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Aby wiedzieć wszystko o zmianach, opłać prenumeratę 
MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń na 2015 r. 

I.  Uwaga! W 2015 r. zmienią się:
•   Kodeks pr acy
• Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

II.  Z lektury czasopisma w 2015 r. dowiesz się:
• jakie będą nowe zasady zawierania umów na czas określony
• jak trzeba będzie oskładkować przychody osób pracujących na podstawie kilku umów 

zlecenia
• czy łatwiej będzie kontrolować pracowników na zwolnieniach lekarskich 

III. Ponadto w 2015 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.:
• nowe zasady rekompensaty pracy w sobotę
• ustalanie podstawy wymiaru zasiłków dla przedsiębiorców po zmianach
• waloryzacja rent i emerytur na nowych warunkach 
• oskładkowanie przychodów  członków rad nadzorczych po nowelizacji 

IV. W ramach prenumeraty 2015 r. otrzymasz:
• przepisy z komentarzem, w tym: Kodeks pracy, Ustawę o systemie ubezpieczeń 

społecznych, Ustawę zasiłkową, Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 
•   dodatki monotematyczne, w tym:  Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – praktyczne 

rozliczenia, Zawieranie umów o pracę – nowe zasady
•  Ściągi Kadrowego – praktyczne instrukcje, opracowania, tabele bieżących zmian w prawie 

na podręcznym kartoniku 

ZM!ANY 2015
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>> umowa na czas określony, rozwiązanie umowy o pracę

1.  Umowy na czas określony zawarte niezgodnie 
z prawem pod rządami ustawy antykryzysowej 
należy uważać za umowy bezterminowe

Sąd Najwyższy 23 września 2014 r. orzekł, że przekroczenie 24-miesięcz-
nego okresu zatrudnienia ustalonego w ustawie antykryzysowej jest rów-
noznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas 
nieokreślony (uchwała SN, III PZP 2/14). Sąd uznał zatem, że pracownik 
zatrudniony pod rządami ustawy antykryzysowej ponad wskazany okres 
staje się zatrudniony bezterminowo – ze wszystkimi konsekwencjami 
określonymi przez ustawodawcę dla tej kategorii pracowników.

W okresie od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. w czasie obowiązywania tzw. pierwszej 
ustawy antykryzysowej istniał inny niż obecnie sposób zatrudniania pracowników na umowy na 
czas określony. W tym okresie pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem dowolną liczbę umów 
na czas określony, przy czym łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów nie mógł prze-
kroczyć 24 miesięcy (art. 13 ustawy antykryzysowej). Ustawa nie określiła jednak skutków prze-
kroczenia tego okresu. Powstałe na tym tle spory rozstrzygnął we wrześniowej uchwale Sąd 
Najwyższy, przyjmując korzystną dla pracowników interpretację o przekształceniu umów cza-
sowych w umowy zawarte na czas nieokreślony. Sądy powszechne nie muszą wprawdzie stoso-
wać się do stanowiska przyjętego we wrześniowej uchwale SN, jednak z uwagi na konieczność 
ochrony pracowników przed nadużywaniem zawierania z nimi umów na czas określony – raczej 
trudno oczekiwać rozstrzygnięć mniej korzystnych dla pracowników niż przyjęte przez SN.

Wcześniej Sąd Najwyższy różnie oceniał skutki przekroczenia 24-miesięcznego terminu, 
na jaki można było zawierać umowy na czas określony w czasie obowiązywania pierwszej 
ustawy antykryzysowej. W wyroku z 18 stycznia 2013 r. (II PK 149/12) Sąd Najwyższy uznał, 
że ustawa antykryzysowa nie daje podstaw do przyjęcia, że przekroczenie limitu czasowe-
go 24 miesięcy powoduje przekształcenie zawartej między stronami umowy na czas okre-
ślony w umowę na czas nieokreślony. Natomiast w wyroku z 22 lipca 2013 r. (III PK 75/12) 
Sąd Najwyższy uznał, że sankcją za przekroczenie 24-miesięcznego terminu, na jaki można 
było zawrzeć umowy na czas określony, jest powstanie umowy o pracę na czas nieokreślo-
ny. Następuje to w dniu zawarcia umowy o pracę na czas określony, w której przewidziano 
okres zatrudnienia przekraczający 24 miesiące.

Których pracowników dotyczy uchwała SN
Uchwała SN dotyczy tylko tych pracowników, których zatrudnienie w czasie obowiązywa-

nia ustawy antykryzysowej trwało dłużej niż 24 miesiące, z pominięciem zatrudnienia na pod-
stawie umów terminowych zawartych przed 22 sierpnia 2009 r., których czas obowiązywania 
kończył się po 2011 r. (te umowy rozwiązują się z upływem okresu, na który zostały zawarte).
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PRZYKŁAD
Firma 1 grudnia 2009 r. zatrudniła pracownika na czas określony – do 31 października 2011 r. Od 
1 listopada 2011 r. strony zawarły kolejny kontrakt czasowy – tym razem na 4 lata. Zatrudnienie 
to trwa nadal i należy przyjąć, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony.

Znaczenie uchwały SN dla pracodawców
Uchwała SN może mieć znaczenie zarówno dla pracodawców, którzy w okresie od 22 sierpnia 

2009 r. do 31 grudnia 2011 r. zatrudniali pracowników przekraczając 24-miesięczny okres zatrud-
nienia na podstawie umowy (umów) terminowej i kontynuują to zatrudnienie, jak i – w niektórych 
przypadkach – dla pracodawców, których nie łączą już z takimi pracownikami stosunki pracy. 

Jeśli terminowa umowa o pracę została zawarta w czasie obowiązywania ustawy antykry-
zysowej i pracownik nadal jest zatrudniony na podstawie tej umowy – pracodawca powinien 
stosować wobec pracownika takie zasady, jakie prawo ustanawia dla zatrudnionych na czas 
nieokreślony. Pracownik może zatem wystąpić do pracodawcy z żądaniem ustalenia bezter-
minowego charakteru zatrudnienia. Jednak nawet bez takiego potwierdzenia pracodawca 
powinien traktować pracownika jak zatrudnionego na czas nieokreślony.

Jeżeli zatem pracodawca uzna, że umowa zawarta w czasie obowiązywania ustawy antykry-
zysowej rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta, pracownik może kwestiono-
wać rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli zaś pracodawca wypowie taką umowę – powinien zastoso-
wać zasady rozwiązywania umów jak przy umowach bezterminowych, a więc przede wszystkim: 
 ■  zachować właściwy okres wypowiedzenia,
 ■  przyznać pracownikowi odpowiednią liczbę dni na poszukiwanie pracy, 
 ■  podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, 
 ■  skonsultować wypowiedzenie z zakładową organizacją związkową.

PRZYKŁAD
Firma 1 grudnia 2009 r. zawarła z pracownikiem umowę o pracę na czas określony na 
1 rok. 1 grudnia 2010 r. strony podpisały kolejną umowę terminową – tym razem na 4 lata, 
z klauzulą dopuszczającą możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym 
wypowiedzeniem. Pracodawca wypowiedział umowę o pracę 30 września 2014 r. z zacho-
waniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Postępowanie pracodawcy jest niepra-
widłowe. Należy bowiem przyjąć, że ze względu na przekroczenie 24-miesięcznego okre-
su zatrudnienia pod rządami ustawy antykryzysowej pracownik był zatrudniony na czas 
nieokreślony. A zatem okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosił 3 miesiące, a nie 
2 tygodnie. Pracodawca był również zobowiązany uzasadnić wypowiedzenie.

Także w odniesieniu do pracownicy w ciąży, która formalnie jest zatrudniona na podstawie 
umowy czasowej zawartej pod rządami ustawy antykryzysowej, należy przyjąć, że umowa 
o pracę nie przedłuża się tylko do dnia porodu. Jej stosunek pracy jest bowiem beztermino-
wy (a więc po urlopie macierzyńskim kobieta kontynuuje zatrudnienie).

Konsekwentnie, w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy 
o pracę bez wypowiedzenia pracodawca może wystąpić o odszkodowanie w wysokości 
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odpowiadającej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia umowy bezterminowej, a nie wyna-
grodzeniu za okres 2 tygodni – jak przy umowach czasowych (art. 611 i art. 612 Kodeksu pracy).

Roszczenia byłych pracowników 
Powstaje pytanie, czy po upływie np. roku od rozwiązania umowy o pracę pracodawca 

może obawiać się roszczeń byłego pracownika w związku z wrześniową uchwałą SN?
Nie ulega wątpliwości, że dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie umowy na czas 

określony zawartej niezgodnie z przepisami ustawy antykryzysowej jest skuteczne. Można je 
ocenić jako wadliwe, jednak wywołało skutek prawny w postaci rozwiązania stosunku pracy. 
Mimo to, wypowiedzenie można zakwestionować przed sądem pracy. Jeśli upłynął ustawowy 
termin do wniesienia odwołania, pracownik nie będzie mógł dochodzić wobec byłego pra-
codawcy roszczeń z tytułu prawnie wadliwego rozwiązania stosunku pracy. Należy jednak 
pamiętać, że nawet w razie znacznego upływu czasu od rozwiązania umowy o pracę były 
pracownik może w niektórych sytuacjach skutecznie wystąpić wobec pracodawcy z rosz-
czeniami z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pra-
cy. Mogą bowiem istnieć podstawy do przywrócenia terminu, np. gdy pracownik wykaże, że 
uchybił terminowi z powodu kilkumiesięcznego pobytu w szpitalu.

22c391bc-b6b8-4fa0-a6ae-bed6de5480f2

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 13, art. 35 uchylonej ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowni-

ków i przedsiębiorców – Dz.U. Nr 125, poz. 1035; ost.zm. Dz.U z 2010 r. Nr 219, poz. 1445

 ● art. 30, art. 36, art. 611–612 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

Aneta Olędzka –  doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego

>> wybory, samorząd terytorialny, dni wolne od pracy

2.  Pracownicy zasiadający w komisjach 
wyborczych w wyborach samorządowych 
mają prawo do dni wolnych od pracy

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada 2014 r. Pracownicy, któ-
rzy zasiądą w obwodowych i terytorialnych komisjach wyborczych, będą 
mieli prawo do 5 dni wolnych od pracy. Nie będzie przysługiwać im jed-
nak za nie wynagrodzenie. 

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, która jest zazwyczaj dla pracowników 
dniem wolnym od pracy. Jednak pracownicy mogą potrzebować wolnego np. na następ-
ny dzień po wyborach, kiedy uczestniczą w liczeniu głosów, czy jeszcze przed wyborami, 
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kiedy biorą udział w spotkaniach dla członków komisji wyborczych. Pracownicy, którzy za-
siadają w obwodowych i terytorialnych komisjach wyborczych, mają prawo do maksymalnie 
5 dni wolnych w związku z wykonywaniem prac w tych komisjach (art. 154 § 4 Kodeksu wy-
borczego). Pracownik nie musi wykorzystać wszystkich 5 dni zwolnienia od pracy, jakie mu 
przysługują w związku z pracą w obwodowej komisji wyborczej. Nie ma też przeszkód, aby 
skorzystał z mniejszej liczby dni wolnych.

Zwolnienie od pracy w związku z udziałem pracownika w pracach obwodowej ko-
misji wyborczej jest traktowane jak nieobecność usprawiedliwiona i pracodawca ma 
w tym przypadku obowiązek zwolnić pracownika od pracy. Za czas takiego zwolnienia 
pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz do in-
nych uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 154 § 4 
Kodeksu wyborczego).

Pracownik, w razie zamiaru skorzystania 
ze zwolnienia od pracy w związku z wyko-
nywaniem swoich zadań jako członek ob-
wodowej lub terytorialnej komisji wyborczej, 
jest zobowiązany, co najmniej na 3 dni przed 
przewidywanym terminem nieobecności 
w pracy, uprzedzić pracodawcę w formie pi-
semnej o przyczynie i przewidywanym okre-
sie nieobecności. 

Natomiast nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy po-
winien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy 
w związku z wykonywaniem zadań w komisji. 

Zaświadczenie to powinno zawierać:
 ■ imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej,
 ■ wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy,
 ■ przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje prze-
wodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca. 
Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zain-
teresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.

bcd8c73a-c893-4f36-af62-e2647f2b499f

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 154 § 4 i § 7 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – Dz.U. Nr 21, poz. 112; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1072

 ● § 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługują-
cych członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek 
samorządu terytorialnego – M.P. z 2014 r., poz. 651

Magdalena Opalińska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje się 
zawodowo prawem pracy

UWAGA!
Pracownik będący członkiem obwodowej lub tery-
torialnej komisji wyborczej powinien poinformować 
pracodawcę co najmniej na 3 dni przed przewidy-
wanym terminem nieobecności w pracy o przyczy-
nie i przewidywanym okresie nieobecności.
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>> zmiany prawa, sprawozdawczość, pracodawca

 ZM!ANY 2015   3. Nowe sprawozdania statystyczne 
i obowiązki sprawozdawcze dla pracodawców 
za lata 2014–2015 

Do 31 marca 2015 r. wylosowani pracodawcy będą mieli obowiązek prze-
kazania za 2014 r. sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawo-
dów (Z-12) na nowym formularzu. Wybrane jednostki sporządzają je co 
2 lata – ostatnio za 2012 r. Ponadto od 14 października 2014 r. obowiązki 
w zakresie sprawozdawczości zostały nałożone na niektóre związki zawo-
dowe. Do 4 maja 2015 r. będą one musiały złożyć sprawozdanie o finan-
sowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych (SOF-2F).

W formularzu Z-12 należy wykazać dane za cały obecny rok, wyodrębniając przy tym in-
formacje dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń za październik 2014 r. W porównaniu do 
poprzednio obowiązującego formularza Z-12 dodatkowo należy wykazać m.in. liczbę dni 
roboczych w październiku i w 2014 r. dla pracownika objętego sprawozdaniem oraz roczny 
wskaźnik wymiaru czasu pracy za 2014 r. 

W zależności od stanu zatrudnienia, sprawozdaniem mogą być objęci wszyscy lub wy-
brani pracownicy.

Losowanie pracowników do sprawozdania Z-12
Liczbę zatrudnionych spełniających warunki badania jednostka sprawozdawcza (praco-

dawca) ustala na podstawie objaśnień do formularza Z-12. 
Jeżeli liczba zatrudnionych spełniających warunki badania jest większa od 40, praco-

dawca powinien przeprowadzić losowanie pracowników, za których zostanie sporządzone 
sprawozdanie. W przeciwnym przypadku sprawozdaniem należy objąć wszystkie te osoby. 

Jeżeli jednostka będzie przekazywała dane w formie papierowej, losowanie pracowników 
polega na dokonaniu następujących czynności w podanej niżej kolejności:

Krok 1. Zatrudnionych pracowników, spełniających warunki badania, należy odpowied-
nio uszeregować, tj.:
 ■ według rosnących 6-cyfrowych symboli zawodów (ustalonych na podstawie załącznika do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfika-
cji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania), a następnie
 ■  według rosnących 1-cyfrowych symboli płci w danym zawodzie, tj. 1- dla mężczyzn i 2-dla 

kobiet.

PRZYKŁAD
Przy obsłudze biura u wylosowanego do badania pracodawcy Y są zatrudnione na-
stępujące osoby: sekretarka (kod zawodu 412001 – dwie kobiety (płeć-2)), osoba 
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wprowadzająca dane (kod zawodu 413201 – jeden mężczyzna (płeć-1)), osoba zajmują-
ca się windykacją (kod zawodu 421403 – jeden mężczyzna (płeć-1)), pracownik call cen-
ter (kod zawodu 422201 – dwie kobiety (płeć-2) i jeden mężczyzna (płeć-1)), pracownik 
ds. płac (kod zawodu 431301 – jedna kobieta (płeć-2)), pracownik ds. osobowych (kod 
zawodu 441501 – jedna kobieta (płeć-2)). Osoby te należy uszeregować w następującej 
kolejności:
412001  2; 412001  2; 413201  1; 421403  1; 422201  1; 422201  2; 
422201  2; 431301  2; 441501  2.

Krok 2. Uszeregowanym pracownikom należy nadać numery od 1 do N (liczba wszystkich 
zatrudnionych spełniających warunki badania wskazana w części I w poz. A2 formularza Z-12).

Krok 3. Na tak sporządzonej liście uszeregowanych pracowników należy zaznaczyć nu-
mery osób wylosowanych do badania (jeżeli liczba N jest większa od 40) i objąć badaniem 
(rozpoczynając od numeru 1):
 ■ co 2. osobę, jeżeli  41 ≤ N ≤ 176,
 ■ co 3. osobę, jeżeli  177 ≤ N ≤ 396,
 ■ co 4. osobę, jeżeli  397 ≤ N ≤ 704,
 ■ co 5. osobę, jeżeli  705 ≤ N ≤ 1100,
 ■ co 6. osobę, jeżeli 1101 ≤ N ≤ 1584,
 ■ co 7. osobę, jeżeli 1585 ≤ N ≤ 2156,
 ■ co 8. osobę, jeżeli 2157 ≤ N ≤ 2816,
 ■ co 9. osobę, jeżeli 2817 ≤ N ≤ 3564,
 ■ co 10. osobę, jeżeli 3565 ≤ N ≤ 4400,
 ■ co 11. osobę, jeżeli 4401 ≤ N ≤ 5324,
 ■ co 12. osobę, jeżeli 5325 ≤ N ≤ 6336,
 ■ co 13. osobę, jeżeli 6337 ≤ N ≤ 7436,
 ■ co 14. osobę, jeżeli 7437 ≤ N. 

Numery wylosowanych pracowników należy wykazać w narastającej kolejności.
Jeżeli sprawozdanie będzie wypełniane elektronicznie, przeprowadzenie losowania i wy-

kazanie narastającej kolejności odbędzie się automatycznie po wybraniu polecenia „wyko-
naj losowanie” i „uporządkuj”.

Obowiązki sprawozdawcze związków zawodowych
Wybrane związki zawodowe posiadające numer REGON, m.in. zatrudniające w 2014 r. 

osoby na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych, po raz pierwszy będą 
zobowiązane sporządzić i złożyć do 4 maja 2015 r. sprawozdanie o finansowych uwarunko-
waniach działalności związków zawodowych (SOF-2F). W formularzu muszą ponadto wyka-
zać przychody i koszty działalności za 2014 r., a także poinformować o środkach trwałych 
(w tym budynkach, budowlach i lokalach) i ich wartości oraz o kwocie nakładów inwestycyj-
nych poniesionych w 2014 r. W sprawozdaniu należy wykazać również dane pochodzące od 
podległych organizacji związkowych nieposiadających własnych numerów REGON. 
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Obowiązku sprawozdawczego w zakresie złożenia SOF-2F nie mają struktury związku 
niższe niż zakładowe, np. oddziały organizacji związkowej. 

Nowe formularze statystyczne za 2015 r.
Znane są terminy składania formularzy sprawozdawczych za 2015 r. Wskazane w poniż-

szej tabeli sprawozdania są obowiązkowe dla jednostek (pracodawców), które otrzymały 
zawiadomienie o konieczności ich złożenia. Badanie za pomocą formularza Z-05 za 2015 r. 
będzie przeprowadzone metodą reprezentacyjną. 

Wybrane sprawozdania za 2015 r. i terminy ich złożenia

Rodzaj formularza Termin złożenia

Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagro-
dzeniach 

raz na kwartał do 11. dnia kalendarzowego po I, 
II i III kwartale

Z-05 – badanie popytu na pracę raz na kwartał do 6. dnia roboczego po kwartale 
sprawozdawczym

Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodze-
niach i czasie pracy 

raz w roku do 18 stycznia 2016 r. lub do 2 lutego 
2016 r. z danymi za rok 2015 

Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy raz w roku do 15 stycznia 2016 r. z danymi za 
rok 2015

Sprawozdania należy składać elektronicznie. Podmioty zatrudniające nie więcej niż 5 osób 
mogą przekazać dane sprawozdawcze w formie papierowej. 

