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◗◗ zmianach w wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców 

◗◗  rewolucyjnych zmianach w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy 
– e-zwolnieniach

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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>> dni wolne od pracy, wymiar czasu pracy, rozwiązanie umowy o pracę

1.  Czy trzeba udzielić dnia wolnego za święto 
w sobotę pracownikowi, z którym została 
rozwiązana umowa o pracę 

PROBLEM  Za sobotę, która przypadła w święto 1 listopada br., wyznaczyliśmy 
pracownikom wolne 24 grudnia 2014 r. Pracownicy pracują w podstawowym 
systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. W naszej firmie obowiązu-
je 3-miesięczny okres rozliczeniowy, który przypada od 1 października do 
31 grudnia br. Jeden z pracowników nie zdąży odebrać dnia wolnego za świę-
to przypadające w sobotę, ponieważ rozwiązujemy z nim umowę 6 grudnia 
2014 r. Czy powinniśmy mu oddać dzień wolny wcześniej?

RADA  Tak. Powinni Państwo oddać pracownikowi dzień wolny wcześniej, 
przed zakończeniem umowy o pracę. Jeżeli nie otrzyma on wcześniej dnia 
wolnego, to w jego przypadku dojdzie do pracy nadliczbowej i trzeba mu bę-
dzie zapłacić za nią dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za 8 godzin.

UZASADNIENIE  Pracownikom pracującym od poniedziałku do piątku, którzy mają wolne 
soboty z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, trzeba oddać dzień wolny za święto 
1 listopada, które przypadło w tym roku w sobotę. Dzień wolny trzeba wyznaczyć w okresie 
rozliczeniowym, jaki obowiązuje u danego pracodawcy, obejmującym 1 listopada. 

Jeżeli do rozwiązania umowy z pracownikiem dochodzi w trakcie trwania okresu rozlicze-
niowego, to jego wymiar czasu oblicza się za okres od początku okresu rozliczeniowego do 
czasu, kiedy trwała umowa. Zatem czas pracy pracownikowi, z którym rozwiązują Państwo 
umowę o pracę, trzeba rozliczyć za okres od 1 października do 6 grudnia br.

Obliczamy go w następujący sposób:
Krok 1. Mnożymy pełne tygodnie przypadające w okresie rozliczeniowym przez 40 godz.
We wskazanym przez Państwa okresie występuje 9 pełnych tygodni, a zatem:
9 tygodni x 40 godz. = 360 godz.
Krok 2. Do otrzymanej liczby godzin należy dodać liczbę godzin wynikającą z pomnoże-

nia 8 godz. i dni wykraczających poza pełne tygodnie, a przypadających od poniedziałku do 
piątku w okresie rozliczeniowym

We wskazanym przez Państwa okresie rozliczeniowym występują 3 takie dni, a zatem:
3 dni x 8 godz. = 24 godz., 360 godz. + 24 godz. = 384 godz.
Krok 3. Od otrzymanej liczby godzin należy odjąć 8 godz. z tytułu każdego święta, które 

przypada w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela
We wskazanym przez Państwa okresie występują 2 takie święta (1 i 11 listopada), a zatem:
384 godz. – 16 godz. = 368 godz.
Państwa pracownik do czasu rozwiązania umowy o pracę powinien więc przepracować 

368 godz. Jeżeli natomiast nie chorował i nie miał innych nieobecności w pracy, to zgodnie 



I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!6

MONITOR PPiU nr 23(263) 1 grudnia 2014 r.

ze swoim rozkładem przepracuje od 1 października 2014 r. do 6 grudnia 2014 r. 376 godz., 
czyli o 8 godz. za dużo. 

Przedstawia to poniższy harmonogram:

Październik 2014 r.

1 
(8 godz.)

2 
(8 godz.)

3 
(8 godz.)

4 
W5

5 
WN

6
(8 godz.)

7 
(8 godz.)

8
(8 godz.)

9
(8 godz.)

