jest zatrudniony w starostwie na stanowisku kierowniczym. Czy po zmianie 
przepisów kierownik jednostki może zwolnić takiego pracownika z pracy? 

Jeżeli pracownik nadal jest zatrudniony w starostwie i nie rozwiązano z nim 
stosunku pracy lub nie został z nim zawieszony stosunek pracy (zawieszenie 
następuje w przypadku tymczasowego aresztowania, zgodnie z art. 35 ustawy 
o pracownikach samorządowych), kierownik jednostki musi wstrzymać się z roz-
wiązaniem umowy z takim pracownikiem. 

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym może nastąpić 
dopiero w sytuacji popełnienia przez takiego pracownika w czasie trwania umo-
wy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowa-
nym stanowisku, ale pod warunkiem, że przestępstwo jest oczywiste lub zostało 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W takim 
przypadku pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wy-
powiedzenia z jego winy.
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Obowiązująca od 1 września 2013 r. nowelizacja ustawy o pracownikach sa-
morządowych powoduje, że niektórych pracowników samorządowych pełniących 
kierownicze funkcje, którzy popełnili przestępstwo, zwalnia się z pracy z mocy 
samego prawa. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe m.in.:
■■  zastępcy wójta (burmistrza, pre-

zydenta miasta),
■■  starosty, 
■■  wicestarosty, 
■■  członka zarządu powiatu,
■■  marszałka województwa, 
■■  skarbnika powiatu, 
■■ sekretarza powiatu, 
■■ przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego lub in-

nego pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pra-
cę na stanowisku urzędniczym, 
■■ doradcy lub asystenta 

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samo-
rządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy 
wobec pracownika samorządowego odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę 
o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym 
uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.

8de9b23c-b5d8-4154-b490-8b88b75f628e

Podstawa	PrawNa:
■● art. 5–6a, art. 12, art. 20, art. 35 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

– Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645
■● załącznik nr 3 tabela IV litery E i F rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1050

Małgorzata	terlikowska –  prawnik legislator, specjalista z zakresu stosun-
ków pracy pracowników samorządowych 

UWAGA!
Rozwiązanie z pracownikiem samorządowym umowy 
o pracę, który popełnił przestępstwo, jest możliwe tyl-
ko po wydaniu prawomocnego wyroku w tej sprawie. 

3.		Nagrody	jubileuszowe	dla	nauczycieli	
–	zasady	przyznawania	i	wypłaty

Nagroda jubileuszowa jest odrębnym świadczeniem pieniężnym 
z tytułu pozostawania przez nauczyciela w stosunku pracy przez 
odpowiednio długi czas. Dla placówek publicznych wypłata 
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nagrody jest obowiązkowa. Podmioty prowadzące np. prywat
ne szkoły mogą dobrowolnie zdecydować o przyznaniu takiej 
gratyfikacji. 

Placówki prywatne mogą posiłkować się przepisami dla sfery budżetowej lub 
ustalić własne i włączyć je np. do regulaminu wynagradzania lub premiowania 
albo do umowy o pracę. 

Niezbędny	odpowiedni	staż
Warunkiem koniecznym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest osiąg-

nięcie przez nauczyciela określonego stażu pracy. W sferze budżetowej do tego 
stażu zalicza się obecnie trwający stosunek pracy, wszystkie poprzednio zakoń-

czone okresy zatrudnienia oraz 
inne okresy wskazane w odręb-
nych przepisach. 

Jeżeli nauczyciel pozostaje 
równocześnie w więcej niż jed-
nym stosunku pracy, do okresu 
pracy uprawniającego do gratyfi-
kacji jubileuszowej wlicza mu się 
tylko jeden z tych okresów (§ 1 

ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pra-
cy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz 
szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania).

Szkoły prywatne mogą samodzielnie decydować o tym, czy będą wypłacać na-
grody jubileuszowe, a jeżeli tak, to jakie okresy zaliczą do stażu, od którego zależy 
prawo do gratyfikacji. Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2002 r. (I PKN 820/00, 
Pr. Pracy 2002/7–8/49) stwierdził, że pominięcie przy rozstrzyganiu prawa do na-
grody jubileuszowej (i obliczaniu jej wysokości) pewnych okresów pozostawania 
w zatrudnieniu, a uwzględnienie innych, wymaga wyraźnych uregulowań w umo-
wie o pracę lub w wewnątrzzakładowych aktach normatywnych. 