43784835-28e8-416d-9281-85d90e066f1c

PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a i załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 sierpnia 2014 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do 
sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach sta-
tystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1307

 ● § 1 i załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycz-
nych statystyki publicznej na rok 2015 – Dz.U. z 2014 r., poz. 1330

 ● § 1 ust. 1 pkt 176 i załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 7 marca 2012 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów 
kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 – Dz.U. z 2012 r., poz. 446; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 130

 ● § 1 i załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie kla-
syfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 760

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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>> odsetki od zaległości podatkowych, podatek od wynagrodzeń, składki ubezpieczeniowe

4.  Od 9 października 2014 r. niższe odsetki 
od zaległości podatkowych i składkowych 

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od 
9 października 2014 r. opłacają niższe odsetki od zaległości z tych tytu-
łów. Odsetki w skali rocznej wynoszą od tej daty 8% (przed zmianą 10%), 
a obniżone 6% (przed zmianą 7,5%). 

Co do zasady, od zaległości podatkowych oraz z tytułu składek ZUS naliczane są odset-
ki za zwłokę. 

Do 8 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę i obniżona stawka wynosiły odpo-
wiednio 10% i 7,5%. Obowiązująca od 9 października 2014 r. 8% stawka odsetek za zwłokę 
jest najniższą możliwą stawką (art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej).

Z prawa do opłacenia obniżonych odsetek za zwłokę (75% stawki podstawowej – od 9 paź-
dziernika 6%) może skorzystać podatnik zarówno podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, jak i składek ZUS, który złożył skuteczną korektę deklaracji i uzasadnił jej przyczynę.

Takie prawo nie powstanie w przypadku korekty deklaracji:
 ■ złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZUS), 

a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej (ZUS),
 ■ dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Przypadki, w których nie nalicza się odsetek za zwłokę

w przypadku zaległości 
podatkowych

jeżeli wysokość odsetek 
nie przekroczy 8,70 zł 
(od 1 lutego 2014 r.)

Odsetek za zwłokę 
nie nalicza się:

w przypadku zaległości 
składkowych

jeżeli wysokość odsetek 
nie przekroczy 6,60 zł

PODSTAWA PRAWNA: b7aceaa0-1331-4b59-b2dc-04f474e19f1e

 ● art. 53 § 1 i § 4, art. 54 § 1 pkt 5, art. 56 § 1–1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1215

 ● art. 23 ust. 1–1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161

 ● obwieszczenie Ministra Finansów z 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – M.P. z 2014 r., poz. 905

Bożena Goliszewska-Chojdak  – ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym
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O to pytają Kadrowi

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana
baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy 
każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 

Kiedy można zwolnić pracownika z okresowego 
szkolenia bhp
Pracownik przedstawił zaświadczenie, że odbył szkolenie 
okresowe bhp u poprzedniego pracodawcy. Czy na tej podsta-
wie możemy go zwolnić ze szkolenia u nas?

TAK! Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która 
przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia 
okresowego u innego pracodawcy. Ta sama zasada dotyczy pracowni-
ka, który odbył szkolenie okresowe wymagane dla innej grupy stano-
wisk niż to, na którym ma być zatrudniony, jeśli program pierwotne-
go szkolenia uwzględniał zakres tematyczny wymagany programem 
szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Przepisy jakiego kraju należy stosować do umowy 
o pracę zawartej z obcokrajowcem
Chcemy zatrudnić pracownika z Litwy. Według jakiego prawa 
należy rozpatrywać jego umowę o pracę?

Po pierwsze, strony stosunku pracy same mogą zdecydować, według 
jakiego prawa będzie podlegać zawarta między nimi umowa o pracę. 
Jeśli strony nie dokonały takiego wyboru, obowiązuje reguła, zgodnie 
z którą umowa podlega prawu obowiązującemu w państwie, w któ-
rym pracownik zazwyczaj świadczy pracę (i tak zapewne będzie 
w opisanym przypadku). Gdyby nie udało się ustalić, jaki to kraj, umo-
wa podlega prawu państwa, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo, 
za którego pośrednictwem zatrudniono pracownika.

Czy wystarczy piecza nad dzieckiem, aby wystąpić 
o urlop macierzyński
Pracownicy powierzono pieczę nad dzieckiem zmarłej sio-
stry. Czy w związku z tym przysługuje jej urlop macierzyński?

NIE! Z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może skorzystać 
tylko pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do 
sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
jego przysposobienia. Ta sama zasada dotyczy pracowników, którzy 
przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (nie odnosi się 
to do rodziny zastępczej zawodowej). Dopóki więc pracownica nie wy-
stąpi z wnioskiem o przysposobienie dziecka, dotąd nie może ubiegać 
się o przyznanie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Beata Skrobisz
-Kaczmarek
radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń
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Porady na trudne czasy
 ✔ Pracodawca może pozbawiać pracowników niektórych świadczeń 

wynikających z przepisów wewnątrzzakładowych i zaoszczędzić 
na kosztach pracy
Pracodawca ma prawo do czasowego pogorszenia pracownikom warunków zatrudnienia wy-
nikających z obowiązujących w danej jednostce układu zbiorowego pracy lub z innych prze-
pisów wewnątrzzakładowych (np. lub regulaminu wynagradzania). Nie wymaga to stosowania 
wypowiedzeń zmieniających. Takie zawieszenie przepisów musi być jednak uzasadnione sy-
tuacją finansową pracodawcy. Zawieszenie stosowania w całości lub w części postanowień 
układów zbiorowych, aktów wewnątrzzakładowych lub umów o pracę nie może dotyczyć re-
gulacji zawartych w Kodeksie pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. 
– zob. „Oszczędności w kosztach pracy – gotowe rozwiązania dla pracodawców”, str. 21 

 ✔ W podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie uwzględnia się 
dodatków średniotygodniowych, jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc
Pracodawca, u którego obowiązuje dłuższy niż 1-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, 
nie wlicza do podstawy wynagrodzenia urlopowego dodatków za pracę nadliczbową wynika-
jącą z przekroczeń średniotygodniowych. W tej podstawie uwzględnia się bowiem wyłącznie 
składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesięczne. Pracodawca, 
który zdecyduje o wydłużeniu okresu rozliczeniowego, powinien dokonać tego zgodnie z obo-
wiązującą w tym zakresie procedurą – zob. „Czy w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy 
należy uwzględnić wynagrodzenie za nieplanowaną pracę”, str. 43

 ✔ Uregulowanie przez zakład pracy w całości składek ZUS za byłych 
pracowników powoduje powstanie przychodu z innych źródeł, który 
nie podlega oskładkowaniu
Jeżeli płatnik zapłaci zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w całości (rów-
nież w części finansowanej przez ubezpieczonego), to kwota tych składek stanowi przychód 
z innych źródeł, niepowodujący obowiązku oskładkowania i opodatkowania, pod warunkiem 
że dotyczy np. byłego pracownika. W tym przypadku płatnik ma obowiązek wykazania za-
płaconej kwoty składek ZUS w informacji PIT-8C – zob. „Czy zapłacone przez pracodawcę 
składki ZUS za byłego pracownika podlegają oskładkowaniu”, str. 51

 ✔ Prawidłowe uregulowanie zasad pomniejszania dodatków do wynagrodzeń 
w przepisach wewnętrznych pomoże uniknąć nadpłaty zasiłku
Pracodawca powinien określić w regulaminie wynagradzania zasady pomniejszania dodat-
kowych składników wynagradzania za okres niezdolności do pracy. Od zapisów w przepi-
sach wewnętrznych zależy bowiem, czy dany składnik może być uwzględniany w podstawie 
wymiaru zasiłku. Zalecanym rozwiązaniem, które pomoże uniknąć błędów w rozliczaniu za-
siłków, jest wprowadzenie jednakowych zasad w zakresie wypłacania lub niewypłacania da-
nego składnika wynagrodzenia za okresy pobierania wszystkich świadczeń chorobowych, 
tj. wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego 
oraz świadczenia rehabilitacyjnego. – zob. „Zasiłki w regulaminie wynagradzania – prak-
tyczne wskazówki”, str. 54
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1. Zmiany prawa – weszły w życie 4–25.10.2014 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 15 października 2014 r.

4 października 2014 r.

1.1.  Nowe wzory formularzy do badań statystyki publicznej 
na 2014 r.

Do wzorów formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych niezbędnych w programie badań 
statystyki publicznej na 2014 r. prowadzonych przez Prezesa GUS dodane zostały m.in. następujące 
wzory formularzy: F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyż-
szych, SOF-2 – sprawozdanie o działalności związków zawodowych, SOF-2F – sprawozdanie o fi-
nansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych, SOF-4 – sprawozdanie z działal-
ności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wy-
pełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach sta-
tystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 
– Dz.U. z 30 września 2014 r., poz. 1307

Więcej na ten temat piszemy w niniejszym numerze MPPiU w artykule „Nowe sprawo-
zdania statystyczne i obowiązki sprawozdawcze dla pracodawców za lata 2014–2015”

8 października 2014 r.

1.2.  Nowe regulacje dotyczące orzekania o potrzebie udzielenia 
nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

Określono, że badanie lekarskie, któremu jest zobowiązany poddać się nauczyciel akademicki ubie-
gający się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, obejmuje badanie podmiotowe oraz przed-
miotowe, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na 
stanowiskach pracy nauczycieli akademickich. Lekarz może dodatkowo zlecić wykonanie badań po-
mocniczych lub konsultacji specjalistycznych. Wprowadzone zostały: wzór skierowania na badanie le-
karskie (załącznik nr 1 do rozporządzenia) oraz wzór orzeczenia lekarskiego (załącznik nr 2). Nauczy-
ciel akademicki został zobowiązany do zgłoszenia się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie 
udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia – Dz.U. z 8 paździer-
nika 2014 r., poz. 1359

9 października 2014 r.

1.3.  Uprawnienia Komendanta Centralnego Biura Śledczego 
Policji w zakresie:

– spraw osobowych policjantów
Definicja przełożonego właściwego w sprawach osobowych została rozszerzona o Komendanta 
Centralnego Biura Śledczego Policji, a komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych 
o komórkę do spraw kadr CBŚP. Uchylone zostały przepisy dotyczące zwolnienia policjantów od 
zajęć służbowych w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny 
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i honorowego oddawania krwi oraz sposobu dokumentowania nieobecności w służbie z powodu 
choroby.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 17 września 2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów – Dz.U. z 1 
października 2014 r., poz. 1311

– szkoleń oraz doskonalenia zawodowego podległych mu funkcjonariuszy
Komendantowi CBŚP jako przełożonemu funkcjonariuszy pełniących służbę w tym biurze 
umożliwiono realizację zadań polegających na rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych policjantów 
CBŚP, kierowaniu ich na szkolenia zawodowe oraz różne rodzaje i formy doskonalenia zawo-
dowego, a także sprawowaniu nadzoru nad realizacją lokalnego doskonalenia zawodowego 
w CBŚP. Pozostałe zmiany polegają na niewielkich modyfikacjach dotychczas obowiązujących 
przepisów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 września 2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia 
zawodowego w Policji – Dz.U. z 1 października 2014 r., poz. 1312

– zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych
Do katalogu przełożonych, którzy są zobowiązani do upowszechnienia informacji o zamiarze zatrud-
nienia w kontyngencie policyjnym pracowników cywilnych, dodano Komendanta CBŚP. Informację 
umieszcza się w formie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie jednostki organi-
zacyjnej Policji, a także publikuje w miesięczniku „Policja 997” oraz co najmniej w jednym dzienniku 
odpowiednio o zasięgu ogólnokrajowym albo wojewódzkim.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania – Dz.U. z 7 
października 2014 r., poz. 1346

– delegowania policjantów za granicę
Komendant CBŚP uzyskał uprawnienia, w stosunku do podległych mu służbowo policjantów, do oce-
ny ich predyspozycji do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, a także 
do delegowania, przedłużania czasu delegowania do służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym 
do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych oraz od-
wołania z tego delegowania. Jednocześnie Komendant Główny Policji może uchylić rozkaz o delego-
waniu wydany przez Komendanta CBŚP.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami 
państwa – Dz.U. z 7 października 2014 r., poz. 1347

9 października 2014 r.

1.4.  Zasady przyznawania nagród motywacyjnych policjantom 
zastępującym chorych funkcjonariuszy

Doprecyzowano właściwość przełożonych w zakresie przyznawania nagród motywacyjnych i zapo-
móg policjantom. Ponadto dookreślono, że przełożonym właściwym do przyznawania nagród i za-
pomóg funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji jest Komendant CBŚP. Przełożony 
może przyznać policjantowi nagrodę motywacyjną, na podstawie okoliczności udokumentowanych 
w formie pisemnej, za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie policjantów przebywających 
na zwolnieniu lekarskim.  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 września 2014 r. w sprawie nagród i za-
pomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów – Dz.U. 
z 1 października 2014 r., poz. 1314
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16 października 2014 r.

1.5. Środki na nagrody uznaniowe dla żołnierzy zawodowych
Określono, że nagrodę uznaniową dla dowódcy oraz zastępcy dowódcy jednostki wojskowej może przy-
znać wyłącznie przełożony tych żołnierzy. W jednostkach wojskowych, w których występuje tylko sta-
nowisko dowódcy i jego zastępcy albo tylko jedno z tych stanowisk, fundusz na nagrody jest tworzony 
u wyższego przełożonego (dotychczas środki funduszu w takich jednostkach nie były wykorzystywane).  
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na 
nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych – Dz.U. z 8 października 2014 r., poz. 1365

18 października 2014 r.

1.6.  Uelastycznienie zasad dysponowania funduszem nagród 
przez Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju

Określono, że fundusz nagród utworzony w celu przyznawania nagród pracownikom za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji Dyrektora Centrum Badań i Roz-
woju, może być przez niego podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia 
osobowe (dotychczas nie miał takiej możliwości). 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 września 2014 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju – Dz.U. z 3 października 2014 r., poz. 1323

18 października 2014 r.

ZM!ANY 2015   1.7. Program badań statystyki publicznej na 2015 r.
W programie badań statystyki publicznej na 2015 r. ujęto m.in. następujące badania cykliczne: 
1.23.18 (052) Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy – realizowane co 11 lat oraz 1.27.11 (079) 
Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach – realizowane co 5 lat. W porównaniu z ba-
daniami z 2014 r. w programie badań na 2015 r. nie zostały ujęte, ze względu na cykliczność prze-
prowadzania, m.in. następujące badania: 1.04.08 Struktury organizacyjne związków zawodowych 
– realizowane co 2 lata, 1.23.25 Praca nierejestrowana – co 4 lata, 1.23.26 Osoby powyżej 50. roku 
życia na rynku pracy – co 3 lata, 1.24.02 Struktura wynagrodzeń – co 2 lata, a także 1.24.05 Zatrud-
nienie i wynagrodzenia w administracji publicznej – co 2 lata. W programie zastosowano pojęcie 
osoby pracującej, w którego zakresie mieszczą się, oprócz pracowników w rozumieniu Kodeksu 
pracy, dodatkowo: pracodawcy i pracujący na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakład-
czą, agenci (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agen-
tów), członkowie spółdzielni produkcji rolniczej oraz duchowni pełniący obowiązki duszpasterskie.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycz-
nych statystyki publicznej na rok 2015 – Dz.U. z 3 października 2014 r., poz. 1330

Więcej na ten temat piszemy w niniejszym numerze MPPiU w artykule „Nowe sprawozdania 
statystyczne i obowiązki sprawozdawcze dla pracodawców za lata 2014–2015”

22 października 2014 r.

1.8.  Zmiana terminu dostarczenia przez funkcjonariusza SWW 
zwolnienia lekarskiego

Uchylony został przepis, zgodnie z którym nieobecność w służbie z powodu swojej choroby albo 
konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny funkcjonariusz SWW usprawiedliwia 
zaświadczeniem lekarskim przedstawianym najpóźniej w dniu powrotu do służby. Sposób postępowa-
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nia w razie choroby i zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy został uregulowany w odrębnej ustawie. 
Funkcjonariusz SWW jest zobowiązany dostarczyć zwolnienie lekarskie przełożonemu właściwemu 
w sprawach osobowych w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego – Dz.U. z 7 paździer-
nika 2014 r., poz. 1338

23 października 2014 r.

1.9.  Zmiany w pomocy dla żołnierzy zawodowych pobierających naukę
W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, oprócz finansowej formy pomocy 
dla żołnierza zawodowego pobierającego naukę, przewidziane zostało udzielanie pomocy w for-
mie niefinansowej, polegające na zmniejszeniu liczby służb dyżurnych i wyjazdów służbowych oraz 
ograniczeniu zlecania dodatkowych zadań służbowych. W każdym przypadku skierowania żołnie-
rza na naukę zawierana jest umowa określająca prawa i obowiązki stron, w tym dotyczące udziela-
nej pomocy finansowej, a także ewentualnego zwrotu kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie 
żołnierza skierowanego na różne formy kształcenia w przypadku przerwania nauki lub zwolnienia ze 
służby z przyczyn ściśle wyszczególnionych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy 
zawodowych – Dz.U. z 8 października 2014 r., poz. 1352

23 października 2014 r.

1.10.  Zasady przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg 
funkcjonariuszom BOR

Określono, że rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania nagrody dla funkcjonariuszy BOR wy-
konujących zadania służbowe w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach 
lekarskich następuje w terminie umożliwiającym wypłatę nagrody w ciągu 60 dni po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego, trwającego nie krócej niż jeden miesiąc kalendarzowy i nie dłużej niż 
3 miesiące kalendarzowe. Wybór okresu rozliczeniowego jest uzależniony od wielkości środków 
finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszeń uposażeń chorych funkcjonariuszy (obecnie za 
czas choroby otrzymują oni 80% uposażenia). Ponadto wskazano, że wysokość nagrody uznanio-
wej nie może przekroczyć każdorazowo kwoty 1-miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz 
z dodatkami o charakterze stałym, przysługującego funkcjonariuszowi za miesiąc, w którym jest 
przyznana. Natomiast zapomogę można przyznać do wysokości 6-krotności miesięcznego upo-
sażenia zasadniczego przysługującego funkcjonariuszowi w stopniu plutonowego z wysługą do 
2 lat, według stawki przewidzianej dla 29. grupy uposażenia. W odniesieniu do dotychczas obo-
wiązującego rozporządzenia, pozostałe przepisy nie wprowadzają istotnych zmian.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 września 2014 r. w sprawie nagród uznanio-
wych i zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu – Dz.U. z 8 października 2014 r., poz. 1363

23 października 2014 r.

1.11. Prawo funkcjonariuszy ABW do nagród uznaniowych
Wśród sytuacji, w których można przyznać funkcjonariuszom ABW nagrodę uznaniową, uwzględ-
niono wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwol-
nieniach lekarskich. Pozostałe przepisy dotyczące przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg 
w zasadzie nie różnią się od dotychczas obowiązujących.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2014 r. w sprawie przyznawania funk-
cjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg – Dz.U. 
z 8 października 2014 r., poz. 1368
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1.12.  Zasady przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg 
funkcjonariuszom Straży Granicznej

Uregulowane zostały zasady wypłaty nagrody dla funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonują-
cych zadania służbowe w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekar-
skich. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania nagrody następuje w terminie umożliwiającym 
wypłatę nagrody w ciągu 60 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie krócej 
niż jeden miesiąc kalendarzowy i nie dłużej niż 3 miesiące kalendarzowe. Wybór okresu rozli-
czeniowego jest uzależniony od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszeń 
uposażeń chorych funkcjonariuszy (obecnie za czas choroby otrzymują oni 80% uposażenia). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapo-
móg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej – Dz.U. z 9 października 2014 r., poz. 1371

25 października 2014 r.

