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>> asystent nauczyciela, planowanie zatrudnienia, uprawnienia pracownika

1.		Asystenci	nauczyciela	–	nowa	kategoria	
pracowników	w	szkołach

Asystenci nauczyciela mogą pracować w klasach I–III szkół 
podstawowych (dotyczy to również szkół specjalnych i integra-
cyjnych) oraz świetlicach. Mają oni za zadanie wspierać pe-
dagogów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, 
opiekuńcze lub świetlicowe. Asystenci nauczyciela podlegają 
przepisom Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela.

Od 4 czerwca 2014 r. zostały wprowadzone przepisy, które pozwalają na za-
trudnienie w szkołach asystentów nauczycieli. W praktyce pierwsze osoby pod-
jęły pracę na tych stanowiskach od 1 września 2014 r. Z uwagi na to, że arkusze 
organizacyjne (zgłoszone i planowane przez dyrektorów szkół budżety) na rok 
szkolny 2014/2015 zostały najczęściej zamknięte przed wejściem w życie noweli-
zacji, liczba pracowników podejmujących od września br. pracę na stanowiskach 
asystentów nauczycieli nie będzie duża.

Warunki	zatrudnienia	asystenta	nauczyciela
Zatrudnienie asystenta nauczyciela nie jest obowiązkowe. O tym, czy w danej 

placówce taka osoba podejmie pracę, decydują szkoły i organy je prowadzące.
Praca asystenta nauczyciela nie ma charakteru samodzielnego. Zadaniem asy-

stenta nauczyciela jest wspieranie: 
■■ nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, nieposiadającej przygotowa-

nia uznanego przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych 
zajęć, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 
■■ wychowawcy świetlicy. 

Asystenci mogą wykonywać swoją pracę wyłącznie pod kierunkiem ww. pracowników. 
Asystenci nauczyciela nie mogą wykonywać zadań określonych dla nauczycieli 

posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodat-
kowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorgani-
zowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela asystenta musi 
posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne 
(art. 7 ust. 1f ustawy o systemie oświaty). 
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PrzykłAd
Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku asystenta nauczyciela ukoń-
czyła studia magisterskie na kierunku matematyka i zdobyła uprawnienia pe-
dagogiczne. Takie kwalifikacje pozwalają jej na zatrudnienie na stanowisku 
asystenta nauczyciela. 

Warunki zatrudnienia asystenta nauczyciela mają być takie same, jak w przy-
padku osoby niebędącej nauczycielem, tzn. nieposiadającej przygotowania uzna-
nego przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Zatem 
osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku asystenta nauczyciela nie może:
■■ mieć prowadzonego wobec siebie postępowania karnego lub dyscyplinarnego, 

lub postępowania o ubezwłasnowolnienie,
■■ być karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Podobnie jak w przypadku nauczyciela, kandydat na asystenta powinien złożyć 
dyrektorowi szkoły zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 
(art. 7 ust. 1f ustawy o systemie oświaty).

Maksymalna stawka wynagrodzenia asystenta nauczyciela nie może być wyż-
sza niż ta, którą przewidziano dla nauczyciela dyplomowanego. Zatem w przy-
padku osoby z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym 
stawka wynagrodzenia nie może przekroczyć 3109 zł.

Wątpliwości dotyczą statusu asystentów nauczycieli. Ze względu na to, że mogą 
być zatrudniani w szkołach i nie podlegają Karcie Nauczyciela, należałoby ich 
uznać za pracowników samorządowych. Jednak nie zostali wymienieni w rozpo-
rządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych. W związku 
z tym nie można ich uważać za pracowników samorządowych, chyba że dojdzie 
do zmian przepisów i stanowisko asystenta nauczyciela zostanie zakwalifikowa-
ne do stanowisk samorządowych.

 

Procedura zatrudnienia asystenta nauczyciela

Krok 1. Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkoły z prośbą o wyraże-
nie zgody na zatrudnienie asystenta nauczyciela.

Krok 2. Jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na zatrudnienie asystenta nauczyciela, 
dyrektor przeprowadza nabór na to stanowisko. 

Krok 3. Z kandydatów do pracy dyrektor wybiera osobę, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania pracy asystenta nauczyciela.

Krok 4. Dyrektor szkoły kieruje kandydata na asystenta na wstępne badania lekarskie.