10
(8 godz.)

11
W5

12
WN

13
(8 godz.)

14
(8 godz.)

15
(8 godz.)

16
(8 godz.)

17 
(8 godz.)

18
W5

19
WN

20
(8 godz.)

21
(8 godz.)

22
(8 godz.)

23
(8 godz.)

24
(8 godz.)

25
W5

26
WN

27
(8 godz.)

28
(8 godz.)

29
(8 godz.)

30
(8 godz.)

31
(8 godz.)

Listopad 2014 r.

1 
WŚ

2 
WN

3 
(8 godz.)

4 
(8 godz.)

5 
(8 godz.)

6
(8 godz.)

7 
(8 godz.)

8
W5

9
WN

10
(8 godz.)

11
WŚ

12
(8 godz.)

13
(8 godz.)

14
(8 godz.)

15
W5

16 
WN

17
(8 godz.)

18
(8 godz.)

19
(8 godz.)

20
(8 godz.)

21
(8 godz.)

22
W5

23
WN

24
(8 godz.)

25
(8 godz.)

26
(8 godz.)

27
(8 godz.)

28
(8 godz.)

29
W5

30
WN

Grudzień 2014 r.

1 
(8 godz.)

2 
(8 godz.)

3 
(8 godz.)

4 
(8 godz.)

5 
(8 godz.)

6
W5

7 
–

8
–

9
–

10
–

11
–

12
–

13
–

14
–

15
–

16
–

17 
–

18
–

19
–

20
–

21
–

22
–

23
–

24
–

25
–

26
–

27
–

28
–

29
–

30
–

31
–

W5 – wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, WN – niedziela, WŚ – święto.

Dlatego powinni Państwo udzielić pracownikowi dnia wolnego wcześniej niż 24 grud-
nia, np. 5 grudnia br. W przeciwnym razie pracownik będzie miał przepracowanych 8 godz. 
nadliczbowych. Będzie trzeba mu za nie zapłacić, oprócz normalnego wynagrodzenia, 
dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia, ponieważ dojdzie do przekroczenia norm 
średniotygodniowych.

108824a5-5a0d-4ade-9527-d787adbcfdaf

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 130, art. 1511 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502

Marek Skałkowski –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, redaktor naczel-
ny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik 
działu porad prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie
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>> odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne, zaliczka na podatek

2.  Wypłaconych od 1 stycznia 2014 r. odszkodowań 
z przepisów wewnątrzzakładowych nie wykazuje 
się w PIT-11 – stanowisko MF

Płatnicy, którzy pobrali i odprowadzili zaliczkę na podatek dochodowy 
od wypłaconego (postawionego do dyspozycji) w 2014 r. odszkodowania 
lub zadośćuczynienia z przepisów wewnątrzzakładowych, które obecnie 
jest zwolnione z podatku, w informacji PIT-11 nie wykazują przychodu 
z tego tytułu, lecz powinni wykazać pobrane od tego przychodu zaliczki 
na podatek. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Finansów 
w piśmie z 12 listopada 2014 r. w odpowiedzi na pytanie redakcji MPPiU. 

Od 4 października 2014 r. obowiązuje nowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Dotyczy ono otrzymanych odszkodowań lub zadośćuczynień, jeżeli ich wyso-
kość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych 
opar tych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów określających pra-
wa i obowiązki stron stosunku pracy. Nadal opodatkowane są: 
 ■ określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowie-

dzenia umowy o pracę,
 ■ odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach roz-

wiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 ■ odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia wypłacane funkcjo-

nariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 ■ odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 ■ odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą,
 ■ odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem dzia-

łów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której 
mowa w art. 27 ust. 1 updof, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c updof (dotyczy do-
chodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej),
 ■ odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe (art. 21 

ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof).