1.13. Zmiany w dostępie do zawodu agenta ubezpieczeniowego
Określono, że w odniesieniu do agentów niebędących osobami fizycznymi wniosek o wpis do rejestru 
agentów ubezpieczeniowych sporządza się na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców, wyda-
nego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis. Jednocześnie zrezygnowano 
z wymogu składania kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, który obec-
nie nie jest już nadawany (dane i informacje o działalności gospodarczej są udostępnione w systemie 
teleinformatycznym CEiDG). Agent ubezpieczeniowy nie musi również składać oświadczenia o wyko-
nywaniu czynności agencyjnych osobiście lub przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę. 
Ponadto osoby wykonujące czynności agencyjne nie muszą legitymować się zaświadczeniem o ukoń-
czeniu szkolenia przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń (obowiązek ten został zniesiony usta-
wą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych). 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do reje-
stru agentów ubezpieczeniowych – Dz.U. z 10 października 2014 r., poz. 1376

25 października 2014 r.

1.14.  Wymagania dla szkoleń osób niebędących marynarzami
Określone zostały wymagania programowe dla szkoleń osób związanych z sektorem gospodarki 
morskiej, niebędących równocześnie marynarzami (przeprowadzających inspekcje ochrony ka-
todowej i sprawujących nadzór nad wykonaniem powłok malarskich statków morskich). Jedno-
cześnie przywrócono szkolenie dydaktyczne dla instruktorów oraz szkolenia operatorów służby 
kontroli ruchu statków (szkolenia te odbywały się do lipca 2013 r. i zostały zawieszone na skutek 
uchylenia rozporządzenia umożliwiającego ich prowadzenie). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 września 2014 r. w sprawie ramowych 
programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz 
wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie – Dz.U. z 10 października 2014 r., poz. 1378

Oprac. Anna Seroczyńska
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2. Najnowsze orzecznictwo
   2.1.  Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym 

wspólnika jednoosobowej sp. z o.o. jest zgodne z konstytucją

Przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nakładający na 
wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
obowiązek ubezpieczenia społecznego, jest zgodny z konstytucją (wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 25 września 2014 r., sygn. akt SK 4/12).
Od 2004 r. kobieta była wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej sp. z o.o.), jednak nie zarządzała spółką. Ponieważ nie rozliczała i nie odprowadzała składek 
na ubezpieczenia społeczne, w 2009 r. organ rentowy wydał decyzję zobowiązującą kobietę do za-
płaty należnych składek wraz z odsetkami. ZUS powołał się na art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1161; dalej ustawa systemowa), na podstawie którego za osobę prowadzącą 
pozarolniczą działalność (a zatem podlegającą ubezpieczeniom społecznym) uznaje się także 
wspólnika jednoosobowej sp. z o.o. Kobieta odwołała się od decyzji ZUS. Sprawa trafiła do sądu.

Stanowisko sądów i wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
Zarówno sąd I instancji, jak i sąd apelacyjny uznały stanowisko organu rentowego za prawid-

łowe. Kobieta została więc zobowiązana do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia emery-
talne, rentowe i wypadkowe. 

Nie akceptując takiego rozstrzygnięcia, kobieta skierowała skargę konstytucyjną do Trybunału 
Konstytucyjnego. Argumentowała, że przepis art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy systemowej w zakresie, 
w jakim uznaje za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność także wspólnika jednoosobowej 
sp. z o.o., jest niezgodny z konstytucją. Zdaniem skarżącej, w świetle zasad konstytucyjnych nie-
dopuszczalne jest różnicowanie sytuacji wspólników z uwagi na liczbę wspólników w spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością (jeśli bowiem wspólników jest co najmniej dwóch – nie są już 
oni zobligowani do rozliczania i odprowadzania składek). Trybunał Konstytucyjny uznał, że prze-
pis art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy systemowej jest zgodny z konstytucją. Argumentował, że elementem 
różnicującym wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest łączenie 
przez jedną osobę uprawnień o charakterze majątkowym i korporacyjnym. 

Zdaniem TK, racjonalnie uzasadnione jest zatem różnicowanie przez ustawodawcę sytuacji 
wspólników z uwagi na ich liczbę w spółce. Obowiązek podlegania jedynego wspólnika sp. z o.o. 
ubezpieczeniom społecznym odpowiada potrzebom ubezpieczenia takich osób, skoro nie mogą 
oni uzyskać tytułu pracowniczego ubezpieczenia społecznego. Obowiązkowe ubezpieczenie 
wspólników jednoosobowych sp. z o.o. wpisuje się też w realizowany w polskim systemie praw-
nym postulat powszechności ubezpieczeń społecznych.

Wnioski z wyroku
Sam fakt posiadania statusu wspólnika jednoosobowej sp. z o.o. powoduje w świetle obowią-

zującego prawa obowiązek ubezpieczenia społecznego. Bez znaczenia przy tym pozostaje, czy 
wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu takiej spółki bądź czy świadczy na jej rzecz pracę. 
Traktowanie przez ustawodawcę – w celach ubezpieczeniowych – jedynego wspólnika jak osoby 
prowadzącej pozarolniczą działalność nie narusza zasad konstytucyjnych. 

Aneta Olędzka –  doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego
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>> wypowiedzenie zmieniające, samozatrudnienie, umowa cywilnoprawna, bezrobotni

ZM!ANY 2015   1. Oszczędności w kosztach pracy 
– gotowe rozwiązania dla pracodawców 

Pracodawcy mający problemy wynikające z trudnej sytuacji finansowej mu-
szą poszukiwać sposobów obniżenia kosztów bieżącej działalności. Można 
tego dokonać np. przez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych przy-
znających dodatkowe świadczenia pracownikom lub likwidację zfśs. 

Najbardziej radykalnym posunięciem w przypadku przeprowadzenia ograniczenia kosz-
tów działalności firmy jest redukcja liczebności załogi. W praktyce istnieją jednak możliwo-
ści ograniczania wydatków związanych z zatrudnieniem, które pozwalają uniknąć zwolnień 
z pracy. Poniżej prezentujemy kilka takich efektywnych metod racjonalizacji kosztów pracy.

 Zawieszenie obowiązywania przepisów zakładowych
W przypadku złej kondycji finansowej pracodawca ma prawo do czasowego pogorsze-

nia pracownikom warunków zatrudnienia wynikających z obowiązującego w danej jednost-
ce układu zbiorowego pracy lub z innych przepisów wewnątrzzakładowych (np. regulaminu 
wynagradzania). Nie wymaga to stosowania wypowiedzeń zmieniających. Takie zawiesze-
nie przepisów musi być jednak uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, której oceny 
dokonują strony zawierające porozumienie. Sytuacja ta nie podlega ocenie sądu (wyrok SN 
z 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05, OSNP 2006/21–22/316).

Zawieszenie stosowania w całości lub w części postanowień układów zbiorowych, aktów 
wewnątrzzakładowych lub umów o pracę nie może dotyczyć regulacji zawartych w Kodeksie 
pracy oraz w przepisach innych ustaw i aktów wykonawczych (art. 91 § 1 Kodeksu pracy).

Zawieszanie postanowień regulaminów

Zastosowanie rozwiązań mniej korzystnych z punktu widzenia osób zatrudnionych, zapisa-
nych w wewnętrznych regulaminach następuje na skutek porozumienia zawieranego między 
podmiotem zatrudniającym a reprezentującą pracowników organizacją związkową lub – jeśli 
w danym zakładzie nie działają związki – z przedstawicielstwem pracowników wyłonionym 
w trybie przyjętym u konkretnego pracodawcy (art. 91 § 2 Kodeksu pracy).

Stosowne porozumienie spisuje się maksymalnie na 3 lata i po podpisaniu przez zaintere-
sowane strony przekazuje okręgowemu inspektorowi pracy właściwemu dla siedziby firmy. 
PIP nie jest uprawniony do badania zasadności porozumienia, lecz otrzymuje je wyłącznie 
w celach informacyjnych.

Dyskusyjne jest natomiast to, czy porozumienie o zawieszeniu przepisów może być po-
nownie zawarte po pewnym czasie, jeżeli już trwało 3 lata, a w firmie znów wystąpią problemy 
ekonomiczne. Większość ekspertów prawa pracy przyjmuje, że jeżeli porozumienie trwało 
już 3 lata, to nie można go ponownie zawrzeć nawet po długiej przerwie od zakończenia za-
wartego wcześniej porozumienia.
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Porozumienie może przykładowo wskazywać, że zawieszeniu na określony czas ulegnie 
część wynagrodzenia (np. premia regulaminowa, dodatek funkcyjny) lub niektóre świadcze-
nia dodatkowe ze stosunku pracy (np. firma ograniczy prawo do używania służbowych aut 
lub telefonów komórkowych).

PRZYKŁAD
Wskutek pogarszającej się sytuacji ekonomicznej firmy XYZ Sp. z o.o. jej prezes 
w uzgodnieniu z przedstawicielem załogi podjął decyzję o czasowym zawieszeniu pra-
wa pracowników do premii regulaminowej i dodatków funkcyjnych. W tym celu zawarto 
porozumienie następującej treści:

„W związku z trudną sytuacją finansową zakładu, na mocy niniejszego porozumienia 
i art. 91 Kodeksu pracy, zawiesza się postanowienia regulaminu wynagradzania obowią-
zującego w XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 120, przyznające 
prawo do premii regulaminowej i dodatku funkcyjnego. Okres zawieszenia obowiązuje 
od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.”.

Takie postępowanie jest prawidłowe.

Zawieszanie układu zbiorowego

Pracodawca borykający się z problemami finansowymi ma także możliwość czasowe-
go zawieszenia (w całości lub w części) funkcjonującego u niego układu zbiorowego pracy 
(art. 24127 Kodeksu pracy). 

Procedura zawieszenia układu zbiorowego pracy: 

Krok 1. Wystąpienie przez pracodawcę do związków zawodowych z propozycją zawiesze-
nia części lub całości układu.

Krok 2. Prowadzenie negocjacji z organizacją związkową w zakresie przedstawionych pro-
pozycji dotyczących zawieszenia układu zbiorowego pracy.

Krok 3. Zawarcie porozumienia, które powinno zawierać postanowienia:
 ■ dotyczące tego, czy układ jest zawieszany w całości, czy w części (jeśli w części, to ja-

kie jego zapisy są zawieszane),
 ■ określające, czy zawieszenie obejmuje wszystkie grupy pracowników, czy tylko niektóre 

(jak wskazał SN w wyroku z 3 marca 2005 r., I PK 191/04, OSNP 2005/21/335, porozu-
mienie o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy zawiera się dla wszystkich 
pracowników objętych tym układem, chyba że strony wyraźnie wyłączą z jego zakresu 
jednoznacznie określoną grupę pracowników),
 ■ wskazujące okres obowiązywania porozumienia, który powinien obejmować jedynie czas 

niezbędny do poprawy sytuacji finansowej firmy i trwać nie dłużej niż 3 lata.

Krok 4. Zarejestrowanie porozumienia w odpowiednim rejestrze układów zakładowych 
bądź układów ponadzakładowych, prowadzonych odpowiednio przez ministra ds. pracy 
albo właściwego okręgowego inspektora pracy.
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Zawieszenie uprawnień pracowniczych wynikających z układu zbiorowego pracy lub re-
gulaminu wynagradzania następuje w terminie określonym w treści porozumienia i nie wy-
maga dokonywania wypowiedzeń zmieniających.

Zawieszenie postanowień umownych

Pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub zatrudnia mniej niż 20 pra-
cowników, może także zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrud-
nienia niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami, jeżeli jest to uzasadnione jego 
sytuacją finansową (art. 231a Kodeksu pracy). Porozumienie to zawiera się na takich samych za-
sadach jak porozumienie dotyczące zawieszenia przepisów regulaminów wewnątrzzakładowych.

Zmiana warunków wynagradzania w drodze aneksów 
lub wypowiedzeń zmieniających
Pracodawca zamierzający ograniczyć koszty poprzez obniżenie pracownikom wynagro-

dzeń może:
 ■ zaproponować podpisanie aneksów (porozumień) do umowy o pracę,
 ■ wręczyć wypowiedzenia zmieniające.

W sytuacji gdy obie strony zgadzają się na zmianę umowy o pracę, mogą w dowolnym 
czasie zawrzeć porozumienie, podpisując aneks do tej umowy. Zanim dojdzie do podpisa-
nia takiego aneksu, strony powinny uzgodnić między sobą zakres proponowanych zmian 
warunków zatrudnienia. Porozumieniem można np. obniżyć pracownikom wynagrodzenie 
na pewien czas lub na stałe. Postanowienia aneksu wchodzą w życie od daty określonej 
w aneksie, a jeśli jej nie wskazano, od daty podpisania aneksu. 

Innym sposobem zmiany treści umowy o pracę jest wypowiedzenie zmieniające. 
Oświadczenie woli pracodawcy zmieniające warunki zatrudnienia powinno:
 ■ zostać złożone w formie pisemnej,
 ■ wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy, jeśli 

dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Złożenie wypowiedzeń zmieniających umów na czas nieokreślony powinna poprzedzić 
konsultacja związkowa, jeżeli w danej firmie działają związki zawodowe. 

W piśmie wypowiadającym warunki pracy i płacy należy poinformować pracownika, że 
niezłożenie przez niego przed upływem połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia o od-
mowie przyjęcia zaproponowanych warunków będzie uważane za zgodę na przyjęcie no-
wych warunków. Jeśli pracodawca nie poda tej informacji, pracownik ma czas na odmowę 
do końca okresu wypowiedzenia. Ponadto w piśmie wypowiadającym warunki pracy i płacy  
trzeba pouczyć zatrudnionego o prawie odwołania się do sądu pracy.

Przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego może być m.in. rodzaj pracy, miejsce jej 
świadczenia, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie jako całość bądź poszczególne jego 
składniki. Przy wypowiedzeniu zmieniającym obowiązują okresy wypowiedzenia wynikające 
z Kodeksu pracy, dotyczące okresów wypowiedzeń definitywnych umów o pracę.
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Wsparcie dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych

Od 27 maja 2014 r. obowiązują nowe rozwiązania dla pracodawców, którzy zatrudniają 
bezrobotnych. Przewidują one różne formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających takie 

osoby. Pracodawcy, którzy chcą zaoszczędzić na kosz-
tach pracy, mogą zatem skorzystać z pomocy urzędów 
pracy zatrudniając bezrobotnych. 

Działania, jakie musi podjąć pracodawca ubiegający się 
o wsparcie z urzędu pracy:

Krok 1. Uzyskanie informacji o dostępnych formach wsparcia na bezrobotnych i możliwoś-
ciach finansowych powiatu w tym zakresie.

Krok 2. Złożenie pisemnego wniosku o udzielenie pomocy i innych dokumentów wymaga-
nych w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy.

Krok 3. Zawarcie umowy ze starostą.

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie 
bezrobotnych” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

Przykładowe formy aktywizacji zawodowej, 
z których obecnie mogą korzystać pracodawcy 

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego 

refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia spo-
łeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego oraz za bezrobotnych 
do 30. roku życia podejmujących pierwszą pracę

pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

bon zatrudnieniowy oraz bon stażowy dla bezrobotnego do 30. roku życia

grant na telepracę

świadczenie aktywizacyjne

dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+

prace interwencyjne

roboty publiczne
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Obowiązujące od 27 maja 2014 r. nowe formy finansowego wsparcia dla przedsiębiorców 

Rodzaj przyznanego 
świadczenia 

Okres przysługiwania 
świadczenia i jego 

wysokość 

Warunki przyznania świadczenia oraz 
bezrobotni, dla których przewidziano 

wsparcie

1 2 3

Świadczenie aktywizacyj-
ne (art. 60b ustawy o pro-
mocji zatrudnienia)

12 miesięcy – 1/2 mini-
malnego wynagrodzenia 
za pracę miesięcznie;
18 miesięcy – 1/3 mini-
malnego wynagrodzenia 
za pracę miesięcznie

Świadczenie jest przyznawane pracodawcy 
na podstawie odrębnej umowy zawartej ze 
starostą, za zatrudnienie na pełny etat skie-
rowanych do pracy bezrobotnych:
 ■ powracających na rynek pracy po prze-

rwie związanej z wychowywaniem dzie-
cka;
 ■ sprawujących opiekę nad osobą zależną, 

którzy w okresie ostatnich 3 lat przed re-
jestracją w urzędzie pracy zrezygnowali 
z zatrudnienia lub z innej pracy zarobko-
wej z uwagi na konieczność wychowywa-
nia dziecka lub sprawowania opieki nad 
osobą zależną.

Warunkiem skorzystania z tej formy wspar-
cia jest zobowiązanie pracodawcy do dal-
szego zatrudnienia po ustaniu prawa do 
świadczenia przez okres co najmniej:
 ■ 6 miesięcy, gdy świadczenie przyznano 

na 12 miesięcy, 
 ■ 9 miesięcy, gdy świadczenie przyznano 

na 18 miesięcy.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku przyznania 
pracodawcy pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby objętej 
świadczeniem aktywizacyjnym

Grant na zatrudnie-
nie w formie telepracy 
(art. 60a ustawy o promo-
cji zatrudnienia)

Świadczenie jednorazo-
we; jego wysokość wyni-
ka z umowy ze starostą, 
ale nie może przekroczyć 
6-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 

Świadczenie jest skierowane do pracodaw-
cy decydującego się na zatrudnienie w for-
mie telepracy:
 ■ bezrobotnych rodziców powracających 

na rynek pracy – wychowujących co naj-
mniej jedno dziecko w wieku do 6 lat;
 ■ bezrobotnych sprawujących opiekę nad 

osobą zależną, którzy w okresie 3 lat 
przed rejestracją w urzędzie pracy zre-
zygnowali z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej z powodu konieczności wy-
chowywania dziecka lub sprawowania 
opieki nad osobą zależną. 

Warunkiem otrzymania grantu jest zawar-
cie umowy ze starostą oraz zobowiązanie 
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1 2 3

pracodawcy do utrzymania zatrudnienia 
przez okres 12 miesięcy w pełnym wymia-
rze czasu pracy lub przez okres 18 miesię-
cy na 1/2 etatu.

Refundacja składek ZUS 
przy zatrudnieniu bezro-
botnego do 30. roku życia, 
podejmującego pracę 
po raz pierwszy w życiu 
(art. 60c ustawy o promo-
cji zatrudnienia)

do 12 miesięcy (zgod-
nie z ustaleniami umo-
wy); miesięczna wyso-
kość świadczenia może 
wynieść maksymalnie 
1/2 minimalnego wyna-
grodzenia 

Pracodawca jest zobowiązany do utrzyma-
nia zatrudnienia osoby, której dotyczy refun-
dacja przez okres 6 miesięcy po jej zakoń-
czeniu 

Bon zatrudnieniowy 
(art. 66 m ustawy o pro-
mocji zatrudnienia)

12 miesięcy; miesięczna 
wysokość świadczenia 
przysługuje w kwocie za-
siłku dla bezrobotnych 
należnego w okresie 
pierwszych 3 miesięcy po-
siadania prawa do zasiłku

Bon stanowi dla pracodawcy gwarancję refun-
dacji części kosztów wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne w związku z za-
trudnieniem bezrobotnego, któremu powiato-
wy urząd pracy przyznał ten bon.
Realizacja bonu następuje na podstawie 
umowy zawieranej przez pracodawcę ze 
starostą. 
Pracodawca jest zobowiązany do dalsze-
go zatrudniania skierowanego bezrobotne-
go przez okres 6 miesięcy po zakończeniu 
okresu refundacji.

Bon stażowy (art. 66l usta-
wy o promocji zatrudnie-
nia)

W ramach bonu stażowe-
go starosta finansuje:
 ■ koszty przejazdu do 

i z miejsca odbywa-
nia stażu – w formie 
ryczałtu, do wysoko-
ści 605,40 zł, wypłaca-
nego bezrobotnemu 
w miesięcznych tran-
szach w wysokości do 
100,90 zł, łącznie ze 
stypendium;
 ■ koszty niezbędnych 

badań lekarskich lub 
psychologicznych – 
w formie wpłaty na 
konto wykonawcy ba-
dania.