Krok 5. Po dopuszczeniu do pracy przez lekarza medycyny pracy kandydata na asysten-
ta dyrektor szkoły zawiera z nim umowę o pracę. 
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Uprawnienia	pracownicze	asystentów

Zatrudnienie asystentów nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy oznacza, że 
przysługuje im urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni, tak jak pozostałym 
pracownikom. Nie mają oni zatem prawa do wyższego wymiaru urlopu wypoczyn-
kowego, tak jak nauczyciele. Nie ma też, przynajmniej teoretycznie, obowiązku 
udzielania urlopu wypoczynkowego asystentom w okresie letnim.

Do asystentów nauczycieli zastosowanie mają również przepisy o czasie pracy 
wynikające z Kodeksu pracy. Zatem asystenci nauczyciela zatrudnieni na pełny 
etat mogą pracować 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w prze-
ciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Pracodawca może również zatrudnić asystenta nauczyciela na podstawie jed-
nej z umów dozwolonych przez przepisy Kodeksu pracy, tj. na podstawie umowy:
■■ na okres próbny,
■■ na czas określony,
■■ na zastępstwo,
■■ na czas wykonania określonej pracy,
■■ na czas nieokreślony.

Asystentów nie obowiązują zatem rygorystyczne zasady zatrudniania, jakie są 
przewidziane dla nauczycieli w Karcie Nauczyciela. Ponadto asystentów obowią-
zują zasady kodeksowe wypowiadania umów o pracę. Daje to możliwość łatwiej-
szego rozwiązania stosunku pracy niż w przypadku nauczycieli.

Wzór umowy o pracę zawieranej z asystentem nauczyciela

…………………………………..............  ..............………………………………
 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                            (miejscowość i data)

 ………………………………….............
             (numer REGON-EKD)

Umowa o pracę

1 września 2014 r.
zawarta w dniu  ................................................................................................................

 (data zawarcia umowy)

Szkołą Podstawową nr 11 w Warszawie  
reprezentowaną przez dyrektora Jana Nowakamiędzy ...............................................................................................................................

               (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę  
         albo osoby upoważnionej  do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
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 Anną Jeziorkowską, zam. przy ul. Baśniowej 13 w Warszawie
a  .........................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

czas określony od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.na  ......................................................................................................................................
(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

§ 1
Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku asystent nauczyciela w wymia-
rze pełnego etatu.

§ 2
Praca będzie wykonywana w Szkole Podstawowej nr 11 w Warszawie przy ul. 
Brzozowej 14. 

§ 3
Wynagrodzenie pracownika będzie wynosiło 2000 zł. Pracownikowi przysługują 
świadczenia pracownicze zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

§ 4
Pracownik rozpocznie pracę 1 września 2014 r.

…………………………………………………  .............……………………………
 (podpis pracodawcy (data i podpis pracownika) 
 lub osoby reprezentującej pracodawcę) 

c90f6c86-f8d6-43bc-b0c3-cc0548a14b72

PodstAWA	PrAWnA:
■● art. 7 ust. 1a–1g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146
■● art. 25, art. 32–36, art. 129, art. 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U z 2014 r., poz. 208
■● art. 10–11, art. 20, art. 64 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 191
■● załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 416; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 922

Marek	skałkowski –  prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, redaktor naczel-
ny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracow-
nik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy
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>> zmiany prawa, pracownik samorządowy, wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny

2.		nowe	zasady	wynagradzania	urzędników	
zatrudnionych	na	podstawie	wyboru	
w	dzielnicach	m.st.	Warszawy		
od	1	sierpnia	2014	r.	

Od 1 września 2013 r. nastąpiła zmiana w podstawie nawiązy-
wania stosunku pracy z osobami kierującymi dzielnicami stoli-
cy – z umowy o pracę na wybór. Wiązała się z tym konieczność 
ustalenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego 
dla tych osób oraz wysokości dodatku funkcyjnego. Zmiany 
w tym zakresie zaczęły obowiązywać od 1 sierpnia 2014 r. 

Modyfikacja przepisów regulujących wynagrodzenia pracowników samorządo-
wych dotyczy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy 
m.st. Warszawy oraz pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy. 