Nabywanie	i	dokumentowanie	prawa	do	nagrody
Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa 

okres uprawniający do tej gratyfikacji. Jako świadczenie jednorazowe jest ona 
wypłacana w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik nabył prawo do nagro-
dy, w dniu poprzedzającym ten dzień – jeżeli ostatnim dniem jest dzień ustawo-
wo wolny od pracy, albo w jednym z ostatnim 5 dni miesiąca lub w dniu wypłaty 
wynagrodzenia (art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela). Warunkiem otrzymania nagro-
dy jest odpowiednie udokumentowanie przez pracownika prawa do świadczenia 

UWAGA!
Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji 
jubileuszowej wlicza się jeden z okresów zatrud-
nienia, jeżeli nauczyciel pozostaje równocześnie 
w więcej niż jednym stosunku pracy.
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(najczęściej w postaci świadectwa pracy). Nauczyciel legitymujący się w dniu roz-
wiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę stażem pracy, który 
uprawnia go do nagrody jubileuszowej, powinien otrzymać ją w tym dniu. 

obliczanie	wysokości	nagrody
Nagrodę jubileuszową wypłaca się w wysokości procentowej, zależnej od wy-

sokości wynagrodzenia nauczyciela i stażu pracy, tj.:
■■ 75% wynagrodzenia za 20 lat pracy,
■■ 100% wynagrodzenia za 25 lat pracy,
■■ 150% wynagrodzenia za 30 lat pracy,
■■ 200% wynagrodzenia za 35 lat pracy,
■■ 250% wynagrodzenia za 40 lat pracy.

Jeżeli w dniu, w którym nauczyciel udokumentował prawo do nagrody, był 
uprawniony do nagrody wyższego stopnia, należy wypłacić mu wyższą nagrodę. 
W razie gdy nauczyciel prawo do wyższej gratyfikacji nabędzie w ciągu 12 miesię-
cy od dnia przedłożenia wymaganej dokumentacji, należy wypłacić mu nagrodę 
niższego stopnia. Natomiast w dniu uzyskania uprawnienia do nagrody wyższej 
nauczyciel powinien otrzymać różnicę między kwotami obu nagród. 

Nagrodę jubileuszową należy obliczać według zasad obowiązujących przy 
ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a zatem w podstawie 
wymiaru uwzględniać zarówno składniki stałe, jak i zmienne. 

Elementy wynagrodzenia uwzględniane i pomijane w podstawie wymiaru na-
grody jubileuszowej

Składniki uwzględniane Składniki pomijane

■■ wynagrodzenie zasadnicze,
■■ dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, 

funkcyjny oraz za warunki pracy,
■■ wynagrodzenie za godziny ponadwymia-

rowe i godziny doraźnych zastępstw,
■■ dodatkowe wynagrodzenie za pracę 

w porze nocnej,
■■ odrębne wynagrodzenie za zajęcia dy-

daktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
wykonywane w dniu wolnym od pracy, 

■■ wynagrodzenie za pracę w święto,
■■ dodatek za uciążliwość pracy,
■■ jednorazowy dodatek uzupełniający

■■ wynagrodzenie za czas: 
–  gotowości do pracy oraz za czas nie-

zawinionego przez pracownika prze-
stoju,

–  urlopu wypoczynkowego oraz za czas 
innej usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy,

–  niezdolności do pracy wskutek choro-
by lub odosobnienia w związku z cho-
robą zakaźną,

■■ świadczenia o charakterze socjalnym, 
np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie



KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ14

MONITOR PPiU nr 19(235) 1 października 2013 r.

Sposób wliczania poszczególnych składników do podstawy wymiaru nagrody 
jubileuszowej

Składniki wynagrodzenia 
Sposób uwzględniania w podstawie wymiaru 

nagrody

składniki określone w stawkach mie-
sięcznych w stałej wysokości oraz 
składniki wynagrodzenia określone 
procentowo od tych stawek

w wysokości należnej w miesiącu wypłaty nagrody 
jubileuszowej, z jednym wyjątkiem dotyczącym do-
datku funkcyjnego – w przypadku gdy okres wyko-
nywania zadań lub zajęć uprawniających do tego 
dodatku jest krótszy niż okres roku szkolnego, 
jego wysokość oblicza się, mnożąc wysokość do-
datku przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel 
świadczył pracę, a uzyskany wynik dzieli się przez 
liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających 
miesiąc wypłaty nagrody jubileuszowej

jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty dodatku 
wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok 
kalendarzowy

wynagrodzenie za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw

w kwocie wynikającej z przemnożenia przecięt-
nej miesięcznej liczby godzin z miesięcy danego 
roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypła-
ty nagrody (a jeżeli okres zatrudnienia jest krót-
szy od roku szkolnego – z faktycznego okresu), 
przez godzinową stawkę wynagrodzenia przy-
sługującą w miesiącu wypłaty nagrody jubileu-
szowej

wynagrodzenie za: 
■■ pracę w porze nocnej, 
■■ zajęcia dydaktyczne, wychowaw-

cze i opiekuńcze wykonywane 
w dniu wolnym od pracy, 

■■ pracę świadczoną w święto

w kwocie wynikającej ze zsumowania wynagro-
dzenia otrzymanego w poszczególnych miesią-
cach roku szkolnego i podzielenia uzyskanej 
sumy przez liczbę miesięcy roku szkolnego po-
przedzających miesiąc wypłaty nagrody jubile-
uszowej