Pracodawca ma prawo 
do jednorazowej premii 
w wysokości 1513,50 zł.

Bon stanowi gwarancję skierowania do 
odbycia stażu u pracodawcy wskazanego 
przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy. 
Otrzymanie premii z tytułu bonu stażowe-
go wymaga od pracodawcy zobowiązania 
do zatrudnienia bezrobotnego w wieku do 
30 lat na 6 miesięcy po 6 miesiącach odby-
wania stażu przez tę osobę. 
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1 2 3

Dofinansowanie wyna-
grodzenia za zatrudnie-
nie pracowników 50+ 
(art. 60d ustawy o promo-
cji zatrudnienia)

 ■ 12 miesięcy – w przy-
padku bezrobotnego, 
który ukończył 50 lat, 
a nie ukończył 60 lat,
 ■ 24 miesiące – w przy-

padku zatrudnienia bez-
robotnego, który ukoń-
czył 60 lat;

wysokość świadczenia – 
zgodnie z umową, nie wię-
cej niż 1/2 minimalnego wy-
nagrodzenia  miesięcznie

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest 
zawarcie umowy ze starostą, a także zobo-
wiązanie pracodawcy do utrzymania zatrud-
nienia przez okres objęty dofinansowaniem 
oraz przez:
 ■ 6 miesięcy – przy dofinansowaniu przez 

12 miesięcy, 
 ■ 12 miesięcy – przy dofinansowaniu przez 

24 miesiące 

Zatrudnianie absolwentów
Sposobem na oszczędności na kosztach pracy jest zatrudnianie absolwentów. Pracodawca 

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące ma prawo przyjąć na praktykę absolwenta, który ukoń-
czył co najmniej gimnazjum i w dniu jej rozpoczęcia nie ukończył 30. roku życia. W tym celu 
konieczne jest zawarcie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, która nie ma charakteru 
umowy o pracę. Absolwent odbywający praktykę nie korzysta z większości uprawnień wyni-
kających z Kodeksu pracy. Stosujemy bowiem do niego tylko niektóre przepisy prawa pracy.

Stosowanie przepisów prawa pracy do praktykantów

Przepis Kodeksu pracy Czego dotyczy regulacja

art. 183a–183e do praktykantów należy stosować przepisy dotyczące równego traktowa-
nia w zatrudnieniu

art. 129 § 1 praktykantów obowiązują takie same normy czasu pracy jak pracowni-
ków (8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym 
tygodniu pracy)

art. 131 § 1 tygodniowy czas pracy praktykantów łącznie z godzinami nadliczbowymi nie 
może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym

art. 132 § 1 praktykantom przysługuje odpoczynek dobowy – prawo w każdej dobie 
do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku

art. 133 § 1 praktykantom przysługuje odpoczynek tygodniowy – w każdym tygodniu 
prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmu-
jącego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego

art. 134 praktykanci mają prawo do 15-minutowej przerwy w pracy – dotyczy to 
osób, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin

art. 1517 praktykantów obowiązują przepisy o porze nocnej

Ponadto obowiązkiem przyjmującego na praktykę jest zapewnienie praktykantowi, na ta-
kich samych zasadach jak w przypadku pracowników, bezpiecznych i higienicznych warun-
ków odbywania praktyki. Ponadto obowiązkiem przyjmującego na praktyki jest zapewnienie 
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praktykantowi odpowiednich, dostosowanych do zagrożeń środków ochrony indywidualnej 
(art. 6 ustawy o praktykach absolwenckich).

Praktyka absolwenta może być odbywana odpłatnie bądź nieodpłatnie. W przypadku prak-
tyk odpłatnych wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego przysługującego absol-
wentowi nie może przekraczać 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. 
– 3360 zł, a w 2015 r. – 3500 zł).

Dopłaty do wynagrodzeń z PFRON
Pracodawcy poszukujący sposobów na obniżenie kosztów pracy, poza zatrudnianiem 

bezrobotnych, powinni również rozważyć m.in. nawiązanie współpracy na podstawie umowy 
o pracę z osobami niepełnosprawnymi. Firmy mają bowiem prawo do ubiegania się z PFRON 
o miesięczne dopłaty do wynagrodzenia pracowników legitymujących się stopniem niepełno-
sprawności, znajdujących się w ewidencji osób zatrudnionych prowadzonej przez PFRON. 

O dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego mogą 
ubiegać się 3 grupy pracodawców:
 ■ zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników 

i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%,
 ■ zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 ■ prowadzący zakłady pracy chronionej (art. 26a ust. 1, 1a, 1a1 ustawy o rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Od 1 kwietnia 2014 r. pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej oraz pracodawcy 
z otwartego rynku pracy mają prawo do takiego samego dofinansowania do wynagrodzeń 
niepełnosprawnych pracowników. Wyższe kwoty wsparcia z PFRON przysługują na pracow-
ników ze schorzeniami specjalnymi, tj. na pracowników niepełnosprawnych, w odniesieniu 
do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia 
rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych (art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego 
obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r.

Stopień 
niepełnosprawności

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania 

w przypadku schorzeń specjalnych

znaczny 1800 zł 2400 zł

umiarkowany 1125 zł 1725 zł

lekki 450 zł 1050 zł

Wartości wskazane w tabeli:
 ■ w przypadku niepełnoetatowców podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu do wymiaru etatu, 
 ■ nie mogą przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów pła-

cy osoby niepełnosprawnej, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność 
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gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomo-
cy publicznej, 75% tych kosztów.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:
 ■ na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, 

którzy mają ustalone prawo do emerytury, 
 ■ gdy wynagrodzenie pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności nie zo-

stało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczęd-
nościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania podwładnego, za pośrednictwem osób 
prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
 ■ jeżeli miesięczne koszty płacy (na które składa się wynagrodzenie brutto oraz finansowane 

przez pracodawcę obligatoryjne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypad-
kowe, a także składki na Fundusz Pracy i FGŚP) zostały poniesione przez pracodawcę 
z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni,
 ■ jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych, chyba że pracodawca 

sfinansował wynagrodzenie pracownika ze środków publicznych z prowadzonej działal-
ności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych, lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 tej ustawy,
 ■ gdy pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określo-

nych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 ■ jeśli na pracodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji 

KE, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 ■ jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skut-

kowałoby przekroczeniem 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnianie pracowników 
niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Jeżeli zakład pracy posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające 
ogółem 100 zł, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofi-
nansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę (art. 26a ust. 8 ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Obniżanie wpłat do PFRON
Obligatoryjne wpłaty na PFRON można zmniejszyć obniżając 6% wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych. Efekt ten uzyskuje się dzięki zatrudnianiu osób ze stopniem nie-
pełnosprawności. W kontekście redukowania obciążeń związanych z PFRON szczególnie 
korzystne jest zawieranie umów o pracę z osobami posiadającymi schorzenia specjalne. 

Pracodawca odprowadzający obowiązkowe składki na rzecz PFRON z tytułu nieosiągania od-
powiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych może także obniżyć ich wysokość, 
nawiązując współpracę w zakresie zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji z praco-
dawcą uprawnionym do udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Warunkiem obniżenia wpłaty jest:
 ■ terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz
 ■ otrzymanie informacji o kwocie obniżenia. 
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Oszczędności w wydatkach na zfśs

Prywatni pracodawcy, zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, zobowiązani do utworzenia funduszu mają możliwość:
 ■ zrezygnowania z tworzenia zfśs lub 
 ■ dowolnego ustalenia wysokości odpisu na fundusz.

Postanowienia o rezygnacji z tworzenia zfśs lub modyfikacji wysokości odpisów powinny 
znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania. Wprowadzenie 
wskazanych zmian musi być poprzedzone zgodą zakładowych organizacji związkowych lub 
przedstawiciela pracowników.

Postępowanie pracodawcy przy rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczenia urlopowego 

Rodzaj pracodawcy Procedura rezygnacji z zfśs i z wypłacania świadczenia urlopowego

Pracodawca zatrud-
niający co najmniej 20 
pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty

Krok 1. Uzgodnienie rezygnacji z zakładową organizacją związkową, a je-
żeli taka nie działa u pracodawcy – z pracownikiem wybranym przez załogę 
do reprezentowania jej interesów (brak zgody związków zawodowych lub 
przedstawiciela pracowników oznacza, że pracodawca nie może zrezygno-
wać z zfśs lub wypłacania świadczenia urlopowego).
Krok 2. Wprowadzenie (po uzyskaniu zgody związków lub przedstawiciel-
stwa pracowników) odpowiednich zapisów do:
 ■ układu zbiorowego pracy (przez sporządzenie tzw. protokołu dodatko-

wego, wymagającego rejestracji przez: właściwego Okręgowego Inspek-
tora Pracy – w przypadku układów zakładowych lub ministra właściwego 
do spraw pracy – w przypadku układu ponadzakładowego; protokoły do-
datkowe do układu wchodzą w życie z dniem oznaczonym w ich treści, 
jednak nie wcześniej niż z dniem jego zarejestrowania), lub
 ■ regulaminu wynagradzania (zmiany w regulaminie wchodzą w życie po 

upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników). 

Pracodawca zatrud-
niający co najmniej 
20 pracowników, ale 
mniej niż 20 w przeli-
czeniu na pełne etaty

Zakłady zatrudniają-
ce mniej niż 20 pra-
cowników, nieobjęte 
układem zbiorowym 
i niezobowiązane do 
wydania regulaminu 
wynagradzania

Krok 1. Poinformowanie pracowników o rezygnacji z tworzenia funduszu (i wy-
płacania świadczeń urlopowych) do końca stycznia danego roku, w sposób 
przyjęty w firmie (np. za pomocą wiadomości e-mail, za pośrednictwem fir-
mowego intranetu lub przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń). De-
cyzja w tym zakresie nie podlega konsultacji z przedstawicielstwem załogi.
Krok 2. Ewentualne coroczne informowanie załogi o rezygnacji z tworzenia 
zfśs (i wypłacania świadczenia urlopowego) w terminie do końca stycznia, 
jeżeli w kolejnych latach zakład pracy nie chce prowadzić działalności so-
cjalnej ani wypłacać świadczenia urlopowego.
Należy uznać, że niedotrzymanie terminu na powiadomienie (do 31 stycznia) 
powoduje konieczność tworzenia w danym roku kalendarzowym zfśs (lub 
wypłacania świadczenia urlopowego). Jednak w wyroku z 1 marca 2007 r. 
(I OSK 814/06) NSA stwierdził, że niedopełnienie tego obowiązku stanowi 
jedynie wykroczenie zagrożone karą grzywny. Nie może być jednak utoż-
samiane z obowiązkiem pracodawcy do wypłaty świadczenia urlopowego, 
jeżeli nie przyjął on na siebie zobowiązania w tym zakresie.
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Wzór aneksu do regulaminu wynagradzania w sprawie nietworzenia zfśs 

Aneks nr 3 z 1 października 2014 r. 
do regulaminu wynagradzania

Do regulaminu wynagradzania z 1 lipca 2011 r. dodaje się § 30 w następującym brzmieniu:
1.  Na podstawie art. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so-

cjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.) nie tworzy się zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.  Niewykorzystane środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgromadzone 
na odrębnym rachunku funduszu aż do ich wyczerpania służą finansowaniu działal-
ności socjalnej według dotychczasowych zasad wskazanych w regulaminie funduszu.

3.  Zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości 
pracowników (informacja na tablicy ogłoszeń i na stronach firmowego intranetu).

4.  Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

………………………….........................                                                                  .................…………………….. 
 podpis przedstawiciela pracowników                                                                          podpis pracodawcy

Obniżenie wydatków na delegacje służbowe
Pracodawcy prywatni mają pewną swobodę w ustalaniu zasad rozliczania należności 

z tytułu podróży służbowych. Mogą przykładowo ustalić wysokość diet zagranicznych 
na znacznie niższym poziomie niż wynika to z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytu-
łu podróży służbowej. W tym celu muszą wprowadzić odpowiednie zapisy do układu 
zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Jeśli zakład pracy nie jest zobowią-
zany do ich wydawania, postanowienia w tym zakresie powinny zostać zawarte w tre-
ści umowy o pracę.

Natomiast wysokość diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego 
granicami nie może być niższa niż wysokość krajowej diety przysługującej pracownikom bu-
dżetowym (od 1 marca 2013 r. – 30 zł).

Modyfikacje w zakresie czasu pracy
Jednym z czynników pozwalających nie tylko na 

oszczędności, ale również na efektywne wykorzystanie 
potencjału pracowników jest odpowiednie dobranie systemu czasu pracy oraz wydłużenie 
okresów rozliczeniowych.

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi 
lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być prze-
dłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

 Zobacz wideoszkolenie „Nowe przepisy
o czasie pracy”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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W takich okolicznościach postanowienia o wydłużeniu okresu rozliczeniowego wprowa-
dza się w: 
 ■ układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowy-

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

u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

W tym samym trybie pracodawcy mogą wprowadzać ruchomy czas pracy, czyli rozkłady 
czasu pracy przewidujące:
 ■ różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pra-

cowników dniami pracy lub
 ■ przedział czasu, w którym pracownik samodzielnie decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy 

w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy pozwala pracodawcy zaplanować pra-
cownikom większą ilość pracy w okresach, kiedy spodziewa się natężenia pracy, a mniejszą 
w miesiącach, kiedy będzie jej mniej. W ten sposób uniknie rekompensowania pracy nadlicz-
bowej. Jednak w miesiącach, w których zgodnie z rozkładem pracownik w ogóle nie będzie 
pracował, trzeba mu wypłacić co najmniej minimalne wynagrodzenie. W przypadku pracow-
ników wynagradzanych stawką miesięczną za takie miesiące przysługuje pełne wynagrodze-
nie wynikające z umowy o pracę. Natomiast stosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy 
uprawnia pracodawcę do planowania pracy naruszającej dobę pracowniczą.

Popularnym systemem czasu pracy mogącym zapewnić mniejsze wydatki choćby na wy-
nagrodzenia za godziny nadliczbowe jest system zadaniowy (w systemie tym z reguły nie 
występuje praca ponadnormatywna, a organizacja pracy jest bardzo elastyczna i zależna 
przede wszystkim od pracownika). Wprowadzenie tego systemu powinno być uzasadnio-
ne rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy przez podwładnych.

Umowy cywilnoprawne
Strony stosunku cywilnoprawnego mogą zasadniczo dowolnie kształtować warunki za-

wieranej między sobą umowy, przestrzegając jedynie dwóch obostrzeń: zakazu naruszania 
porządku prawnego (czyli obowiązujących przepisów) i zasad współżycia społecznego oraz 
zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. 

Do stosunków cywilnoprawnych nie ma zastosowania Kodeks pracy, co oznacza brak przywi-
lejów pracowniczych, takich jak chociażby minimalna płaca, urlopy wypoczynkowe czy ochrona 
przed zwolnieniami niektórych grup osób (np. kobiet w ciąży czy osób w wieku przedemerytal-
nym). Przekłada się to na niższe koszty dla firm korzystających z tej formy zatrudnienia. Osobom 
wykonującym pracę na umowy cywilnoprawne należy jednak zapewnić odpowiednie warunki bhp. 

Należy przy tym wspomnieć o oszczędnościach dotyczących składek ZUS. Najkorzyst-
niejsza bowiem pod względem należności składkowych jest umowa o dzieło, która co do 
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zasady nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego. Jednak taki obo-
wiązek powstaje w przypadku zawarcia umowy o dzieło z własnym pracodawcą lub wyko-
nywania jej na rzecz swojego pracodawcy. 

Bez obciążeń składkowych jest też umowa zlecenia zawierana: 
 ■ z uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej,
 ■ ze studentem, który nie ukończył 26 lat,

pod warunkiem że nie jest zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz. 

Ponadto umowa zlecenia nie jest obowiązko-
wym tytułem do ubezpieczeń społecznych, jeśli 
zleceniobiorca:
 ■ jest zatrudniony u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę i osiąga z tego tytułu 

wynagrodzenie nie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia (wymiar czasu pracy 
nie jest istotny),
 ■ jest emerytem lub rencistą i pracuje w innej firmie na podstawie stosunku pracy (bez zna-

czenia jest wówczas wysokość zarobków osiąganych z umowy o pracę),
 ■ w trakcie jej trwania podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania innej 

umowy zlecenia lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo współ-
pracy przy tej działalności.

Samozatrudnienie
Samozatrudnionymi są osoby wykonujące jednoosobowo działalność gospodarczą. 

Świadczą one pracę najczęściej na podstawie umowy o współpracy. Zatrudnianie osób 
w formie tzw. samozatrudnienia daje pracodawcy wiele korzyści.

Zalety i wady wykonywania pracy w ramach samozatrudnienia 

Zalety Wady

Brak konieczności przestrzegania regulacji Ko-
deksu pracy, co pozwala na zmniejszenie wydat-
ków wskutek uwolnienia się od obowiązku gwa-
rantowania praw i przywilejów pracowniczych

Ograniczona możliwość sprawowania nad sa-
mozatrudnionymi kontroli, co jest następstwem 
tego, że nie pozostają oni w stosunku podporząd-
kowania względem podmiotu zatrudniającego. 
Wskutek tego samozatrudnieni w dużej mierze 
sami decydują o sposobie realizacji wyznaczo-
nych zadań do wykonania.

Brak obowiązku naliczania podatku PIT i składek 
ZUS od kwot wypłacanych za prace wykonane 
przez samozatrudnione osoby

Słaba więź prawna, co może skutkować niewy-
starczającą dbałością o dobro pracodawcy

Możliwość stosowania klauzul o karach umow-
nych za nienależyte wykonanie zamówionych 
usług

Ryzyko zarzutu obchodzenia prawa pracy po-
przez zawieranie w miejsce umowy o pracę umów 
o innym charakterze

Brak ochrony trwałości zatrudnienia i łatwość za-
kończenia współpracy

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie 
zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Czego unikać stosując pozapracownicze formy współpracy
Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami uznania pracy w ramach stosunku cywilne-

go lub samozatrudnienia za zatrudnienie w ramach stosunku pracy, należy unikać zamiesz-
czania w umowie wiążącej strony:
 ■ wszelkich postanowień wskazujących na podleganie osoby, zobowiązanej na mocy umowy 

do wykonania określonych czynności, kierownictwu podmiotu zatrudniającego,
 ■ zapisów, z których wynikałby obowiązek wykonywania (np. na bieżąco) poleceń podmiotu 

zatrudniającego,
 ■ precyzyjnego wyznaczania godzin pracy,
 ■ określania wymiaru czasu pracy,
 ■ zapisów przewidujących pracę w godzinach nadliczbowych,
 ■ postanowień gwarantujących prawo do urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia za czas 

choroby lub innych płatnych przerw w wykonywaniu pracy,
 ■ zapisów nadających uprawnienia do odprawy w przypadku rozwiązania umowy,
 ■ postanowień zapewniających finansowanie bądź współfinansowanie podnoszenia kwa-

lifikacji zawodowych.
21f9c207-7337-4958-9eae-d35cd71ccede

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 91, art. 183a–183e, art. 231a, art. 42, art. 775 § 4, art. 129, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, 

art. 1401, art. 150, art. 1517, art. 24125a, art. 24127 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. 3–4, art. 12a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 

poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1198
 ● art. 21, art. 22 ust. 1 i ust. 2, art. 26a–26b, art. 48a ust. 3, art. 68gc ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.
zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1198
 ● art. 47, art. 51, art. 56, art. 60a–60d 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 2014 r., poz. 1146
 ● art. 6 ust. 4, art. 9 ust. 1a, ust. 1b ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161
 ● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1188
 ● art. 2–6 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – Dz.U. Nr 127, poz. 1052
 ● art. 627, art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 827

Mariusz Pigulski –  ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych 
opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

ZM!ANY 2015 Od 1 lipca 2015 r. planowane są zmiany w oskładkowaniu umów 
zlecenia. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań zmie-

rzających do rozszerzenia obowiązku ubezpieczeń w  przypadku zbiegu wykonywania umo-
wy zlecenia z innymi tytułami ubezpieczeń lub w przypadku wykonywania kilku umów zle-
cenia. Zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zlecenia będzie odprowadzał 
składki od tylu z nich, aż osiągnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
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>> urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie

1.  Czy otrzymane w czasie urlopu wypoczynkowego 
zwolnienie lekarskie musi być dostarczone 
pracodawcy

PROBLEM  Dowiedzieliśmy się, że nasz pracownik w czasie 2-tygodniowego ur-
lopu wypoczynkowego zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie na 4 dni. 
Pracownik po urlopie poinformował, że nie będzie tego zwolnienia składał 
do działu kadr. Czy pracownik miał obowiązek dostarczyć zwolnienie lekar-
skie? Czy jego urlop wypoczynkowy powinien być przedłużony?