Wynagrodzenie	i	dodatek	funkcyjny	dla	urzędników	
dzielnic	m.st.	Warszawy
W przypadku pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę ustalany jest tylko minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, natomiast 
w przypadku zatrudnionych na podstawie wyboru – maksymalny poziom wynagro-
dzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Ponadto wynagrodzenie urzędni-
ków dzielnic m.st. Warszawy zatrudnionych na podstawie wyboru jest ograniczone 
w miesiącu do 7-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (kwota bazowa na 2014 r. wynosi 
1766,46 zł, a kwota ograniczenia 12 365,22 zł) (art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych, art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2014). 

zmiany	dla	niektórych	pracowników	zatrudnionych		
na	podstawie	wyboru
Rozporządzeniem z 9 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyna-

gradzania pracowników samorządowych zmodyfikowano załącznik nr 3 (I Tabela) roz-
porządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych. Nowa tabela aktualizuje stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na 
prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na które 
stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru. Tabela została podzielona na część 
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A – „Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków wo-
jewództw” oraz B – „Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy”. Takie brzmienie nowej 
I Tabeli wymusiło uchylenie części D w IV Tabeli załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 
Przed zmianą część D określała minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego urzęd-
ników dzielnic m.st. Warszawy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obecnie 
grupa tych pracowników samorządowych została przeniesiona do I Tabeli, a ich mie-
sięczne wynagrodzenie zasadnicze określono w kwotowych przedziałach (od – do), 
a także wskazano maksymalną wysokość dodatku funkcyjnego. Dokonano podziału 
stanowiska prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) ze wskazaniem na miasta:
■■ powyżej 300 tys. mieszkańców,
■■ do 300 tys. mieszkańców. 

Stawki wynagrodzeń oraz dodatku funkcyjnego dla prezydenta miasta (miasta 
na prawach powiatu) nie uległy zmianie. 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego i maksymalna wysokość dodatku funkcyj-
nego dla urzędników m.st. Warszawy od 1 sierpnia 2014 r.

Lp.  Stanowisko
 Wynagrodzenie 

zasadnicze  
(kwota w złotych)

 Maksymalny 
poziom dodatku 

funkcyjnego  
(kwota w złotych)

1.  Burmistrz dzielnicy:   

 – powyżej 100 tys. mieszkańców  2600–6200  2100

 – do 100 tys. mieszkańców  2400–6000  2000

2.  Zastępca burmistrza dzielnicy:   

 – powyżej 100 tys. mieszkańców  2400–6000  2100

 – do 100 tys. mieszkańców  2200–5800  1900

3. Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:   

 – powyżej 100 tys. mieszkańców  2000–5600  1800

 – do 100 tys. mieszkańców  1900–5400  1700

konsekwencje	nowelizacji	rozporządzenia

Nowelizacja rozporządzenia spowodowała, że burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, 
zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy oraz pozostali członkowie zarządu 
dzielnicy m.st. Warszawy, zajmujący te stanowiska w dniu wejścia w życie rozporzą-
dzenia, otrzymali gwarancję, że do końca kadencji ich wynagrodzenie zasadnicze 
i dodatek funkcyjny będą otrzymywać w dotychczasowej wysokości, jeżeli 1 sierpnia 
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2014 r. przysługiwało im wynagrodzenie zasadnicze lub dodatek funkcyjny w wyso-
kości wyższej od maksymalnych stawek obecnie przewidzianych dla tych stanowisk. 

PodstAWA	PrAWnA:
■● art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 37 ust. 3 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2014 – Dz.U. z 2014 r., poz. 162
■● załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1050; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 958
■● § 1–2 i załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządze-

nie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – Dz.U. z 2014 r., poz. 958

2aee2109-e86f-4922-a3fe-0d61b2442328

Izabela	nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagro-
dzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji 
z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pro-
wadzi portal kadrowo-płacowy

>>  obliczanie wynagrodzenia, wypadek przy pracy, zwolnienie lekarskie, kontrola

3.		Wysokość	uposażenia	funkcjonariuszy		
za	czas	choroby	po	zmianach

Od 1 czerwca br. funkcjonariusze za czas niezdolności do pracy 
mają prawo do uposażenia w wysokości 80%, a nie jak dotych-
czas 100%. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim może 
być również zweryfikowany przez przełożonego albo osobę 
przez niego upoważnioną pod kątem prawidłowości wykorzy-
stywania zwolnienia od pracy. 
Zmiany zasad wynagradzania za czas niezdolności do pracy dotyczą:
■■ policjantów, 
■■ strażaków, 
■■ funkcjonariuszy: Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej, 
■■ żołnierzy zawodowych.