Omawiane zwolnienie z podatku dotyczy 
dochodów uzyskanych ze wskazanego wy-
żej tytułu od 1 stycznia 2014 r. Płatnicy, którzy 
do czasu wejścia w życie nowych przepisów 
(do 3 października 2014 r.) pobrali i odpro-
wadzili zaliczkę na podatek dochodowy od 

UWAGA!
Od 4 października 2014 r. wypłacone odszkodowa-
nia i zadośćuczynienia wynikające z przepisów we-
wnątrzzakładowych są zwolnione z podatku.
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wymienionych wyżej świadczeń, powinni dokonać odpowiedniej korekty tak, aby przychód 
z tego tytułu nie wchodził do przychodu podlegającego opodatkowaniu i nie został wyka-
zany w informacji PIT-11. Zgodnie ze stanowiskiem resortu finansów z 12 listopada 2014 r. 
uzyskanym w odpowiedzi na pytanie redakcji MPPiU:  

(…) Jeżeli zatem płatnik (zakład pracy) do dnia 3 października 2014 r. pobrał i od-
prowadził zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego (postawionego do dys-
pozycji) w 2014 r. świadczenia, które obecnie zostało objęte zwolnieniem 

od podatku na podstawie ww. przepisów, wówczas w informacji PIT-11, sporządzonej i prze-
kazanej podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, nie wykaże przedmiotowego 
przychodu zwolnionego od podatku, natomiast wykaże pobrane od tego przychodu zaliczki 
na podatek. 

Podatnik, na podstawie otrzymanej informacji PIT-11, sporządzi zeznanie podatkowe 
i w konsekwencji pobrana zaliczka z tego tytułu zostanie oddana podatnikowi w ramach 
rocznego rozliczenia podatku dochodowego w formie zwiększenia nadpłaty albo zmniej-
szenia kwoty podatku do zapłaty.

Jeżeli jednak w 2014 r. poza dochodami zwolnionymi od podatku dochodowego podat-
nik nie osiągnie innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali po-
datkowej i nie będzie miał obowiązku złożenia zeznania podatkowego, wówczas może wy-
stąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty 
w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. 
– Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

PRZYKŁAD
Maria C., w ramach programu dobrowolnych odejść, w sierpniu 2014 r. otrzymała dodat-
kowe odszkodowanie w wysokości 5600 zł z tytułu likwidacji jej stanowiska pracy, któ-
rego zasady ustalania wynikają z  przepisów wewnętrznych. Od wypłaconego odszko-
dowania pracodawca pobrał zaliczkę na podatek. Pracodawca nie wykaże przychodu 
z tego tytułu w PIT-11 za 2014 r., lecz pobraną od niego zaliczkę na podatek. Pracownica 
w zeznaniu rocznym może odzyskać nadpłacony podatek lub pracodawca zmniejszy  
kwotę do zapłaty, jeżeli w wyniku rozliczenia rocznego powstanie niedopłata podatku. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 21 ust. 1 pkt 3 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. 1563

 ● art. 2 pkt 8 lit. a, art. 14, art. 17 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1328; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1478

92f35a72-a306-4c0f-bd74-d96c3de3824e

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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 >> wskaźnik, wynagrodzenie, PFRON, młodociani

ZM!ANY 2015   3. Od 1 grudnia 2014 r. wyższe wpłaty 
na PFRON i wynagrodzenia młodocianych

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniły się: wysokość wynagrodzenia dla pracow-
ników młodocianych, kwota przychodu powodującego zmniejszenie lub 
zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, od której 
są dokonywane wpłaty na PFRON. Zmiana wynika z obowiązującej od 
1 grudnia 2014 r. nowej kwoty bazowej, którą stanowi przeciętne wyna-
grodzenie w III kwartale br., tj. 3781,14 zł.

Zmiana kwoty bazowej od 1 grudnia 2014 r. powoduje, że wyższe będą wskaźniki zależne 
od jej wysokości, m.in. wynagrodzenie pracowników młodocianych, kwota przychodu powo-
dującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, od 
której dokonywane są wpłaty na PFRON.