RADA  Nie. Należy przyjąć, że pracownik, który zachoruje w czasie trwania urlo-
pu wypoczynkowego, może nie dostarczyć pracodawcy zwolnienia lekarskiego. 
Jego urlop wypoczynkowy nie zostanie przesunięty. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE  Mimo że zachowanie Państwa pracownika jest sprzeczne z istotą urlopu 
wypoczynkowego, nie musi on przekazać do kadr zwolnienia lekarskiego, które otrzymał 
w czasie urlopu wypoczynkowego. Nie musi także tłumaczyć powodów swojego postępowa-
nia i nie ma podstaw, aby mógł ponieść z tego powodu niekorzystne konsekwencje, np. nie 
można go zwolnić za takie zachowanie. Kwestię tę wy-
jaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lutego 1985 r. (I PR 
4/85, OSP 1986/4/72), stwierdzając, że pracownik, któ-
ry rozchoruje się w trakcie urlopu wypoczynkowego, 
ale nie zamierza korzystać ze zwolnienia lekarskiego w celu przedłużenia urlopu, nie musi 
go dostarczać pracodawcy. 

Jeżeli Państwa pracownik chciałby skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, to powinien po-
wiadomić pracodawcę o chorobie najpóźniej w drugim dniu od powstania niezdolności do 
pracy w sposób ustalony u Państwa w firmie.  Część urlopu wypoczynkowego niewykorzy-
staną z powodu m.in. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby pracodawca jest 
zobowiązany udzielić w terminie późniejszym (art. 166 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD
Pracownica udała się na 2-tygodniowy urlop wypoczynkowy. W czasie trwania urlopu 
przeziębiła się i lekarz wypisał jej zwolnienie lekarskie na 4 dni. Pracownica poinformo-
wała kadrową telefonicznie, że jest chora i przekazała zwolnienie lekarskie do zakładu 
pracy przez swojego syna. Cztery dni niewykorzystanego urlopu z powodu choroby 
pracownica wykorzysta w późniejszym terminie po jego uzgodnieniu ze swoim przeło-
żonym. Takie postępowanie jest prawidłowe.

Ponieważ pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego, nie mają Państwo pod-
staw do przesunięcia urlopu wypoczynkowego pracownika. Tym bardziej pracownikowi 

 Zobacz e-Poradnik „Pracownik na zwolnie-
niu lekarskim” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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nie należy się zasiłek chorobowy ani wynagrodzenie z tytułu choroby, gdyż podstawą do 
wypłaty tych świadczeń jest zwolnienie lekarskie, które osoba ubezpieczona przekazuje 
pracodawcy.

W omawianej sytuacji można się spotkać także z odmiennym poglądem. Zgodnie z nim, 
jeżeli pracownik zachoruje w czasie urlopu wypoczynkowego, bezwzględnie powinien do-
starczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Osoba niezdolna do pracy nie może bowiem wy-
korzystywać urlopu wypoczynkowego. Jednak taki pogląd jest niezgodny z orzecznictwem 
Sądu Najwyższego. W praktyce natomiast, jeżeli pracownik nie przedstawi pracodawcy zwol-
nienia lekarskiego, to pracodawca w większości przypadków nie dowie się, że otrzymał on 
takie zwolnienie w czasie urlopu wypoczynkowego. 

Jeżeli pracownik ma zaplanowany urlop wypoczynkowy i zachoruje tuż przed terminem 
jego rozpoczęcia, to nie może on pójść na urlop, a udzielenie urlopu wypoczynkowego nie 
przerywa niezdolności do pracy, mimo że pracownik chce, aby udzielić mu urlopu w czasie 
choroby. Okres choroby nie może być okresem korzystania z urlopu. Takie stanowisko zajął 
Sąd Najwyższy w wyroku z 10 listopada 1999 r. (I PKN 350/99, OSNP 2001/6/198). 

a42182eb-6a44-4a3b-ba0a-c4ac207d3d2d

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 166 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

 ● § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedli-
wiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – Dz.U. Nr 60, poz. 281; ost.zm. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1359

Jadwiga Krukowska –  specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z 30-letnim doświad-
czeniem w działach kadrowo-płacowych, od 20 lat nadzoruje 
pracę w tych działach

>> podróż służbowa, wypadek przy pracy

2.  Kiedy kończy się podróż służbowa, 
jeżeli w jej trakcie pracownik miał wypadek

PROBLEM  Pracownik wyjechał w delegację do miasta oddalonego od siedziby 
pracodawcy o 50 km. Po wykonanej pracy wracał samochodem służbowym 
do domu (pracodawca wskazał jako miejsce zakończenia podróży służbo-
wej dom pracownika) i miał wypadek. Po wypadku pracownika odwieziono 
do szpitala w miejscowości, w której odbywał delegację. Obecnie przebywa 
w szpitalu drugi tydzień. Czy jego podróż służbową skończyła się z momen-
tem wypadku, czy może trwa nadal?

RADA  Podróż służbowa Państwa pracownika trwa nadal. Jeżeli nic innego 
nie wynika z przepisów wewnątrzzakładowych, podróż służbowa kończy się 
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z chwilą powrotu do miejscowości określonej przez pracodawcę jako miejsce 
zakończenia podróży służbowej. Dopóki Państwa pracownik nie dojedzie do 
tak wyznaczonego miejsca zakończenia podróży służbowej, jego delegacja 
nie zakończy się.

UZASADNIENIE  Podróż służbowa to podróż poza miejscowość, w której znajduje się sie-
dziba pracodawcy, lub poza stałe miejsce pracy pracownika, odbywana na polecenie praco-
dawcy w celu wykonania zadania służbowego (art. 775 § 1 Kodeksu pracy). Zakończeniem 
podróży służbowej jest, co do zasady, powrót do miej-
scowości ustalonej jako miejsce zakończenia podró-
ży. W pojęciu „podróż służbowa” mieści się więc nie 
tylko realizacja zadania służbowego „w terenie”, ale 
również podróż w obie strony – do miejsca docelowego i z powrotem. Jeżeli nic innego nie 
wynika z obowiązujących w danym zakładzie przepisów wewnętrznych (lub umów o pracę), 
miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej wskazuje pracodawca. Może 
on ustalić, że podróż rozpoczyna się i kończy w firmie albo w domu pracownika. Nic nie stoi 
również na przeszkodzie, aby – ze względu na godziny rozpoczęcia i zakończenia podróży 
– podróż rozpoczynała się z zakładu pracy, a kończyła w domu pracownika lub odwrotnie.

PRZYKŁAD
Pracownik pracuje w miejscowości A i mieszka w miejscowości B. Pracodawca polecił 
mu wyjazd w celach służbowych do miejscowości C. Jako miejsce rozpoczęcia podróży 
służbowej pracodawca wskazał zakład pracy (miejscowość A), natomiast jako miejsce 
zakończenia podróży dom pracownika (miejscowość B). Zatem dopiero powrót do miej-
scowości B będzie zakończeniem podróży służbowej. 

Państwa pracownik w rzeczywistości nie zakończył podróży służbowej, gdyż nie wrócił 
do miejscowości wskazanej jako miejsce zakończenia podróży. Pracownik został bowiem 
odwieziony do szpitala znajdującego się w tej samej miejscowości, w której wykonywał za-
danie służbowe. Ustalenie, że podróż służbowa zakończyła się w chwili wypadku nie jest pra-
widłowe, a ponadto nie ma uzasadnienia w przepisach prawa pracy. Zatem pobyt w szpitalu 
Państwa pracownika przypada w okresie trwającej podróży służbowej. Delegacja zakończy 
się w momencie, gdy pracownik po wyjściu ze szpitala wróci do domu. Za niemal cały okres 
pobytu w szpitalu (jeśli nic innego nie wynika z przepisów wewnątrzzakładowych) pracow-
nikowi nie będą przysługiwały diety, ponieważ w szpitalu jest zapewnione bezpłatne cało-
dzienne wyżywienie. Zależnie od okoliczności dieta może mu przysługiwać (w pełnej lub nie-
pełnej wysokości) np. w dniu przyjęcia do szpitala czy w dniu wyjścia ze szpitala i powrotu 
do domu (miejscowości zakończenia podróży). 

PRZYKŁAD
Pracownik udał się w podróż służbową 18 września 2014 r. o godz. 6.00. Tego same-
go dnia dotarł na miejsce, zrealizował powierzone mu zadanie służbowe i rozpoczął 

 Zobacz e-Poradnik „Podróże służbowe 
od 1 marca 2013 r.” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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powrót do domu. W czasie podróży powrotnej miał wypadek i został odwieziony do 
szpitala o godz. 15.00. 18 września br. nie otrzymał w szpitalu ani obiadu, ani kolacji. 
Całodzienne bezpłatne wyżywienie zapewniono pracownikowi dopiero od następnego 
dnia, tj. od 19 września br. W szpitalu przebywał tydzień, 
tj. do 25 września br. Tego dnia wypisano go ze szpitala 
po śniadaniu o godz. 12.00. Wrócił do domu (miejscowo-
ści wskazanej jako zakończenie podróży) o godz. 15.00. 
Podróż służbowa obejmuje więc 7 pełnych dób (liczonych jako 24 godziny od godz. 6.00 
18 września br.) i 9 godzin (liczonych w godz. od  6.00 do 15.00 25 września). W takim 
przypadku pracownikowi będą przysługiwać:
 ■ 1 pełna dieta za 18 września 2014 r., czyli 30 zł,
 ■ 1 pełna dieta za 25 września 2014 r., pomniejszona o 25% za szpitalne śniadanie, czyli 
22,50 zł (30 zł x 1/4). 

Łącznie pracownikowi należy wypłacić 52 zł 50 gr z tytułu diety za podróż służbową.

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służ-
bowej mogą być różnie określone w zależności od tego, 
czy pracodawca jest firmą z sektora prywatnego, czy 
jednostką sfery budżetowej oraz czy wprowadził własne 

regulacje w zakresie podróży służbowych w przepisach wewnętrznych. 

Sposób ustalania warunków pokrywania wydatków związanych z delegacją 

Pracodawca
Właściwe przepisy dotyczące należności 

z tytułu delegacji

Pracodawca prywatny Układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania 
lub umowa o pracę

Pracodawca prywatny, który nie określił odręb-
nych zasad zwrotu kosztów podróży służbo-
wych w przepisach wewnętrznych lub w umo-
wach o pracę 

Rozporządzenie z 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ-
bowejPracodawca sfery budżetowej

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 775 § 1, § 3–5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 208

 ● § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167

5be3f78a-143f-4ee7-bf6c-5b6d5a81e659

Katarzyna Wrońska-Zblewska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licz-
nych publikacji z tej tematyki

Skorzystaj z kalkulatora podróży 
służbowych dostępnego 
na www.inforfk.pl

 Zobacz wideoszkolenie „Podróże służbowe 
od  1 marca 2013 r.”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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>> przekroczenie, podatek, przychody

1.  Rozliczenie pracownika, którego przychód 
w 2014 r. przekroczył próg podatkowy 

Od dochodu przekraczającego w 2014 r. 85 528 zł płatnik, co do zasady, 
powinien naliczyć 32% podatek. Obowiązek ten powstanie w miesiącu 
następującym po miesiącu przekroczenia. Jeżeli jednak pracownicy rozli-
czają się rocznie z małżonkiem lub są osobami samotnie wychowującymi 
dzieci, to pod ustawowymi warunkami ich dochody mogą być przez cały 
rok objęte 18% stawką podatku.

W zakresie ustalenia przekroczenia podstawy opodatkowania 
płatnik, co do zasady, posługuje się własną dokumentacją, a podat-
nik samodzielnie rozlicza nadpłatę lub niedopłatę podatku w rocz-
nym zeznaniu podatkowym. 

Skala podatkowa w 2014 r.
W 2014 r. nadal obowiązują dwie stawki podatku w zależności od wysokości osiągniętego 

dochodu, liczonego narastająco od początku roku, tj. 18% i 32%.

Skala podatkowa obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi

ponad do

 85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85 528 zł  14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W przypadku pracowników etatowych obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia 
zaliczek na podatek dochodowy od dochodu ze stosunku pracy spoczywa na płatniku, czy-
li pracodawcy (art. 31 ustawy o pdof). Musi on obliczać podatek według wskazanej progre-
sywnej skali podatkowej.

Natomiast płatnik dokonujący wypłat należności z tytułu umów zlecenia lub o dzieło 
ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu, na-
wet jeśli dochód zleceniobiorcy przekroczy kwotę stanowiącą pierwszy próg podatkowy. 
Dopuszczalne jest stosowanie wyższej,  32% stawki podatku, ale na wniosek zleceniobiorcy.

Przekroczenie progu podatkowego w trakcie roku
Podstawą opodatkowania jest dochód, za który uważane są uzyskane w ciągu miesiąca 

przychody (a także wypłacone przez płatnika zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego), 
po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia spo-
łeczne finansowanych przez pracownika oraz po odliczeniu miesięcznych zryczałtowanych 

Zobacz wskażniki i stawki
na www.inforfk.pl
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kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej przepisami, tj. 111,25 zł lub 139,06 zł 
(art. 22 ust. 2 ustawy o pdof). Jeżeli dochód pracownika w danym roku podatkowym przekro-
czy wartość pierwszego progu podatkowego, to nadwyżka dochodu nad wartością progu 
podlega opodatkowaniu według wyższej stawki.

PRZYKŁAD
Andrzej K. w 2014 r. osiągnął dochód w wysokości 90 000 zł (po potrąceniu składek na 
ubezpieczenia społeczne i kosztów uzyskania przychodów). Aby ustalić wysokość po-
datku, od dochodu w rozliczeniu rocznym należy:
Krok 1. Obliczyć podatek od kwoty dochodu stanowiącej górną granicę pierwszego 
przedziału skali podatkowej, tj. od 85 528 zł: (85 528 zł × 18%) – 556,02 zł = 14 839,02 zł.
Krok 2. Doliczyć nadwyżkę dochodu ponad 85 528 zł: 90 000 zł – 85 528 zł = 4472 zł.
Krok 3. Od nadwyżki obliczyć podatek według stawki 32%: 4472 zł × 32% = 1431,04 zł.
Łącznie podatek od dochodu 90 000 zł wynosi: 14 839,02 zł + 1431,04 zł = 16 270,06 zł.

Od jakiego miesiąca liczyć wyższy podatek
W praktyce wątpliwości pracodawców dotyczą momentu, w jakim należy zastosować wyższą 

stawkę podatku u pracownika, który w trakcie roku przekroczył pierwszy próg podatkowy i znalazł 
się w kolejnym przedziale dochodu. W miesiącu, 
w którym dochód pracownika liczony od począt-
ku roku przekroczył pierwszy próg podatkowy, 
do całego dochodu z tego miesiąca stosujemy 
stawkę 18%. Dopiero od następnego miesiąca 
naliczamy wyższą stawkę podatku (32%).

Z punktu widzenia prawa podatkowe-
go momentem uzyskania przez pracownika 

przychodu jest dzień, w którym przychód został faktycznie wypłacony lub postawiony do 
dyspozycji pracownika. Istotny jest zatem moment wypłacenia pracownikowi wynagrodze-
nia, a nie okres, za jaki przysługuje.

Dopóki zakład pracy nie wypłaci pracownikowi (nie postawi do jego dyspozycji) należnych 
mu poborów, nie stanowią one przychodu dla pracownika. W konsekwencji np. przy obliczaniu 
wynagrodzenia należnego za pracę w grudniu 2014 r., a wypłaconego w styczniu 2015 r., pra-
codawca potrąci stawkę podatku, uwzględni koszty uzyskania przychodów oraz kwotę wolną 
– obowiązujące w 2015 r. (nawet jeśli dochód pracownika przekroczył próg podatkowy w 2014 r.).

Dodatkowe zmniejszenie zaliczek na podatek
Pracodawca może pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek o dodatkową kwotę wol-

ną, tj. o 46,33 zł, jeśli zostanie do tego upoważniony przez pracownika w oświadczeniu, 
w którym zatrudniony informuje pracodawcę, że za dany rok zamierza opodatkować swoje 
dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych dla osób samotnie wycho-
wujących dzieci. Jednym z warunków ulgowego sposobu obliczania zaliczek na podatek 
jest to, że przewidywane, określone w oświadczeniu dochody pracownika nie przekroczą 

UWAGA!
W miesiącu, w którym dochód pracownika przekro-
czy górną granicę pierwszego progu podatkowego, 
należy pobrać zaliczkę według niższej stawki po-
datkowej, tj. 18%.
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górnej granicy pierwszego przedziału skali (w 2014 r. – 85 528 zł), a odpowiednio małżonek 
lub dziecko nie uzyska żadnych dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej. Wówczas zalicz-
ki za wszystkie miesiące wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i za każdy 
miesiąc są pomniejszane o podwójną kwotę wolną od podatku, tj. o 92,66 zł (46,33 zł × 2).

Natomiast podatnicy osiągający dochody mieszczące się w drugim przedziale skali podat-
kowej mogą być w ciągu roku opodatkowani według niższej stawki, tj. 18%, jeśli małżonek lub 
dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, lub dochody małżonka 
mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej. W przypadku tych podatników zalicz-
ki na podatek za wszystkie miesiące zmniejsza się tak, jak w przypadku innych podatników 
– tylko o jedną kwotę wolną (pod warunkiem złożenia przez te osoby oświadczenia PIT-2).

PRZYKŁAD
Od września 2014 r. dochód pracownika znajduje się w drugim progu skali podatkowej 
i podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 32%. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie 
28. dnia miesiąca. W tym miesiącu pracownik złożył w zakładzie pracy oświadczenie, w któ-
rym zadeklarował, że zamierza opodatkować swoje dochody za 2014 r. wspólnie z małżonką 
oraz że dochód małżonki pozostanie w pierwszym przedziale podatkowym. Zaliczka za paź-
dziernik i następne miesiące 2014 r. powinna zostać obliczona według stawki 18%.

Pracodawca stosuje dodatkowe zmniejszenie zaliczki począwszy od miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym pracownik złożył oświadczenie. W razie zaistnienia w stanie 
faktycznym zmian, które odbierałyby możliwość wspólnego opodatkowania dochodów mał-
żonków lub nie upoważniałyby do obniżki zaliczek, podatnik jest zobowiązany poinformować 
o tym płatnika. W tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podat-
nik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, są one pobierane według ogólnych zasad.

PRZYKŁAD
W sierpniu 2014 r. dochód pracownicy przekroczył pierwszy próg podatkowy. Od docho-
du za wrzesień 2014 r. została pobrana zaliczka w wysokości 32%. Pod koniec września 
po wypłacie wynagrodzenia pracownica złożyła oświadczenie, że będzie się rozliczać 
jak osoba samotnie wychowująca dziecko. Zaliczkę w wysokości 18% pracodawca za-
cznie pobierać począwszy od dochodu uzyskanego w październiku 2014 r.