Funkcjonariuszom wyżej wymienionych służb przebywającym na zwolnieniu 
lekarskim przysługuje uposażenie za czas niezdolności do pracy, ale też za czas 
sprawowania opieki nad chorym i zdrowym członkiem rodziny w wysokości 80%, 
a nie jak dotychczas 100% uposażenia. Przewidziano jednak również sytuacje, 
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gdy funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposażenia, np. z tytułu wypadku 
przy pracy (zob. schemat na str. 12–13). 

Funkcjonariusz zachowuje prawo do pełnego uposażenia w sytuacji, gdy jest 
niezdolny do służby na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem 
służby oraz w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby.

PrzykłAd
Funkcjonariusz Straży Granicznej we wrześniu br. przebywał na zwolnieniu le-
karskim z powodu urazu, którego doznał na skutek wypadku związanego z peł-
nieniem służby. Za ten okres pracownik zachowuje prawo do uposażenia w wy-
sokości 100%. Gdyby na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą 
funkcjonariusz doznał stałego lub długotrwałego (przekraczającego 6 miesięcy) 
uszczerbku na zdrowiu, przysługiwałoby mu także jednorazowe odszkodowanie 
w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent tego uszczerbku. 
Wypadek pozostający w związku ze służbą uprawniałby również funkcjonariusza 
do odszkodowania za udowodnione szkody poniesione na skutek utraty, zniszcze-
nia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku w związku z tym wypadkiem.

Sytuacje uznawane za będące w związku z pełnieniem służby*

Prawo do 100% uposażenia wynikające z choroby  
powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby  

przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek:

wykonywania lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo po-
leceń przełożonych

wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie służby, na-
wet bez polecenia przełożonych

uczestniczenia lub w związku z uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach związa-
nych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy

wykonywania lub w związku z wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez 
działający w służbie związek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawo-
dowe lub społeczne

ratowania lub w związku z ratowaniem ludzi z grożącego niebezpieczeństwa lub 
ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem 

udzielania lub w związku z udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego 
pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności urzędowych

* dotyczy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, ABW, Agencji 
Wywiadu i CBA
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Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności sprawowania osobi-
stej opieki nad:
■■ zdrowym dzieckiem do ukończenia 8. roku życia lub 
■■ chorym dzieckiem do ukończenia 14. roku życia 

przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym, a w razie 
opieki nad chorym członkiem rodziny – przez okres nie dłuższy niż 14 dni w roku 
kalendarzowym. Okresy te nie mogą jednak przekroczyć łącznie 60 dni w roku 
kalendarzowym. Takie ograniczenie stosuje się bez względu na liczbę dzieci i in-
nych członków rodziny wymagających opieki.

PrzykłAd
Policjantka jest matką dwojga dzieci: 12-letniej córki i 4-letniego syna. We 
wrześniu br. przez 5 dni nie mogła wykonywać obowiązków służbowych z po-
wodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, do którego uczęszcza jej 
syn. Załóżmy, że w październiku i listopadzie br. łącznie przez 55 dni będzie 
musiała opiekować się chorą córką. Za te 60 dni opieki nad dziećmi (5 dni 
opieki nad synem i 55 dni opieki nad córką) należy jej się uposażenie w wyso-
kości 80%. Jeżeli jednak w grudniu br. zachoruje mieszkająca wspólnie z po-
licjantką i jej mężem teściowa, to funkcjonariuszka do końca grudnia 2014 r. 
nie będzie mogła skorzystać z płatnego zwolnienia ze służby w celu sprawo-
wania opieki, z powodu wykorzystania limitu (60 dni) na ten rok kalendarzowy.

Wysokość uposażenia funkcjonariusza/żołnierza za czas niezdolności do pra-
cy przedstawiono na schemacie na str. 12–13.

Ustalanie	wysokości	uposażenia
Podstawę uposażenia za okres przebywania przez funkcjonariusza na zwolnie-

niu lekarskim stanowią przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służ-
bowym uposażenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym. 

Trzeba jednak uwzględnić zmiany powstałe w okresie zwolnienia, mające 
wpływ na prawo do uposażenia, a także na inne należności lub na ich wysokość. 
Uposażenie za jeden dzień zwolnienia lekarskiego wynosi 1/30 uposażenia za-
sadniczego i dodatków o charakterze stałym. 