Wynagrodzenie młodocianych
Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 

2015 r. będzie wyższe odpowiednio o 1,65 zł (dla pracownika w I roku nauki), o 2,06 zł (dla 
pracownika w II roku nauki) i o 2,47 zł (dla pracownika w III roku nauki).

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Pracownik młodociany
Wysokość wynagrodzenia w okresie:

od 1 grudnia 2014 r. 
do 28 lutego 2015 r.

od 1 września
do 30 listopada 2014 r.

w I roku nauki – nie mniej niż 4% przeciętne-
go wynagrodzenia 151,25 zł 149,60 zł

w II roku nauki – nie mniej niż 5% przeciętne-
go wynagrodzenia 189,06 zł 187,00 zł

w III roku nauki – nie mniej niż 6% przecięt-
nego wynagrodzenia 226,87 zł 224,40 zł

Wpłaty na PFRON i dofinansowanie za zatrudnianie niektórych 
pracowników
W omawianym okresie pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON dokonają ich w wyż-

szej wysokości w porównaniu do wpłat za okres od września do listopada 2014 r. Podstawa 
do dokonywania wpłat jest bowiem wyższa o 41,17 zł. Wpłaty na PFRON dokonuje się w wy-
sokości ustalonej według wzoru: 
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40,65% przeciętnego 
wynagrodzenia    

x

 liczba pracowników odpowiadająca różnicy między zatrudnieniem 
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym 
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Wysokość wpłat na PFRON 

Okres Kwota bazowa

od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. 3781,14 zł

od września do listopada 2014 r. 3739,97 zł

Dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z tytułu zatrudnienia 
osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, wyższe przeciętne wynagrodzenie oznacza wyż-
szą kwotę refundacji z tego tytułu, jeżeli umowa ze starostą zostanie zawarta w okresie od 
1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

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

będzie zawieszone lub zmniejszone. Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmie-
niają się raz na kwartał i od 1 grudnia 2014 r. wynoszą 2646,80 zł (70% przeciętnego wyna-
grodzenia) oraz 4915,50 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia).

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

Maksymalnie świadczenie można pomniejszyć o:
 ■ 557,91 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 ■ 418,46 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 ■ 474,25 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

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

W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. emeryci i renciści z ograniczonymi 
możliwościami zarobkowania mogą dorobić więcej, tj.:
 ■ o kwotę 28,80 zł – wówczas świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone,
 ■ o kwotę 53,50 zł – świadczenie zostanie zmniejszone, ale nie zawieszone. 

5981fb09-ec5c-41e8-8a2e-d1ffb2ecfe40

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 20 pkt 2, art. 104–105 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. 684
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 ● § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 232

 ● art. 2 ust. 1 pkt 28 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

 ● komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagro-
dzenia w drugim kwartale 2014 r. – M.P. z 2014 r., poz. 682

 ● komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12  listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagro-
dzenia w trzecim kwartale 2014 r. – M.P. z 2014 r., poz. 1077

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

>> emerytura, renta

ZM!ANY 2015   4. Od 1 marca 2015 r. emeryci i renciści 
otrzymają minimum 36 zł podwyżki

W marcu 2015 r. ZUS podwyższy emerytury i renty co najmniej o 36 zł. 
Niższą podwyżkę dostaną uprawnieni do renty z tytułu częściowej niezdol-
ności do pracy oraz pobierający emeryturę częściową. Takie zmiany wprowa-
dza nowelizacja ustawy emerytalnej, która oczekuje na podpis prezydenta.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2015 r. będzie polegała na podwyższeniu 
kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej 28 lutego 2015 r., wskaźnikiem wa-
loryzacji, nie mniej jednak niż o 36 zł. Oznacza to, że przeprowadzając waloryzację 
świadczenia w marcu 2015 r. ZUS najpierw 
pomnoży jego kwotę przez wskaźnik wa-
loryzacji. Jeśli w wyniku tego przeliczenia 
podwyżka emerytury lub renty wyniesie co 
najmniej 36 zł, tak ustalona kwota świad-
czenia będzie przysługiwała od 1 marca 

UWAGA!
Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podwyż-
szone w 2015 r. o minimum 36 zł.