Informacja PIT-11
Co roku do końca lutego pracodawcy mają obowiązek sporządzić i przekazać podatni-

kowi i urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, imienne 
informacje PIT-11 za poprzedni rok o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek 
dochodowy. Informacja PIT-11 jest potrzebna podatnikowi do samodzielnego sporządzenia 
rozliczenia rocznego, gdy oprócz dochodów z pracy uzyskiwał dochody z innych źródeł.

W PIT-11 płatnik wpisuje łączną kwotę osiągniętych przez pracownika przychodów ze sto-
sunku pracy wraz z zasiłkami z ubezpieczenia społecznego, wszystkie faktycznie potrącone 
koszty uzyskania przychodów, łączny dochód, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
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i chorobowe finansowane przez pracownika oraz na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 
7,75% podstawy wymiaru i potrącone zaliczki na podatek. Na tym formularzu nie jest zatem 
obliczany roczny podatek dochodowy.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej, nie dotyczy 
tzw. małych umów zleceń i o dzieło, tj. umów, w których kwota należności została określo-
na w wysokości nieprzekraczającej 200 zł. Od przychodów z takich umów należy pobierać 
zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, pod warunkiem że umowa nie zosta-
ła zawarta dodatkowo między pracodawcą a pracownikiem (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy 

o pdof). Płatnik ma obowiązek pobrać ry-
czałt od kwoty przychodu bez stosowania 
kosztów uzyskania przychodów i bez odli-
czania składek na ubezpieczenia społeczne 
w części finansowanej przez zleceniobior-
cę. Od podatku nie może odliczyć składki 
zdrowotnej.

Należności z tytułu umów zlecenia (o dzie-
ło), które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, nie należy łączyć z innymi 
uzyskanymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi na zasadach ogólnych, tj. według 
progresywnej skali podatkowej. Przychodu, od którego został zapłacony podatek zryczałto-
wany, nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym, ponieważ podatek ten został już ostatecz-
nie rozliczony. Oznacza to, że przychody z umów cywilnych (zlecenia, o dzieło) o wartości 
do 200 zł każda, od których został pobrany 18% ryczałt, zleceniodawca powinien pomijać 
przy wypełnianiu PIT-11, jeśli zleceniobiorca otrzymał również przychody objęte podatkiem 
progresywnym. Jeśli podatnik osiągnął tylko przychody z „małych umów cywilnych”, w ogó-
le nie należy wystawiać informacji PIT-11.

Korekta informacji i deklaracji podatkowych
Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

zawsze skutkuje koniecznością złożenia korekty deklaracji miesięcznych do ZUS. Jednak 
w takiej sytuacji nie należy na nowo naliczać podatku ani go korygować. Co więcej, gdyby 
korekta formularzy podatkowych dotyczyła poprzedniego roku czy lat, należy przyjąć, że za-
równo PIT-4R, jak i PIT-11 były zgodne ze stanem faktycznym w dniu ich złożenia, a zatem 
nie ma potrzeby ich poprawiania. Pracownik również nie musi składać korekty rocznego ze-
znania podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2010 r. 
(sygn. IPPB2/415–669/09–2/AS) stwierdził, że:

(...) w przypadku zwrotu składek za lata ubiegłe nie ma podstaw prawnych do za-
stosowania innych rozwiązań podatkowych, takich jak: obniżenie pobieranych na 
bieżąco składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe czy korekty informacji o do-

chodach uzyskanych przez pracownika na stosownym druku PIT-11 sporządzonej przez 
pracodawcę za lata poprzednie, gdyż informacja ta wystawiana za rok, ma odzwierciedlać 
stan faktyczny, a więc wysokości pobranych przez płatnika składek, a nie wysokości składek 

UWAGA!
Przychody z tzw. małych umów zlecenia i o dzieło 
zawartych z własnymi pracownikami są opodatko-
wane na zasadach ogólnych.
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należnych. Natomiast w informacji o dochodach PIT-11 sporządzonej za rok, w którym do-
konano zwrotu nadpłaconych składek, pracodawca wykazuje całość pobranych z dochodu 
pracownika składek, a kwotę zwróconych składek wykazuje łącznie z innymi przychodami 
pracownika (...).

3745a84c-b8e4-4f0d-a414-13223e83116f

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 26 ust. 1, art. 27, art. 27b, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 31, 

art. 32, art. 39, art. 41 ustawy z 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328

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

>>  wynagrodzenie urlopowe, rekompensata za godziny nadliczbowe

2.  Czy w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy 
należy uwzględnić należność za nieplanowaną 
pracę

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników otrzymuje stałą miesięczną pensję, 
premie miesięczne (wypłacane w następnym miesiącu) i premie kwartalne. 
Osobie tej zdarza się pracować w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, 
za co otrzymuje rekompensatę finansową. Czy możemy nie przyjmować do 
podstawy urlopowej wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny? Przecież 
nie można planować pracy nadliczbowej, a zatem nie można przyjąć, że taka 
praca wystąpiłaby, gdyby pracownik pracował w godzinach nadliczbowych 
lub w nocy zamiast korzystać z urlopu. 

RADA  Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego nie 
mogą Państwo pominąć wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych oraz dodatków za pracę w nocy, jeżeli należności te przysłu-
gują za okres nie dłuższy niż miesiąc. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Nie ma wątpliwości, że praca w godzinach nadliczbowych nie powinna być 
planowana, a zatem nie można zakładać, że w okresie korzystania z urlopu byłaby wyko-
nywana przez pracownika. Jednak na tej podstawie nie można uznać, że przy ustalaniu na-
leżności za urlop należy pomijać wynagrodzenie (wraz z dodatkiem) za nadgodziny. W ten 
sam sposób można byłoby wyłączyć np. prowizje od sprzedaży. Nie da się bowiem z całą 
pewnością stwierdzić, czy w trakcie urlopu pracownik cokolwiek sprzedałby, a więc czy wy-
pracowałby jakiekolwiek wynagrodzenie. 
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Rekompensatę za nadgodziny oraz np. dodatki za pracę w nocy wypłacane w okresach 
miesięcznych należy zatem uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego według za-
sad właściwych dla zmiennych składników wynagrodzenia. 

Dotyczy to jednak tylko nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych rozliczanych 
w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Jeżeli wystąpiły nadgodziny w związku z przekrocze-
niem przeciętnie 40 godzin pracy na tydzień w dłuższym okresie rozliczeniowym czasu pra-

cy niż miesięczny (które nie zostały zakwali-
fikowane od razu jako nadgodziny dobowe), 
to rekompensata finansowa pracy nadlicz-
bowej jest uważana za składnik wynagro-
dzenia przysługujący za okresy dłuższe niż 
miesięczne. Takie składniki wynagrodzenia 
nie wchodzą do podstawy obliczeń wynagro-
dzenia za urlop. 

Za czas urlopu wypoczynkowego pra-
cownik powinien otrzymać wynagrodzenie, jakie osiągnąłby, gdyby w tym czasie pracował 
(art. 172 Kodeksu pracy). Zasada ta odnosi się bezpośrednio do stałych składników wyna-
grodzenia (pensji miesięcznej, stałych dodatków, np. stażowego, funkcyjnego). Takie skład-
niki uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w mie-
siącu wykorzystywania urlopu.

Zatem w typowej sytuacji stały składnik wynagrodzenia pracownik zachowuje za mie-
siąc, w którym korzystał z urlopu w pełnej, niezmienionej wysokości. Nie należy w tym 
przypadku obliczać średnich zarobków z danego okresu, ale trzeba odnieść się do sta-
łego składnika za dany miesiąc (co będzie istotne w związku z ewentualnymi zmianami 
wynagrodzenia). 

Natomiast składniki zmienne, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesięczne należy 
uwzględnić w podstawie urlopowej po ustaleniu ich łącznej wysokości wypłaconej w okre-
sie 3 lub 12 miesięcy (jeżeli wystąpiły znaczne wahania wysokości tych składników) po-
przedzających urlop (§ 8 ust. 1–2 rozporządzenia urlopowego). Przyjęcie 12-miesięcznego 
okresu przy ustalaniu podstawy urlopowej, co do zasady, następuje na podstawie zapisów 
wewnątrzzakładowych. 

Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego (i ekwiwalentu za urlop) należy uwzględnić 
wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia, które:
 ■ nie zostały wskazane w § 6 rozporządzenia urlopowego jako wyłączone, np. 

 — dodatki do wynagrodzenia (np. za warunki pracy, motywacyjne),
 — premie regulaminowe,
 — dodatki za pracę w nocy,
 — wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze etatu,
 — wynagrodzenie za czas dyżuru,
 — wynagrodzenie za przerwy w pracy w przerywanym systemie czasu pracy,

 ■ przysługują za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc. 

UWAGA!
W podstawie wynagrodzenia za urlop nie należy 
uwzględniać wynagrodzenia za nadgodziny śred-
niotygodniowe, jeżeli u pracodawcy obowiązuje 
dłuższy niż 1-miesięczny okres rozliczeniowy cza-
su pracy. 
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PRZYKŁAD
Zbigniew R., zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, we wrześniu 2014 r. 
korzystał z 10 dni urlopu wypoczynkowego (80 godzin). Pracownik otrzymuje stałą pła-
cę zasadniczą (4300 zł) w ostatnim dniu miesiąca, a zmienne składniki wynagrodzenia 
10. dnia następnego miesiąca. 
W miesiącach poprzedzających urlop pracownik otrzymał wynagrodzenie zmienne 
w następującej wysokości: 

Miesiąc w 2014 r./
data wypłaty

Składniki zmienne
Czas przepracowany 

(godz.)

premia regu-
laminowa

wynagro-
dzenie i do-

datek za 
nadgodziny

dodatek 
za pracę 
w nocy

nominalnie
w godzinach 
nadliczbo-

wych

maj/czerwiec 300 zł 160 zł 43,92 zł 160 8

czerwiec/lipiec 420 zł 100 zł 33,60 zł 160 5

lipiec/sierpień 380 zł 200 zł 16,80 zł 184 10

Krok 1. Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego ze zmiennych składników 
wynagrodzenia, wypłaconych w okresie od czerwca do sierpnia (za okres od maja do lipca):
(300 zł + 160 zł + 43,92 zł) + (420 zł + 100 zł + 33,60 zł) + (380 zł + 200 zł + 16,80 zł) =
= 1654,32 zł.
Krok 2. Ustalenie łącznej liczby godzin przepracowanych w okresie od czerwca do 
sierpnia:
160 godz. + 8 godz. + 160 godz. + 5 godz. + 184 godz. + 10 godz. = 527 godz.
Krok 3. Obliczenie wynagrodzenia za 1 godzinę urlopu:
1654,32 zł : 527 godz. = 3,14 zł.
Krok 4. Obliczenie wynagrodzenia za urlop ze zmiennych składników wynagrodzenia:
80 godz. x 3,14 zł = 251,20 zł. 
Za wrzesień br. pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie stałe 4300 zł i wynagro-
dzenie za urlop ze zmiennych składników 251,20 zł. 

1541a7f9-9d04-415d-ab88-f09d64df883e

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● 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 2014 r., 

poz. 208

 ● § 6–9 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 – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

Marek Rotkiewicz –  ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywil-
nego i prawa Unii Europejskiej, autor ponad 1500 publikacji, szkole-
niowiec, prowadzi działalność doradczą
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>> działalność gospodarcza, zabezpieczenie społeczne, obowiązki płatnika, ZUS

1.  Działalność wykonywana w dwóch państwach 
– gdzie należy opłacać składki 

Przy ustalaniu ustawodawstwa właściwego w przypadku osoby, która 
prowadzi jednocześnie działalność na własny rachunek w dwóch lub wię-
cej państwach członkowskich UE, istotne jest, gdzie zamieszkuje i gdzie 
wykonuje znaczną część swojej działalności. Najpierw jest ustalane tzw. 
ustawodawstwo tymczasowe.

Przez osobę, która normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej 
państwach członkowskich, należy rozumieć taką osobę, która jednocześnie lub na zmianę 
wykonuje jeden rodzaj lub więcej odrębnych rodzajów pracy na własny rachunek, niezależ-
nie od charakteru tej pracy, w dwóch lub więcej państwach członkowskich (art. 14 ust. 6 roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009).

Ustawodawstwo tymczasowe
Osoba, która wykonuje pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich, jest zobo-

wiązana zgłosić się w celu ustalenia ustawodawstwa do wyznaczonej instytucji w państwie, 
w którym ma miejsce zamieszkania. Wyznaczona instytucja wstępnie określi ustawodaw-
stwo o charakterze tymczasowym oraz powiadomi wyznaczone instytucje każdego państwa 

członkowskiego (w którym jest wykonywana 
praca) o swoim tymczasowym określeniu. 
Tymczasowe ustawodawstwo staje się osta-
teczne w terminie 2 miesięcy od momentu 
poinformowania zainteresowanych instytucji 
państw członkowskich, jeżeli żadna z nich 
nie wniesie zastrzeżeń, a także nie poinfor-
muje o swojej odmiennej opinii w kwestii 

ustalenia ustawodawstwa. Instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawo-
dawstwo zostało tymczasowo lub ostatecznie określone, niezwłocznie informuje o tym za-
interesowaną osobę.

W sytuacji gdy osoba ubezpieczona z tytułu działalności prowadzonej na terenie dwóch lub 
więcej państw członkowskich UE podlega polskiemu ustawodawstwu (zgodnie z miejscem 
zamieszkania), powinna wystąpić do właściwej jednostki ZUS, która ustali dla niej ustawo-
dawstwo tymczasowe, a po upływie 2 miesięcy – poświadczy dokument A1 potwierdzający 
zastosowanie polskich przepisów w zakresie ubezpieczeń.

Jeżeli natomiast dana osoba podlega innemu ustawodawstwu niż polskie, jest zobowią-
zana zgłosić się do ubezpieczeń w tym państwie, którego ustawodawstwo jest właściwe. 
Powinna również wystąpić  o formularz A1, zgłaszając się do instytucji ubezpieczeniowej 
państwa, w którym zamieszkuje. Instytucja ta wstępnie ustali ustawodawstwo w zakresie 

UWAGA!
Ustawodawstwo tymczasowe zawsze ustala insty-
tucja miejsca zamieszkania przedsiębiorcy bez 
względu na to, czy w tym państwie jest prowadzo-
na jakakolwiek działalność na własny rachunek.
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Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia A1
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ubezpieczeń dla tej osoby. Na podstawie poświadczonego formularza A1 osoba ta z tytułu 
prowadzenia w Polsce działalności nie będzie miała obowiązku odprowadzania składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Ustalenie właściwego ustawodawstwa
Osoba prowadząca działalność jednocześnie w dwóch lub więcej państwach członkow-

skich UE lub EOG podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym:
 ■ ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie, lub
 ■ znajduje się centrum zainteresowania dla jej działalności, jeżeli osoba ta nie zamiesz-

kuje w jednym z państw członkowskich, w którym wykonuje ona znaczną część swej 
pracy.

Pojęcie „znaczna część pracy najemnej lub działalności na własny rachunek” wyko-
nywana w państwie członkowskim oznacza znaczną pod względem ilościowym część 
pracy najemnej lub pracy na własny rachunek wykonywanej w tym państwie członkow-
skim, przy czym nie musi to być koniecznie 
największa część tej pracy. 

W celu określenia, czy znaczna część 
pracy jest wykonywana w danym państwie 
członkowskim, należy uwzględnić następu-
jące kryteria orientacyjne: 
 ■ obrót, 
 ■ czas pracy, 
 ■ liczbę świadczonych usług lub 
 ■ dochód. 

Praca o niewielkim znaczeniu pod względem czasu lub zysku ekonomicznego nie jest 
w tym przypadku brana pod uwagę (art. 14 ust. 5b rozporządzenia 987/2009).

W ramach ogólnej oceny, spełnienie powyższych kryteriów w proporcji mniejszej niż 25% 
tych kryteriów wskazuje, że znaczna część pracy nie jest wykonywana w danym państwie 
członkowskim (art. 14 ust. 8 rozporządzenia 987/2009).

PRZYKŁAD
Jacek C. prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i Szwecji. Miejsce zamieszkania 
posiada w Polsce. Obroty z działalności w Polsce wynoszą 55%, natomiast działalność 
w Holandii przynosi obroty na poziomie 45%. W tej sytuacji Jacek C. będzie podlegał 
polskiemu ustawodawstwu, ponieważ znaczna część obrotów jest uzyskiwana na tere-
nie Polski, gdzie znajduje się także miejsce jego zamieszkania.

Jeżeli przedsiębiorca nie zamieszkuje w kraju, w którym prowadzi znaczną część działal-
ności, wówczas podlega ustawodawstwu państwa, na którego terytorium znajduje się tzw. 
centrum zainteresowania dla jego działalności.

UWAGA!
W celu ustalenia ustawodawstwa właściwego dla 
osoby prowadzącej działalność w kilku państwach 
członkowskich UE nie jest brana pod uwagę tzw. 
praca o charakterze marginalnym, tj. o niewiel-
kim znaczeniu pod względem czasu oraz zysku 
ekonomicznego.
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Dla działalności osoby, wykonującej działalność na własny rachunek, centrum zainte-
resowania określa się z uwzględnieniem wszystkich aspektów jej działalności zawodowej, 
a zwłaszcza:
 ■ miejsca, w którym znajduje się jej stałe miejsce prowadzenia działalności, 
 ■ zwyczajowego charakteru lub okresu trwania wykonywanej działalności, 
 ■ liczby świadczonych usług oraz 
 ■ zamiaru tej osoby wynikającego ze wszystkich okoliczności.

Przy ustalaniu ustawodawstwa państwa członkowskiego, oprócz wskazanych powyżej kryte-
riów, zainteresowane instytucje uwzględniają sytuację, jaka prawdopodobnie może mieć miej-
sce podczas kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych (art. 14 ust. 10 rozporządzenia 987/2009).

PRZYKŁAD
Waldemar K. prowadzi działalność jednocześnie na terytorium Niemiec i Słowacji. Osoba 
ta zamieszkuje w Polsce, gdzie nie prowadzi żadnej działalności. Centrum zainteresowa-
nia dla jej działalności znajduje się na obszarze Niemiec. Ponieważ Waldemar K. mieszka 
w Polsce, powinien poinformować ZUS właściwy terytorialnie ze względu na swoje miej-
sce zamieszkania w Polsce. ZUS dokona ustalenia właściwego ustawodawstwa i poinfor-
muje o tym Waldemara K. oraz instytucje niemiecką i słowacką. W tym przypadku będzie 
miało zastosowanie ustawodawstwo niemieckie, ponieważ znacząca część działalności 
nie jest prowadzona w państwie miejsca zamieszkania, czyli w Polsce, a centrum zainte-
resowania dla prowadzonej działalności znajduje się na obszarze Niemiec. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
 Klient naszego biura rachunkowego prowadzi działalność w Polsce (doradztwo 
informatyczne) i jednocześnie wykonuje podobną działalność na terytorium 

Holandii (usługi programistyczne). Osoba ta mieszka w Holandii, gdzie posiada większość 
kontrahentów, a obroty w tym kraju kształtują się na poziomie 60%. Czy z tytułu działalno-
ści prowadzonej w Polsce osoba ta powinna opłacać składki w ZUS?