W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już uposażenie za okres, w którym 
przebywał na zwolnieniu lekarskim, należy mu potrącić odpowiednią część upo-
sażenia przy najbliższej wypłacie. Natomiast funkcjonariuszowi, który przebywał 
na zwolnieniu lekarskim w ostatnim miesiącu pełnienia służby, odpowiednią część 
uposażenia potrąca się z należności przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze 
służby. W sytuacji gdy nie jest to możliwe, taka osoba zwraca odpowiednią część 
uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego. 
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Obliczanie uposażenia dla niezdolnych do służby funkcjonariuszy – INSTRUKCJA 

Krok 1. Ustalenie podstawy uposażenia za czas niezdolności do służby
Należy zsumować uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym należne funk-
cjonariuszowi na stanowisku służbowym zajmowanym przez niego przed chorobą. 
W razie powstania w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego zmian mających wpływ 
na prawo do uposażenia i innych należności lub na ich wysokość, przy ustalaniu podsta-
wy wymiaru trzeba uwzględnić te zmiany, tj. przeliczyć od nowa podstawę uposażenia.

Krok 2. Obliczenie uposażenia za 1 dzień niezdolności do służby
Miesięczną podstawę wymiaru (ustaloną w kroku 1) należy podzielić przez 30 (także 
wówczas, gdy dany miesiąc ma mniej lub więcej dni). Otrzymany wynik należy pomno-
żyć przez 80%, jeżeli funkcjonariusz zachowuje prawo do takiego wynagrodzenia, lub 
pozostawić w pełnej wysokości.

Krok 3. Obliczenie uposażenia za okres niezdolności do służby
Stawkę dzienną należy pomnożyć przez liczbę dni niezdolności do wykonywania obo-
wiązków, wynikającą z zaświadczenia lekarskiego. 

PrzykłAd
Policjantka, która jest w ciąży, od 8 do 12 września br. przebywała na zwolnie-
niu lekarskim. Za okres choroby przypadającej w czasie ciąży funkcjonariuszka 
zachowuje prawo do 100% uposażenia (ma prawo do uposażenia zasadnicze-
go w wysokości 1980 zł oraz dodatku za stopień posterunkowego w wysoko-
ści 630 zł). Przepisy regulujące zasady wynagradzania policjantów przewidują, 
że uposażenie zasadnicze wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby. 
Policjantka osiągnie 2 lata służby 10 września br. Zmiana uposażenia następuje 
z dniem zaistnienia okoliczności uzasadniających tę zmianę, tj. od 10 września. 
Uposażenie policjantki za okres niezdolności do pracy należy wyliczyć w na-
stępujący sposób:
Krok 1. Obliczenie uposażenia za okres od 8 do 9 września br.:
■■ 1980 zł (uposażenie zasadnicze) + 630 zł (dodatek) = 2610 zł (podstawa 
uposażenia za okres niezdolności do pracy),
■■ 2610 zł : 30 = 87 zł (uposażenie za 1 dzień niezdolności do pracy),
■■ 87 zł x 2 = 174 zł (uposażenie za okres od 8 do 9 września br.).

Krok 2. Obliczenie uposażenia za okres od 10 do 12 września br.:
■■ 1980 zł + 2% = 2019,60 zł (wysokość uposażenia po zmianie),
■■ 2019,60 zł + 630 (dodatek) = 2649,60 zł (podstawa uposażenia za okres 
niezdolności do pracy),
■■ 2649,60 zł : 30 = 88,32 zł (uposażenie za 1 dzień niezdolności do pracy),
■■ 88,32 zł x 3 = 264,96 zł (uposażenie należne za okres od 10 do 12 września br.).

Krok 3. Obliczenie uposażenia za okres niezdolności do pracy:
174 zł + 264,96 zł = 438,96 zł.
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              Wysokość  uposażenia       za czas nieobecności  w  pracy  

80% uposażenia z powodu:

choroby, w tym niemoż-
ności wykonywania zajęć 

służbowych:

w wyniku decyzji wy-
danej przez właś-
ciwy organ albo 
uprawniony podmiot 
na podstawie prze-
pisów o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi 

zdrowym członkiem rodzi-
ny, tj. dzieckiem własnym 
lub małżonka, dzieckiem 
przysposobionym, dzie-
ckiem obcym przyjętym na 
wychowanie i utrzymanie, 
do ukończenia przez nie 
8. roku życia w przypadku:

chorym członkiem rodzi-
ny, tj.:

dzieckiem własnym 
lub małżonka, dziec-
kiem przysposobio-
nym lub dzieckiem 
obcym przyjętym na 
wychowanie i utrzy-
manie, do ukończe-
nia przez nie 14. roku 
życia