Obliczając kwotę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela należy pamiętać 
o dwóch zasadach, tj.: 
■■ podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie miesięczne 

przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest 
to dla niego korzystniejsze – wynagrodzenie należne mu w dniu jej wypłaty,
■■ w przypadku gdy nauczyciel nabył prawo do gratyfikacji jubileuszowej będąc 

zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu 
jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługują-
ce nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
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Przykład	
Anna G. jest wieloletnią nauczycielką w publicznym gimnazjum. Prawo do 
nagrody jubileuszowej nabyła 18 września 2013 r. w wysokości 150% wyna-
grodzenia. Nauczycielka jest zatrudniona w wymiarze 18 godzin tygodniowo, 
a jej wynagrodzenie stanowi: 
■■ płaca zasadnicza – 3250 zł,
■■ dodatek za wysługę lat – 260 zł,
■■ dodatek motywacyjny – 162,50 zł,
■■ dodatek funkcyjny (wypłacany od 1 stycznia 2011 r.) – 97,50 zł.

Średnia liczba godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw Anny G. 
w miesiącach roku szkolnego poprzedzających miesiąc uzyskania uprawnie-
nia do nagrody wyniosła 5. W takim przypadku wynagrodzenie za te godziny 
nie wpłynie na wysokość należnej jej gratyfikacji jubileuszowej. Wynika to 
z tego, że w razie nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszo-
wej i wypłaty tej nagrody we wrześniu, wynagrodzenie za godziny ponadwy-
miarowe i doraźnych zastępstw oblicza się w średniej wysokości z miesię-
cy roku szkolnego poprzedzających dzień wypłaty nagrody, tj. 30 września. 
Powinny to być zatem tylko godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 
przyznane nauczycielowi we wrześniu, z uwzględnieniem godzinowej stawki 
wynagrodzenia przysługującej pracownikowi w tym miesiącu. Ze względu na 
to, że we wrześniu Anna G. miała do przepracowania wyznaczone 4 godziny 
ponadwymiarowe, obliczenie przysługującej jej nagrody jubileuszowej powin-
no wyglądać następująco:
Krok 1. Ustalenie kwoty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, podle-
gającej uwzględnieniu w podstawie wymiaru nagrody, tj.:
3250 zł : 75 godzin pensum w miesiącu = 43,33 zł x 4 godziny ponadwymia-
rowe z września 2013 r. = 173,32 zł.
Krok 2. Obliczenie nagrody jubileuszowej:
(3250 zł + 260 zł + 162,50 zł + 97,50 zł + 173,32 zł) x 150% = 5914,98 zł.

Nagroda	bez	składek,	ale	z	podatkiem
Gratyfikacja jubileuszowa jako przychód ze stosunku pracy podlega w całości 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można ją jednak wyłą-
czyć z podstawy oskładkowania, jeżeli według zasad określających warunki jej przy-
znawania przysługuje pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, podstawy wy-
miaru składek nie stanowi również nagroda jubileuszowa wypłacona pracownikowi: 
■■ przed upływem 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody z uwagi na fakt, 

że w czasie 5-letniego okresu oczekiwania na następną nagrodę pracownik 
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przedstawił dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które wcześniej nie było 
uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody, 
■■ któremu do nabycia prawa do nagrody z tytułu upływu kolejnych 5 lat brakuje 

mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, jeśli rozwią-
zanie to następuje w związku z przejściem przez pracownika na emeryturę lub 
rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 
albo na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
■■ zatrudnionemu w przemyśle wydobywczym, który jest członkiem drużyny ra-

towniczej (z wyjątkiem specjalistów), bez względu na częstotliwość faktycznej 
wypłaty takich nagród, 
■■ który uzyskał prawo do nagrody po upływie okresu krótszego niż 5 lat od 

nabycia prawa do poprzedniej nagrody ze względu na zmianę wewnętrz-
nych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród. W takiej 
sytuacji warunkiem jest, aby zarówno nowe, jak i stare przepisy przewi-
dywały przyznawanie nagrody nie częściej niż co 5 lat oraz pracodawca 
– zmieniając te przepisy – nie działał w celu ominięcia prawa przez częstą 
zmianę przepisów dotyczących nagród jubileuszowych w celu wypłaty kwot 
wolnych od składek, 
■■ któremu do osiągnięcia kolejnego 5-lecia uprawniającego do nagrody jubileu-

szowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, jeśli pracownik po rozwiązaniu stosunku 
pracy przechodzi na świadczenie przedemerytalne. 
c097619d-346b-4ddf-a6db-1b52695f331d

Podstawa	PrawNa:
■● art. 39 ust. 4, art. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 675
■● § 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do 
nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania – Dz.U. Nr 128, 
poz. 1418
■● § 1–4, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó-

łowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 
nauczycieli – Dz.U. Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1712
■● § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860
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autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadro-
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