W tej sytuacji właściwe będzie ustawodawstwo holenderskie, ponieważ przedsiębiorca 
prowadzi znaczną część swojej działalności w Holandii i tam zamieszkuje. Osoba ta w pierw-
szej kolejności powinna zgłosić się do właściwej instytucji ubezpieczeniowej w państwie 
zamieszkania w celu ustalenia tzw. tymczasowego ustawodawstwa. Po upływie 2 miesięcy, 
gdy nie zostanie ono zakwestionowane, ustalone ustawodawstwo będzie ostateczne i zosta-
nie poświadczony formularz A1. Dokument ten jest niezbędny do potwierdzenia podlegania 
ubezpieczeniom w innym państwie. Oznacza to bowiem, że osoba ta z tytułu prowadzonej 
w Polsce działalności nie będzie podlegała żadnym ubezpieczeniom. Powinna natomiast 
zgłosić się do ubezpieczeń w Holandii.

a8510388-0086-4da4-adb3-e268527d9239

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koor-

dynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Dz.U. UE L Nr 166, poz. 1; ost. zm. Dz.U. UE L z 2013 r. Nr 346, poz. 27
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 ● art. 14 ust. 5 i ust. 5b, ust. 6, ust. 8–10, art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 
z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji sy-
stemów zabezpieczenia społecznego – Dz.U. UE L Nr 284, poz. 1; ost.zm. Dz.U. UE L z 2013 r. Nr 346, poz. 27

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

>> przychody z innych źródeł, przychody ze stosunku pracy, składki na ubezpieczenia społeczne

2.  Czy zapłacone przez pracodawcę składki 
za byłego pracownika podlegają oskładkowaniu

PROBLEM  Wskutek błędu systemu kadrowo-płacowego jednemu z pracowni-
ków przez 3 miesiące 2013 r. nie wliczaliśmy do podstawy wymiaru składek 
dodatkowego składnika pensji, który powinien podlegać oskładkowaniu. 
Zauważyliśmy to dopiero w październiku 2014 r., kiedy ta osoba już u nas nie 
pracowała. Po sporządzeniu korekty dokumentów rozliczeniowych powsta-
ła niedopłata składek, którą w całości opłaciliśmy z własnych środków. Czy 
równowartość zapłaconych przez nas składek, które powinien sfinansować 
były pracownik, jest dla niego przychodem, który należy oskładkować?

RADA  Nie. Po stronie byłego pracownika powstanie przychód z innych źró-
deł, którego nie należy oskładkowywać. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem 
organów podatkowych, mają Państwo obowiązek wystawienia byłemu pra-
cownikowi informacji PIT-8C za 2014 r. i wykazania w niej kwoty zapłaconych 
składek jako przychód z innych źródeł.

UZASADNIENIE  Ubezpieczony (np. pracownik) finansuje ze swych środków część składek 
emerytalnej i rentowej, całą składkę chorobową oraz składkę zdrowotną. W sytuacji gdy za-
kład pracy z własnych środków opłaci składki ZUS, które powinny być potrącone z wyna-
grodzenia, pracownik osiąga przychód z tytułu stosunku pracy. Taki rodzaj przysporzenia 
majątkowego nie został bowiem zwolniony przez ustawodawcę ze składek ani z podatku. 
Z tego powodu pracodawca jest zobowiązany uwzględnić to świadczenie w podstawie wy-
miaru składek ZUS oraz opodatkować w miesiącu, w którym nastąpiła zapłata należności do 
ZUS. Powyższe zasady dotyczą osoby pozostającej w zatrudnieniu pracowniczym w firmie, 
która sfinansowała mu składki ubezpieczeniowe. 

Inaczej wygląda sprawa w odniesieniu do byłego pracownika. Wtedy nieodpłatne świad-
czenie, w postaci uiszczenia przez zakład pracy zobowiązania do ZUS, które powinno być 
pokryte ze środków byłego pracownika, trzeba zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o pdof. W związku z tym:
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 ■  datą powstania przychodu z ww. tytułu jest data wpłaty składek przez były zakład pracy 
na konto ZUS,
 ■  od tego przychodu nie należy obliczać składek ani zaliczki na podatek.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 30 paździer-
nika 2013 r. (sygn. DD3/033/199/MCA/13/RD-113250/13) 
Minister Finansów stwierdził, że: 

(…) zapłacenie ze środków płatnika, kwoty tytułem zaległych składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być pokryte z dochodu 
osoby fizycznej (ubezpieczonego), skutkuje powstaniem przychodu po stronie oso-

by fizycznej w momencie dokonania zapłaty przez płatnika składek. 
(…) dla byłych pracowników kwota zapłaconych przez Wnioskodawcę składek stanowi (…) 

przychód z innych źródeł podlegający wykazaniu w informacji PIT-8C, natomiast dla osób, któ-
re w momencie dokonanej zapłaty łączy z Wnioskodawcą stosunek pracy, kwota zapłaconych 
składek stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego Wnioskodawca jest obowiązany, jak 
wskazano wyżej, obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek zgodnie z art. 31 i 32 ustawy, a następnie 
przychód ten wykazać w informacji sporządzanej stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy (PIT-11). (…)

Jeśli pracodawca w całości finansuje składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne za osobę, z którą nie łączy go już żaden stosunek prawny, powinien:
 ■  wyliczyć sumę składek, które powinny zostać opłacone ze środków ubezpieczonego,
 ■  wykazać kwotę składek stanowiących przychód dla byłego pracownika w informacji 

PIT-8C, którą wystawia się do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 

Pracodawcy, którzy uregulowali za pracow-
ników lub byłych pracowników składki z włas-
nych środków, mogą następnie domagać się 
od nich zwrotu tej części należności, które 
powinny być sfinansowane z ich wynagrodze-
nia. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 5 
grudnia 2013 r. (III PZP 6/13), w takim przypad-
ku pracodawca ma roszczenie z tytułu bez-

podstawnego wzbogacenia, a termin przedaw-
nienia roszczenia liczy się od daty faktycznego 
opłacenia składek.

PRZYKŁAD
W wyniku wewnętrznego audytu w dziale finansowym okazało się, że pracodawca za 
październik i listopad 2013 r. zaniżył podstawę wymiaru składek ZUS u byłego pracow-
nika i byłego zleceniobiorcy (u każdego z nich kwota zaniżenia wyniosła po 1000 zł). 
W październiku 2014 r. zakład pracy sporządził stosowne korekty i opłacił w całości 
z własnych środków zaległe składki, podejmując decyzję, że nie będzie domagał się 

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

UWAGA!
Uregulowanie z własnych środków przez zakład 
pracy w całości składek ZUS powoduje u pracow-
ników powstanie przychodu ze stosunku pracy, na-
tomiast u byłych pracowników – przychód z innych 
źródeł.

Pełną treść orzeczenia znajdziesz na www.inforfk.pl
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zwrotu składek, które powinny zostać potrącone z wynagrodzenia byłych zatrudnio-
nych. W tych okolicznościach zarówno były pracownik, jak i były zleceniobiorca osiąg-
nęli przychód z innych źródeł, który zostanie im wykazany w informacji PIT-8C i który 
będzie musiał być uwzględniony w zeznaniu rocznym składanym przez nich za 2014 r. 

W piśmie Ministerstwa Finansów z 8 czerwca 2012 r. (DD3/033/140/IMD/10/PK-424), 
a następnie w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2013 r. Izby Skarbowej w Poznaniu 
(ILPB2/415–1048/12–2/TR) stwierdzono, że opłacenie zaległych składek ZUS za zlecenio-
biorców będzie stanowić ich przychód z działalności wykonywanej osobiście (który należy 
wykazać w PIT-11), gdyż jego źródłem jest zawarta umowa cywilnoprawna.

W związku z powstałymi rozbieżnościami zaleca się, aby płatnik wystąpił do organu po-
datkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w tym zakresie.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 16 ust. 1, ust. 1b, ust. 2–3, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-

nych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161

 ● art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 12 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328

e68e8551-e6f0-4f93-8857-1db0c2d4868f

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 publi-
kacji z dziedziny kadrowo-płacowej

W numerze 22/2014 MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń dodatek:

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku
a w nim m.in.:

 jakie będą wymiary czasu pracy w 2015 r.,

 ile wyniesie współczynnik urlopowy na 2015 r., 

 jakie wynagrodzenie minimalne wypłacać pracownikom na przełomie roku,

 jak prawidłowo wypełnić ZUS IWA, 

 jak ustalać prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku. 

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

POLECAMY!

Temat na życzenie
dodatek nr 16

 nr  22(262)   15.11.2014

OBOWIĄZKI 
PRACODAWCY  
NA PRZEŁOMIE  

ROKU
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>> podstawa wymiaru zasiłków, regulamin wynagradzania

1.  Zasiłki w regulaminie wynagradzania 
– praktyczne wskazówki

Pracodawca powinien określić w regulaminie wynagradzania zasady po-
mniejszania dodatkowych składników wynagradzania za okres niezdol-
ności do pracy. Od zapisów w przepisach wewnętrznych zależy bowiem, 
czy dany składnik może być uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku. 

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku 
pracy wchodzące w skład przychodu, od którego jest naliczana składka na ubezpiecze-
nie chorobowe, można uwzględnić w pod-
stawie wymiaru zasiłku. Przy ustalaniu pod-
stawy wymiaru zasiłku chorobowego nie są 
uwzględniane składniki wynagrodzenia, do 
których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowie-
niami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane 
za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Chodzi o takie składniki 
wynagrodzenia, jak premie, nagrody czy dodatki. 

Jeżeli zatem układ albo regulamin wynagradzania stanowią, że w okresie pobierania za-
siłku chorobowego pracownik zachowuje prawo do określonego składnika wynagrodzenia, 

co jest równoznaczne z tym, że pracodawca 
wypłaca go pracownikowi za okres absencji 
chorobowej, to taki składnik nie powinien być 
uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku. 

Odnosząc się do powyższego, postano-
wienia układowe czy regulaminowe mają 
istotny wpływ na ustalanie podstawy wymia-
ru zasiłku i powinny być one dobrze przemy-

ślane oraz odpowiednio sprecyzowane. Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbioro-
wym pracy i nie jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu wynagradzania, to omawiane 
kwestie należy uregulować w umowie o pracę. 

Zdarza się, że regulaminy wewnętrzne przewidują zachowanie prawa do składnika wyna-
grodzenia tylko za okres niektórych zasiłków. W takiej sytuacji należy pamiętać o odmien-
nym sposobie ustalania podstawy wymiaru zasiłków w zależności od rodzaju pobieranego 
świadczenia chorobowego. 

PRZYKŁAD 
Dwaj pracownicy zatrudnieni w spółce ABG stali się niezdolni do pracy w październiku 
br. Pierwszy z nich, Karol G. zachorował nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowe-
go, natomiast drugi, Adam B. uległ wypadkowi przy pracy, nabywając prawo do zasiłku. 

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

UWAGA!
Jeżeli pracodawca nie musi tworzyć regulaminu wy-
nagradzania, zasady pomniejszania dodatków do 
wynagrodzenia powinien uregulować w umowach 
o pracę. 
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Pracownikom tym poza wynagrodzeniem zasadniczym przysługuje miesięczna premia 
regulaminowa. Zgodnie z obowiązującym w spółce układem zbiorowym pracy, premia 
przysługuje za czas przepracowany, a także za okresy niezdolności do pracy powstałej 
w wyniku wypadku przy pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku pracodawca przyj-
mie wynagrodzenie zasadnicze za okres od października 2013 r. do września 2014 r. 
Pracodawca ustalając przeciętne miesięczne wynagrodzenie Karola G. powinien doli-
czyć premię miesięczną wypłaconą za uwzględniane miesiące, ponieważ za okres po-
bierania wynagrodzenia chorobowego pracownik nie otrzyma premii. Premia miesięcz-
na nie podlega natomiast uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku w przypadku 
Adama B, gdyż pracownik zachowuje do niej prawo za okres niezdolności do pracy 
spowodowanej wypadkiem przy pracy.

PRZYKŁAD 
Zatrudniony w spółce od 15 maja 2014 r. pracownik w październiku br. był dwukrotnie 
niezdolny do pracy. Z tytułu pierwszej niezdolności nabył prawo do zasiłku opiekuń-
czego związanego z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym człon-
kiem rodziny od 6 do 10 października br. (5 dni). Druga niezdolność do pracy została 
spowodowana wypadkiem w drodze do pracy i za czas tej niezdolności pracownik 
nabył prawo do zasiłku chorobowego od 20 do 24 października (5 dni). Zatrudniony 
otrzymuje:
 ■ wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej miesięcznej wysokości, 
 ■ premię regulaminową. 

Regulamin wynagradzania obowiązujący u pracodawcy przewiduje, że premia przysłu-
guje za czas przepracowany, a także za okresy niezdolności do pracy powstałej w wy-
niku wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy. 

Wynagrodzenie pracownika za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia

Miesiąc/rok 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014

1 2 3 4 5

Wynagrodzenie zasadnicze – stała płaca miesięczna 3900,00 3900,00 4200,00 4200,00

Liczba godzin nominalnych 160 184 160 176

Liczba dni nominalnych 20 23 20 22

Liczba dni przepracowanych 20 23 20 22

Liczba godzin przepracowanych w nominalnym czasie pra-
cy

160 184 160 176

Liczba godzin nadliczbowych z 50% dodatkiem  12 16 16

Liczba godzin nocnych 64 48 56 32

Wynagrodzenie za pracę w nominalnym czasie pracy 3900,00 3900,00 4200,00 4200,00

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 0,00 254,40 420,00 381,76

Dodatek za godziny nadliczbowe – 50% 0,00 127,20 210,00 190,88
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1 2 3 4 5

Dodatek nocny – 20% stawki godzinowej z minimalne-
go wynagrodzenia

134,40 87,84 117,60 61,12

Premia regulaminowa miesięczna 680,00 930,00 1260,00 820,00

Płaca brutto 4714,40 5299,44 6207,60 5653,76

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego pracodawca powinien uwzględ-
nić w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu wypłaconym za okres od czerwca do 
września br. premię miesięczną, gdyż za okres pobierania tego zasiłku pracownik nie 
otrzyma premii. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wymaga natomiast przelicze-
nia, polegającego na wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku miesięcznej premii wy-
płaconej za uwzględniane miesiące. Pracownik otrzyma bowiem premię za okres po-
bierania zasiłku z tytułu niezdolności spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy. 
W efekcie podstawa wymiaru zasiłków będzie różna.

1) Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego 
Krok 1. Obliczenie średniego miesięcznego przychodu uwzględnianego w podstawie 
wymiaru zasiłku

Wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku

Miesiąc/rok 06/2014 07/2014 08/20114 09/20114

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego brutto 4714,40 5299,44 6207,60 5653,76

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego (po po-
mniejszeniu o składki ZUS)

4068,06 4572,89 5356,54 4878,63

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu od 
czerwca do września 2014 r. (18 876,12 zł : 4 miesiące)

4719,03

Krok 2. Obliczenie 80% przychodu
4719,03 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie uwzględniające premię miesięczną) x 
x 80% = 3775,22 zł.
Krok 3. Obliczenie zasiłku za okres opieki
 ■ 3775,22 zł : 30 dni = 125,84 zł (stawka za dzień),
 ■ 125,84 zł x 5 dni = 629,20 zł (zasiłek opiekuńczy za 5 dni).

2) Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu wypadku w drodze do pracy 
Krok 1. Wyłączenie premii z podstawy wymiaru zasiłku
Wynagrodzenie zasadnicze należy pomniejszyć o kwotę wypłaconej premii.
Wynagrodzenie za:
 ■ czerwiec 2014 r.: 4714,40 zł – 680 zł = 4034,40 zł,
 ■ lipiec 2014 r.: 5299,44 zł – 930 zł = 4369,44 zł,
 ■ sierpień 2014 r.: 6207,60 zł – 1260 zł = 4947,60 zł,
 ■ wrzesień 2014 r.: 5653,76 zł – 820 zł = 4833,76 zł.
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Krok 2. Obliczenie średniego miesięcznego przychodu uwzględnianego w podstawie 
wymiaru zasiłku

Miesiąc/rok 06/2014 07/2014 08/20114 09/20114

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego brutto 
z wyłączeniem premii miesięcznej

4034,40 4369,44 4947,60 4833,76

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po po-
mniejszeniu o składki ZUS

3481,28 3770,39 4269,28 4171,05

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu 
od czerwca do września 2014 r. 
(15 692 zł : 4 miesiące) 3923,00

Krok 3. Obliczenie zasiłku za okres choroby
 ■ 3923,00 zł : 30 dni = 130,77 zł, 
 ■ 130,77 zł x 5 dni = 653,85 zł. 

Problemowym zapisem w regulaminie wynagradzania mogą być również postanowienia, 
zgodnie z którymi składnik wynagrodzenia przysługuje w pełnej wysokości lub nie przysłu-
guje w ogóle, w zależności od czasu trwania absencji chorobowej. 

PRZYKŁAD 
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną ma prawo do miesięcznej premii regu-
laminowej. Zachorował w październiku br., nabywając prawo do wynagrodzenia chorobo-
wego za okres od 27 października do 20 listopada (5 dni w październiku i 20 dni w listo-
padzie). Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone zatrudnionemu za okres od października 2013 r. do września 
2014 r. Zgodnie z postanowieniem regulaminu wynagradzania, jeżeli niezdolność pracowni-
ka do pracy trwa do 15 dni w danym miesiącu, to zachowuje on prawo do pełnej premii za 
dany miesiąc (premia nie ulega wówczas pomniejszeniu). Gdy niezdolność do pracy trwa 
dłużej niż 15 dni w miesiącu, pracownik traci prawo do premii za ten miesiąc. Wypłacając 
wynagrodzenie chorobowe za październik br. pracodawca nie powinien w przeciętnym mie-
sięcznym wynagrodzeniu uwzględniać premii wypłaconej za 12 miesięcy poprzedzających. 
Ponieważ niezdolność pracownika do pracy w październiku br. trwa 5 dni (nie więcej niż 
15), za październik pracownik otrzyma pełną premię. W listopadzie natomiast pracownik 
nie otrzyma premii (choruje dłużej niż 15 dni), zatem wypłacając wynagrodzenie chorobowe 
za listopad pracodawca musi przeliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, 
uwzględniając w niej premię wypłaconą za przyjmowane miesiące. 

W praktyce można się spotkać również z sytuacją, w której układ lub regulamin wynagra-
dzania nie zawiera żadnych postanowień dotyczących prawa do dodatkowych składników 
wynagrodzenia w okresie pobierania świadczeń chorobowych. W razie braku postanowień 
o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy 
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uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien 
być przyjęty do podstawy wymiaru. 

Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub w umo-
wach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypła-
cany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku. 

PRZYKŁAD 
Pracownik we wrześniu br. stał się niezdolny do pracy z powodu konieczności spra-
wowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuń-
czego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie zatrudnionego wypłacone za 
okres od września 2013 r. do sierpnia 2014 r. We wskazanym okresie pracownik otrzy-
mywał oprócz wynagrodzenia zasadniczego dodatek funkcyjny. W obowiązującym 
u pracodawcy regulaminie wynagradzania nie ma postanowień o zachowywaniu prawa 
do dodatku funkcyjnego za okres pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyń-
stwa, jednak pracodawca wypłaca ten dodatek uprawnionym do niego pracownikom 
w pełnej miesięcznej wysokości, nie pomniejszając jego wysokości za okresy pobie-
rania zasiłków. Dodatek funkcyjny nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru 
zasiłku opiekuńczego, a także pozostałych świadczeń chorobowych.

W praktyce pracodawcy często przyznają nagrody uznaniowe, tzw. premie uznaniowe. Z isto-
ty tego składnika wynika, że ma on charakter uznaniowy, zależy od swobodnego uznania praco-
dawcy i jest przyznawany za efekty pracy, a tym samym za czas przepracowany, a nie za czas 
absencji. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS (zob. poradnik „Świadczenia pieniężne z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”):  nie można uznać, że pracownik zachowuje 
prawo do składnika wynagrodzenia, jeżeli pracodawca nie ma regulaminu dotyczącego wypłaty 
składnika wynagrodzenia, a także gdy wypłacanym składnikiem jest premia lub nagroda uznanio-
wa, przyznawana za ocenę pracy pracownika, która nie jest związana z żadnym okresem pracy.

Powyższe oznacza, że nagrody (premie uznaniowe) przyznawane na podstawie indywidualnej 
oceny pracy pracownika, nieuregulowane w przepisach płacowych lub uregulowane w sposób 
wskazujący jedynie na możliwość przyznania składnika na podstawie oceny pracy zatrudnione-
go, co do zasady, powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku. 