ZM!ANY 2015 W 2015 r. pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych 

również za te osoby, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia. Ponadto 
zatrudniający będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia osoby pomagającej pra-
cownikowi niepełnosprawnemu w zakresie komunikowania się z otoczeniem czy wykonania 
czynności trudnych. Będziemy o tym pisali w MPPiU w I kwartale 2015 r.

Pamiętaj o prenumeracie na 2015 r.!
Zamówienia: bok@infor.pl, tel. 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 (32), www.sklep.infor.pl
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2015 r. W sytuacji natomiast, gdy podwyżka okaże się niższa od 36 zł, ZUS przeprowa-
dzi kwotową waloryzację emerytury lub renty, dodając gwarantowane 36 zł do dotych-
czasowej kwoty świadczenia.

Wskaźnik waloryzacji, który w 2015 r. posłuży do jej przeprowadzenia, zostanie ustalony 
na dotychczas obowiązujących zasadach. 

Wskaźnik waloryzacji świadczeń w marcu 2015 r., prognozowany przez rząd na podstawie 
założeń makroekonomicznych, ma wynieść 101,08%. Jeśli te dane się potwierdzą, o 36 zł zo-
staną podwyższone wszystkie świadczenia nieprzekraczające kwoty 3333,33 zł, gdyż kwo-
ta ich waloryzacji ustalona przy zastosowaniu wspomnianego wskaźnika będzie niższa od 
gwarantowanej kwoty podwyżki. 

Kwota waloryzacji niższa od 36 zł
W określonych przypadkach gwarantowana kwota przeprowadzonej od 1 marca 2015 r. pod-

wyżki świadczenia będzie niższa od 36 zł. Po pierwsze, będzie to dotyczyło osób uprawnionych 
do rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ich świadczenia wynoszą 75% renty z tytu-
łu całkowitej niezdolności do pracy. W związku z tym, w ramach waloryzacji przeprowadzanej 
w marcu 2015 r., gwarantowana kwota podwyżki ich świadczeń wyniesie 27 zł (75% z 36 zł).

Z kolei osoby uprawnione do emerytury częściowej będą miały zagwarantowaną pod-
wyżkę w wysokości 50% pełnej kwoty. Zatem ich świadczenia wzrosną co najmniej o 18 zł. 

Niepełna gwarantowana kwota przyszłorocznej podwyżki będzie też obowiązywała w od-
niesieniu do osób uprawnionych do emerytury przysługującej w wysokości niższej od kwo-
ty najniższego świadczenia W ich przypadku zostanie ona ustalona proporcjonalnie do 
wysokości faktycznie wyliczonej emerytury. Proporcja ta będzie wyliczona jako stosunek 
kwoty świadczenia w wysokości obowiązującej 28 lutego 2015 r. do obowiązującej w tym 
dniu kwoty najniższej emerytury. ZUS wyliczy gwarantowaną kwotę przyszłorocznej pod-
wyżki mnożąc uzyskany w wyniku zastosowania tej proporcji wskaźnik przez kwotę 36 zł.

PRZYKŁAD
Henryk M. (ur. w 1946 r.) w marcu 2011 r., po ukończeniu 65 lat, uzyskał prawo do 
emerytury. Wyliczona wysokość świadczenia była niższa od minimalnej emerytury, ale 
w związku z tym, że nie udowodnił on wymaganych 25 lat składkowych i nieskładko-
wych, ZUS nie podwyższył wyliczonego świadczenia do tej gwarantowanej kwoty. Na 
koniec lutego 2015 r. kwota przysługującej ubezpieczonemu emerytury będzie wynosiła 
820,60 zł. W celu ustalenia kwoty podwyżki świadczenia od 1 marca 2015 r. ZUS ustali 
proporcję kwoty 820,60 zł do kwoty najniższej emerytury obowiązującej do 28 lute-
go 2015 r. (844,45 zł). W związku z tym emerytura Henryka M. zostanie podwyższona 
o 34,98 zł (36 zł x 97,18%).