małżonkiem, rodzi-
cami, dziadkami, 
teściami, wnukami, 
rodzeństwem oraz 
dziećmi w wieku po-
wyżej 14 lat, jeżeli 
pozostają z funkcjo-
nariuszem we wspól-
nym gospodarstwie 
domowym w okre-
sie sprawowania 
nad nimi opieki

nieprzewidzianego za-
mknięcia żłobka, przed-
szkola lub szkoły, do któ-
rych uczęszcza dziecko

porodu lub choroby mał-
żonka funkcjonariusza 
stale opiekującego się 
dzieckiem, jeżeli poród 
lub choroba uniemoż-
liwia temu małżonkowi 
sprawowanie opieki nad 
dzieckiem

pobytu małżonka funk-
cjonariusza stale opie-
kującego się dzieckiem 
w podmiocie leczniczym 
wykonującym działal-
ność polegającą na 
udzielaniu stacjonarnych 
i całodobowych świad-
czeń zdrowotnych

z powodu przebywa-
nia w stacjonarnym 
zakładzie lecznictwa 
odwykowego w celu 
leczenia uzależnie-
nia alkoholowego 
bądź w stacjonar-
nym zakładzie opieki 
zdrowotnej w celu le-
czenia uzależnienia 
od środków odurza-
jących lub substancji 
psychotropowych

konieczności  
osobistego sprawowania opieki nad:
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              Wysokość  uposażenia       za czas nieobecności  w  pracy  

100% uposażenia z powodu:

wypadku pozostającego w związku 
z pełnieniem służby

podczas oddelegowania do pełnienia 
służby poza granicami państwa, jeże-
li występują tam warunki stwarzające 
zagrożenie dla jego życia lub zdrowia, 
np. w ramach akcji zapobiegania ak-
tom terroryzmu, poszukiwawczo-ra-
towniczej czy humanitarnej (regula-
cje o oddelegowaniu pozwalającym 
na zachowanie pełnego uposażenia 
dotyczą funkcjonariuszy: Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Straży Gra-
nicznej, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, a także żoł-
nierzy zawodowych) 

w wyniku popełnienia przez inną osobę 
umyślnego czynu zabronionego w związ-
ku z wykonywaniem przez funkcjona-
riusza czynności służbowych, stwier-
dzonego orzeczeniem wydanym przez 
uprawniony organ 

na skutek czynów o charakterze bo-
haterskim dokonanych w szczególnie 
niebezpiecznych warunkach, z wyka-
zaniem wyjątkowej odwagi, z nara-
żeniem życia lub zdrowia, w obronie 
prawa, nienaruszalności granic pań-
stwowych, życia, mienia lub bezpie-
czeństwa obywateli 

choroby powstałej w związku ze 
szczególnymi właściwościami lub 
warunkami służby

wypadku w drodze do miejsca peł-
nienia służby lub w drodze powrot-
nej ze służby

choroby przypadającej w czasie 
ciąży

poddania się niezbędnym badaniom 
lekarskim przewidzianym dla kandy-
datów na dawców komórek, tkanek 
i narządów oraz poddania się zabie-
gowi pobrania komórek, tkanek i na-
rządów

oddania krwi lub jej składników 
w jednostkach organizacyjnych 
publicznej służby krwi lub z powo-
du badania lekarskiego dawców 
krwi 

zwolnienia funkcjonariusza od zajęć służ-
bowych:
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kontrola	niezdolności	do	służby

Zwolnienie lekarskie funkcjonariusza może być z urzędu skierowane do ko-
misji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (bądź 
szefom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu) albo woj-
skowej komisji lekarskiej, która sprawdzi prawidłowość: 
■■ orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby lub
■■ wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Również przełożony funkcjonariusza właściwy w sprawach osobowych lub do-
wódca jednostki wojskowej może przeprowadzić kontrolę:
■■ prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego,
■■ spełnienia wymagań formalnych zaświadczenia lekarskiego oraz
■■ oświadczenia złożonego przez funkcjonariusza w zakresie prawa do opieki 

nad członkiem rodziny.

Kontrola prawidłowości wykorzysty-
wania zwolnień lekarskich polega na 
ustaleniu, czy funkcjonariusz w okre-
sie orzeczonej niezdolności do służ-
by, w tym sprawowania osobistej opie-
ki nad dzieckiem lub innym członkiem 

rodziny, nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego ce-
lem, a w szczególności czy nie wykonuje pracy zarobkowej. Kontrolę prawidło-
wości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia funkcjonariusza 
przeprowadza osoba upoważniona przez jego przełożonego. 