Jak uregulować dodatkowy składnik wynagradzania w przepisach płacowych, aby nie kom-
plikować ustalania podstawy wymiaru zasiłku

Praktyczne wskazówki dla płatnika 

Wskazówka 1
Należy wprowadzić jednakowe zasady w zakresie wypłacania lub niewypłacania danego 
składnika wynagrodzenia za okresy pobierania wszystkich świadczeń chorobowych, tj. wy-
nagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz 
świadczenia rehabilitacyjnego. Takie działanie zapewni jednakową podstawę wymiaru dla 
wszystkich świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, a tym samym nie będzie koniecz-
ności przeliczania podstawy wymiaru zasiłku.
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Przykładowy zapis 

§ 13 
Pracownikowi przysługuje premia regulaminowa w wysokości i na zasadach określonych w Re-
gulaminie premiowania. 

§ 14 
Premia regulaminowa jest pomniejszana za każdy dzień nieobecności w pracy o 0,5%.

Wskazówka 2
Rekomendowanym rozwiązaniem jest ustalenie, że dodatkowy składnik wynagradzania 
pomniejsza się od pierwszego dnia niezdolności do pracy w sposób proporcjonalny lub 
nieproporcjonalny. Takie zapisy zapewnią, że niezależnie od długości okresu niezdolności 
do pracy składnik będzie podlegał uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku.

Wskazówka 3
Nie należy ustalać zasad przyznawania dodatkowego składnika o typowo uznaniowym 
charakterze (nagrody/premii uznaniowej).

Rekomendowany zapis

§ 14 
Na podstawie indywidualnej oceny pracy pracownika pracodawca może przyznać mu nagrodę.

Powyższy zapis zapewni uwzględnianie uznaniowego składnika wynagrodzenia w pod-
stawie wymiaru zasiłku. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?) Podjęliśmy decyzję o zmianie regulaminu wynagradzania w części dotyczącej świad-
czeń pozapłacowych. Chcemy zrezygnować z finansowania pracownikom karnetów 

na zajęcia sportowe. W jaki sposób powinniśmy wprowadzić zmiany do regulaminu?
Każdą zmianę do regulaminu wynagradzania pracodawca powinien wprowadzać w formie 

aneksu. Jeżeli w zakładzie działa organizacja związkowa, wówczas zatrudniający ma obowią-
zek uzgodnienia treści planowanej zmiany ze związkiem. W sytuacji gdy w zakładzie działa 
kilka organizacji związkowych i nie przedstawią one wspólnego stanowiska w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni, pracodawca podejmuje decyzję we własnym zakresie, po rozpatrzeniu 
odrębnych stanowisk organizacji związkowych. W przypadku braku takiej organizacji pra-
codawca samodzielnie dokonuje zmian w regulaminie.

613b2af9-2637-40d3-9b2e-159f8427dc59
PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-

pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

Aldona Salamon –  specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz w pracy 
w dziale personalnym, autorka publikacji i artykułów prasowych
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 >> zaświadczenia, zwolnienie lekarskie, ZUS

2.  Czy lekarz leczący może skrócić wcześniej 
wystawione zwolnienie lekarskie

PROBLEM  Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 20 października do 
27 listopada 2014 r. 27 października 2014 r. dostarczył wystawione na jego 
prośbę przez tego samego lekarza zaświadczenie o zakończeniu leczenia. Czy 
w związku z tym lekarz powinien skorygować zwolnienie lekarskie do 26 paź-
dziernika 2014 r.? 

RADA  Nie. Lekarz nie może skrócić okresu niezdolności do pracy na zwolnie-
niu lekarskim. Może to jedynie zrobić lekarz orzecznik ZUS po przeprowa-
dzonej kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. 

UZASADNIENIE  Jeżeli Państwa pracownik dostarczył zaświadczenie lekarskie o odzyskaniu 
zdolności do pracy, które wystawił lekarz leczący na wniosek pracownika, to nie jest to wy-

starczający dokument, aby dopuścić pracow-
nika do pracy. Lekarz leczący nie powinien 
sam korygować zaświadczenia lekarskiego, 
skoro wcześniej orzekł, że pracownik jest nie-
zdolny do pracy w okresie od 20 października 
do 27 listopada 2014 r. W tej sytuacji powin-

ni Państwo skierować pracownika, z otrzymanym przez niego zaświadczeniem o odzyskaniu 
zdolności do pracy, do lekarza medycyny pracy, który wyda zaświadczenie o zdolności do 
pracy na określonym stanowisku. Wówczas mogą Państwo dopuścić pracownika do pracy od 
27 października 2014 r. W takim przypadku pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy 
za okres od 20 do 26 października 2014 r. Jeśli bowiem pracownik rozpocznie 27 października 
2014 r. świadczenie pracy, to otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie za pracę. 

 Każde zwolnienie lekarskie może podlegać kontroli prawidłowości orzekania o cza-
sowej niezdolności do pracy. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy ZUS. Polega ona na:
 ■  zbadaniu ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub miejscu jego pobytu albo
 ■  skierowaniu go na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta.

ZUS wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie na badanie, 
w którym jest określony jego termin, miejsce i godzina badania. Jeżeli ubezpieczony uniemożliwi 
przeprowadzenie badania nie stawiając się na badanie lub nie dostarczy posiadanych wyników ba-
dań w wyznaczonym terminie, wydane zaświadczenie lekarskie traci ważność po dniu wyznaczo-
nym jako dzień badania lub dostarczenia wyników. Jeśli w wyniku analizy dokumentacji medycz-
nej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą 
datę odzyskania zdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, zaświadczenie to 
traci ważność za okres od tej daty. W takim przypadku lekarz orzecznik wystawia zaświadczenie 

UWAGA!
Pracownik nie ma prawa do zasiłku, jeżeli za dany 
okres otrzyma wynagrodzenie za pracę.
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na formularzu ZUS ZLA/K oraz informuje ubezpieczonego o konieczności dostarczenia tego za-
świadczenia pracodawcy i stawienia się w pracy. ZUS wydaje wówczas decyzję o braku prawa 
do zasiłku chorobowego od następnego dnia po dniu badania, przekazując kopię decyzji praco-
dawcy ubezpieczonego. 

Takie zaświadczenie jest traktowane na 
równi z zaświadczeniem stwierdzającym 
brak przeciwwskazań do pracy na określo-
nym stanowisku, wydanym na podstawie 
art. 229 ust. 4 Kodeksu pracy. 

PRZYKŁAD
Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 2 września do 10 października 
2014 r. Na 1 października 2014 r. został wezwany na badanie do lekarza orzecznika ZUS. 
Lekarz orzecznik po przeprowadzeniu badania stwierdził, że pracownik jest zdolny do 
pracy i wydał zaświadczenie ZUS ZLA/K. Lekarz orzecznik stwierdził, że od następne-
go dnia po dniu badania nie ma przeciwwskazań do pracy, dlatego pracownik powinien 
podjąć pracę od 2 października 2014 r. W tej sytuacji pracownikowi przysługuje zasiłek 
chorobowy za okres od 2 września do 1 października 2014 r. 

PODSTAWA PRAWNA: 3f51139b-5cdd-439b-be53-089c68087762

 ● art. 59, art. 60 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159 

 ● załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego 
wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 229 

 ● art. 229 ust. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 208 

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

UWAGA!
Skrócenie okresu niezdolności do pracy odbywa się 
poprzez wystawienie druku ZUS ZLA/K przez leka-
rza orzecznika ZUS.

NOWOŚĆ! Dodatek:

Rozporządzenia wykonawcze  do ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych 2015 z komentarzem 
a w nim m.in.:
  ROZPORZĄDZENIE w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  ROZPORZĄDZENIE w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozlicza-

nia składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ROZPORZĄDZENIE w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatni-

ków składek

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

POLECAMY W 2015 ROKU!
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>> służba BHP, odpowiedzialność pracodawcy, uprawnienia pracownika

1.  Kto odpowiada za brak uprawnień pracownika 
do spraw bhp 

PROBLEM  Zatrudniliśmy pracownika ds. bhp. Podczas kontroli PIP okazało 
się, że ta osoba nie posiada uprawnień do wykonywania takiej pracy. Kto po-
nosi odpowiedzialność za brak uprawnień tego pracownika – pracodawca 
czy pracownik?

RADA  Zarówno w przypadku, gdy pracodawca przyjął pracownika ds. bhp 
do pracy bez uprawnień, jak i wtedy, gdy nastąpiła ich utrata w trakcie za-
trudnienia, odpowiedzialny za zaistniałą sytuację jest pracodawca. Pracow-
nik jest natomiast odpowiedzialny w przypadku, gdy na etapie naboru lub 
uzupełniania wymagań kwalifikacyjnych posłuży się podrobionymi lub prze-
robionymi dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje, wpro-
wadzając tym samym pracodawcę w błąd. 

UZASADNIENIE  Osobą odpowiedzialną za stan bhp w zakładzie pracy jest pracodawca 
(art. 207 § 1 Kodeksu pracy). Ponosi on odpowiedzialność w pełnym zakresie. W związku 
z tym należy przyjąć, że w tym zakresie nie mają znaczenia obowiązki i odpowiedzialność 
pracowników, którym powierzono zadania z zakresu służby bhp (jak również osób wykonu-
jących te zadania, które nie są pracownikami zakładu pracy). 

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie stanu bhp w zakładzie pracy pra-
codawca nie może bronić się argumentując, że zadania z zakresu bhp powierzył właściwym 
osobom – niezależnie od tego, czy są one pracownikami, czy osobami spoza zakładu pracy. 

W omawianej sytuacji pracownik może nie mieć odpowiednich uprawnień z kilku powo-
dów, tj.:
 ■ nie miał uprawnień od samego początku,
 ■ utracił uprawnienia w trakcie zatrudnienia, 
 ■ posłużył się nielegalną dokumentacją (nie posiadając tym samym uprawnień).

W pierwszej z powyższych sytuacji pracodawca na etapie naboru na stanowisko pracow-
nika ds. bhp powinien oczekiwać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających 
wymagane kwalifikacje w tym zakresie (wymagania kwalifikacyjne). Brak ich przedłożenia 
powinien stanowić okoliczność dyskwalifikującą, powodującą niemożność zatrudnienia kan-
dydata na stanowisku ds. bhp. Zatem pracodawca, który nie dopełnił należytej staranności 
i na etapie przyjmowania kandydata do pracy nie zażądał okazania dokumentów potwier-
dzających kwalifikacje w zakresie bhp, ponosi pełną odpowiedzialność za dopuszczenie do 
pracy osoby, która nie posiadała wymaganych kwalifikacji. 

W sytuacji gdy pracownik ds. bhp utracił uprawnienia w trakcie trwania stosunku 
pracy, nie powinien pełnić obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
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w zakładzie pracy. Taki przypadek może mieć miejsce, gdy np. pracownik bhp nie uzupeł-
ni wymagań kwalifikacyjnych wynikających ze zmiany przepisów. Pracodawca powinien 
na bieżąco monitorować m.in. kwestie badań okresowych czy uprawnień pracowników 
– w tym z zakresu bhp. Należy zatem uznać, że w przypadku, gdy utrata uprawnień na-
stąpiła w trakcie zatrudnienia, pracodawca będzie odpowiedzialny za fakt, że w ramach 
nadzoru nie dopilnował kwestii uzupełnienia przez pracownika wymagań kwalifikacyj-
nych, doprowadzając tym samym do sytuacji, w której obowiązki pracownika ds. bhp 
pełniła osoba bez uprawnień. 

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. bhp nie uzupełnił w terminie do 1 lipca 2013 r. 
wymagań kwalifikacyjnych w związku ze zmianą przepisów. W takim przypadku obo-
wiązkiem pracodawcy było odsunięcie pracownika od wykonywanej pracy z uwagi na 
brak odpowiednich uprawnień. Kontynuowanie świadczenia pracy przez osobę bez wy-
maganych uprawnień w zakresie bhp obciąża pracodawcę. 

W praktyce może mieć miejsce sytuacja, w ramach której pracownik aplikujący na stano-
wisko ds. bhp przedstawi jako dowód spełniania wymagań kwalifikacyjnych podrobione lub 
przerobione dokumenty. Wówczas obok odpowiedzialności z tytułu dopuszczenia do pra-
cy pracownika bez uprawnień dochodzi kwestia odpowiedzialności karnej za posługiwanie 
się nielegalną dokumentacją. W takim przypadku trudno przyjąć, że pracodawca będzie od-
powiedzialny za dopuszczenie do pracy pracownika, który posłużył się doskonale przero-
bionymi lub podrobionymi dokumentami. Pracodawca bowiem nie jest najczęściej w stanie 
ustalić autentyczności i prawdziwości danych zawartych w dokumentach, które spełniają 
wymagania formalne. Należy uznać, że w tej sytuacji nie można zarzucić pracodawcy naru-
szenia należytej staranności. 

W razie uzasadnionego podejrzenia przez pracodawcę, że ma do czynienia z nielegalną 
dokumentacją, powinien on zawiadomić o tym fakcie policję. Pracodawca będący instytu-
cją publiczną ma obowiązek prawny złożyć w takim przypadku zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa. 

Jeżeli zatem kontrola PIP wykazała, że Państwa pracownik nie posiada odpowiednich 
uprawnień w zakresie bhp, to inspektor pracy może ukarać Państwa mandatem karnym za 
brak w firmie służby bhp. 

50b1e297-7cf3-4e5d-aa66-6a171784f1c7

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 207, art. 23711 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

 ● § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
– Dz.U. Nr 109, poz. 704; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468

Sebastian Kryczka –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor wielu publikacji 
z tej tematyki 
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>> emerytura, nauczyciel, Karta Nauczyciela

1.  Czy nauczyciel musi rozwiązać wszystkie 
stosunki pracy w szkole, aby otrzymać 
emeryturę

PROBLEM  Urodziłem się w 1955 r. Do końca 2008 r. spełniłem wszystkie 
warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. 
Obecnie pracuję w 4 szkołach. Gdybym złożył wnioski o rozwiązanie wszyst-
kich stosunków pracy, to tylko dwie z tych szkół wydałyby mi świadectwa 
pracy z opisem, że stosunek pracy został rozwiązany na podstawie Karty 
Nauczyciela. Dwie pozostałe szkoły, w których pracuję, nie mogłyby tego 
napisać, ponieważ są prowadzone przez osobę prawną (stowarzyszenie), 
a nie przez samorząd terytorialny. Stowarzyszenie zawiera i rozwiązuje 
umowy o pracę na podstawie Kodeksu pracy, a nie na podstawie Karty Na-
uczyciela. Czy w celu uzyskania emerytury muszę rozwiązać wszystkie czte-
ry stosunki pracy? 

RADA  Tak. Wszystkie cztery stosunki pracy dotyczą pracy w charakterze 
nauczyciela, dlatego musi Pan je rozwiązać przed przejściem na emeryturę 
przewidzianą w Karcie Nauczyciela. Nie ma natomiast znaczenia kolejność, 
w jakiej rozwiąże Pan umowy o pracę.

UZASADNIENIE  Przed przejściem na wcześniejszą emeryturę nauczyciel musi rozwiązać wszyst-
kie stosunki pracy nauczycielskiej, w jakich pozostaje (bez względu na wymiar czasu pracy). Nie 
ma w tym przypadku znaczenia, czy stosunek pracy został nawiązany i rozwiązany na podstawie 
przepisów Karty Nauczyciela (jak ma to miejsce w przypadku nauczycieli szkół publicznych), czy 
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (np. w odniesieniu do nauczycieli szkół niepublicznych lub 
nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych). Do pierwszej grupy na-
uczycieli mają bowiem zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela dotyczące nawiązania oraz roz-
wiązania stosunku pracy, a do drugiej grupy stosuje się w tym zakresie przepisy Kodeksu pracy. 

Wymóg rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem nie dotyczy jedynie zatrudnienia 
wykonywanego w innym charakterze niż nauczyciel. Nauczyciel może je kontynuować rów-
nież po zgłoszeniu wniosku o emeryturę oraz po przyznaniu przez ZUS tego świadczenia. 
Stosunek ten i tak jednak musi rozwiązać, jeśli chce pobierać emeryturę. W przeciwnym razie 
ZUS zawiesi przyznane świadczenie na podstawie art. 103a ustawy emerytalnej, w związku 
z kontynuowaniem stosunku pracy. 

Emeryturę nauczycielską bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela) mogą uzyskać 
nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach okre-
ślonych w przepisach tej ustawy, tj. m.in. w:
 ■ publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placów-

kach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, 
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 ■ publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne 
oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 ■ szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Prawo do emerytury nauczycielskiej

Emerytura dla Warunki, które muszą być spełnione łącznie

osób urodzonych 
przed 1 stycznia 1949 r.

 ■ co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym minimum 
20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej przynajmniej w połowie 
obowiązującego wymiaru zajęć lub 
 ■ co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym minimum 

20 lat wykonywania zatrudnienia w szczególnym charakterze w szkol-
nictwie specjalnym przynajmniej w połowie obowiązującego wymia-
ru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów 
specjalnych),
 ■ wykonywanie pracy nauczycielskiej ostatnio przed przejściem na 

emeryturę oraz rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek

osób urodzonych 
po 31 grudnia 1948 r., 
a przed 1 stycznia 1969 r.

 ■ nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego (lub złoże-
nie wniosku o przekazanie zgromadzonych tam środków do budże-
tu państwa),
 ■ spełnienie do 31 grudnia 2008 r. warunków dotyczących stażu ubez-

pieczeniowego oraz stażu pracy nauczycielskiej, wymagane do przy-
znania tego świadczenia od osób urodzonych przed 1949 r.,
 ■ rozwiązanie stosunku pracy (niezależnie od tego, czy miało to miej-

sce przed 1 stycznia 2009 r., czy po 31 grudnia 2008 r.)

Zasadą jest, że stosunek pracy wymagany do uzyskania emerytury przewidzianej w Karcie 
Nauczyciela musi zostać rozwiązany na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie. 
Warunek ten jest spełniony zarówno wtedy, gdy rozwiązanie to następuje na podstawie wy-
powiedzenia złożonego przez nauczyciela, jak i wówczas, gdy stosunek pracy ustał wpraw-
dzie na podstawie porozumienia stron, ale o rozwiązanie stosunku pracy nauczyciel wystą-
pił z odpowiednim wnioskiem. 

ZUS przyzna nauczycielowi wcześniejszą emeryturę również wtedy, gdy jego stosunek 
pracy ustał z inicjatywy dyrektora szkoły z powodu: całkowitej lub częściowej jej likwidacji 
albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole lub zmian planu 
nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. 

cb815605-08d3-4766-bc41-46a1cb8cc8b5

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz.191; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1198

 ● art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. 
z 2013 r., poz.1440; ost.zm. Dz.U z 2014 r., poz. 567

Maria Gałecka –  prawnik z 10-letnią praktyką, wykładowca i autorka wielu publikacji 
z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
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Zapraszamy na warsztaty

1. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS
2. Nowe funkcje w programie ułatwiające sporządzanie dokumentów przez użytkownika 

programu Płatnik wersji 9.01.001E
3. Ćwiczenia uwzględniające zwiększoną ilość błędów zwykłych i krytycznych na podstawie 

danych pobranych z ZUS
4. Wykazanie w programie nowych mechanizmów wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych
5. Tworzenie korekty dokumentów rozliczeniowych przy wykorzystaniu zestawów 

rozliczeniowych pobranych z ZUS
6. Tworzenie informacji (IMIR) miesięcznej lub rocznej dla osoby/osób ubezpieczonych na 

podstawie danych pobranych – funkcjonalność zastępująca tworzenie dokumentu ZUS RMUA
7. Kontrolowanie stanu przetworzenia wysłanych dokumentów do ZUS
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miesiąc po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

9. Zamawianie danych z ZUS do programu Płatnik 9.01.001E w celu przygotowania dokumentów 
ubezpieczeniowych – korygujących
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