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę za-
robkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego ce-
lem, osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało 
nieprawidłowe wykorzystanie tego zwolnienia. Protokół należy przedstawić funk-
cjonariuszowi w celu wniesienia do niego ewentualnych uwag. 

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnie-
nia lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia.

PrzykłAd
Policjant przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające jego niezdol-
ność do służby w okresie od 1 do 29 sierpnia br. Komendant powiatowy 
policji, będący przełożonym tego funkcjonariusza, 11 sierpnia wydał upoważ-
nienie do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia 
lekarskiego: 

UWAGA!
Pracodawca może skontrolować chorego 
funkcjonariusza i sprawdzić, czy nie wykonu-
je innej pracy zarobkowej.
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Komenda Powiatowa Policji w Legionowie 

Upoważnienie
Na podstawie art. 121e ust. 9 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz.U. z 2011 r. 

                                                                 posterunkowego Jana Kowalskiego
Nr 287, poz. 1687 ze zm.) upoważniam  .....................................................................…….. 

                                                                             (stopień służbowy) 

do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez 
policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
Upoważnienie jest ważne od 11 sierpnia 2014 r. łącznie z legitymacją służbową 
nr DBHU98952. 

Marek Malinowski
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie

Na podstawie tego upoważnienia Jan Kowalski skontrolował 11 sierpnia pra-
widłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez chorego funkcjo-
nariusza. Podczas kontroli stwierdzono, że podwładny remontował w tym 
czasie swoje mieszkanie (kładł glazurę w kuchni), w związku z czym został 
sporządzony protokół o treści:

Komenda Powiatowa Policji  
w Legionowie 

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

                                                                                                                          (pieczęć)

PROTOKÓŁ

kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od służby, przepro-
wadzonej 11 sierpnia 2014 r. o godz. 10.30 przez Jana Kowalskiego.
I.   Dane dotyczące osoby kontrolowanej: 

Adam Twardowski
1. Nazwisko i imię: …………...............................................................................................

 (stopień służbowy) 

2. PESEL: 69120703867
3. Miejsce zamieszkania: Legionowo, ul. Polna 10 m 3
4. Miejsce pełnienia służby: Legionowo 
5.  Okres orzeczonej niezdolności do służby: od 1 sierpnia 2014 r. do 29 sierp-

nia 2014 r.
6. Numer zaświadczenia o czasowej niezdolności do służby: ABF 89622
7. Nazwisko i imię lekarza, który wydał zaświadczenie o czasowej niezdolności 
do służby: Zofia Brzezińska
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II.   Ustalenie osoby przeprowadzającej kontrolę: 
W dniu przeprowadzania kontroli Adam Twardowski wykonywał prace remonto-
we (kładł glazurę w kuchni) w swoim mieszkaniu.

                                                                                                           Jan Kowalski
................................

                                                                                                                                         (podpis kontrolera)

III. Ewentualne zastrzeżenia osoby kontrolowanej:
………………………………………………………………………........................................................…

                                                                                                       Adam Twardowski
.................................

                                                                                                                                                (podpis)

Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego spowoduje, że chory 
funkcjonariusz – Adam Twardowski utraci prawo do uposażenia za cały okres 
orzeczonej niezdolności do służby (od 1 do 29 sierpnia).

PodstAWA	PrAWnA:
■● art. 1–9, art. 13 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, 

ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie 
Więziennej oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r., poz. 502
■● art. 2–16, art. 30–31 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługu-

jących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą – Dz.U. z 2014 r., poz. 616 
■● art. 152 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1404; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 486
■● art. 89 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – j.t. Dz.U. z 2012 r., 

poz. 621; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 616
■● art. 100–101, art. 106 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr  287, poz. 1687; 

ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 616
■● załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 26 czerwca 2014 r. w sprawie 

ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu – Dz.U. z 2014 r., poz. 866
■● załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2010 r. w sprawie sta-

wek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 
– Dz.U. Nr 189, poz. 1266; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 920
■● § 2–4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodat-
ków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia za-
sadniczego – Dz.U. Nr 152, poz. 1732; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1144

Anna	Puszkarska –  radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, autorka licznych publikacji z tej tematykiIS
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