Kwotowa waloryzacja najniższych świadczeń
W odniesieniu do kwot najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy, renty rodzinnej, a także ryczałtowej kwoty świadczenia przedemerytalnego w 2015 r. 
zostanie zastosowany kwotowy mechanizm waloryzacji. Wysokość tych świadczeń zostanie 
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podwyższona przez dodanie 36 zł do ich obecnej kwoty. Z kolei kwota najniższej renty z ty-
tułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 27 zł, a kwoty rent wypadkowych zo-
staną podwyższone do 120% nowych kwot najniższych rent „z ogólnego stanu zdrowia”. 
Podwyższona zostanie też (do 84% nowej kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy) renta socjalna oraz świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar 
działań wojennych.

Wysokość najniższych i ryczałtowych świadczeń oraz kwoty tych świadczeń obowiązują-
ce obecnie i od 1 marca 2015 r. 

Rodzaj świadczenia
Obecna kwota 
świadczenia 

Kwota 
świadczenia 

od 1 marca 2015 r. 

Najniższa emerytura, emerytura pomostowa, nauczy-
cielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna

844,45 zł 880,45 zł

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy

648,13 zł 675,13 zł

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pra-
cy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz 
najniższa renta rodzinna wypadkowa

1013,34 zł 1056,54 zł

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

777,76 zł 810,16 zł

Świadczenie przedemerytalne (nowo przyznawane) 991,39 zł 1027,39 zł

Renta socjalna 709,34 zł 739,58 zł

Świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar 
działań wojennych

709,34 zł 739,58 zł

Gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedeme-
rytalnego

495,69 zł 513,70 zł

Podwyższenie podstawy wymiaru

Podobnie jak ma to miejsce przy okazji każdej waloryzacji świadczeń, również w marcu 
2015 r. ZUS podwyższy podstawę wymiaru świadczeń obliczanych na tzw. dotychczasowych 
zasadach. Zachowanie właściwej relacji tej podstawy do wysokości świadczenia ustalonej 
w wyniku waloryzacji konieczne jest przede wszystkim ze względu na możliwości ich póź-
niejszego przeliczenia.

Nowelizacja z 23 października 2014 r. przewidziała specjalny mechanizm waloryzacji pod-
stawy wymiaru emerytury lub renty, który ma na celu podwyższenie tej podstawy o taki 
sam procent, o jaki wzrośnie świadczenie. W tym celu najpierw będzie ustalany specjalny 
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wskaźnik powstały przez podzielenie zwaloryzowanej kwoty świadczenia przez kwotę tego 
świadczenia ustaloną na dzień poprzedzający termin waloryzacji. Następnie ZUS pomnoży 
dotychczasową podstawę wymiaru przez uzyskany wskaźnik.

PRZYKŁAD
Anna K. ma ustalone prawo do emerytury obliczonej na tzw. dotychczasowych zasa-
dach. Wysokość świadczenia 28 lutego 2015 r. wyniesie 1726,46 zł., a podstawa wymiaru 
3180,12 zł. Zakładając, że wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji będzie wynosił 101,08%, 
emerytura zostanie podwyższona od 1 marca 2015 r. o 36 zł do kwoty 1762,46 zł. 
Wskaźnik zwaloryzowanej kwoty świadczenia do kwoty emerytury przed waloryzacją 
zostanie ustalony na poziomie 102,09% (1762,46 zł : 1726,46 zł). W celu waloryzacji od 
1 marca 2015 r. podstawy wymiaru emerytury ZUS pomnoży dotychczasową kwotę tej 
podstawy (3180,12 zł) przez wyliczony wskaźnik (102,09%). Zwaloryzowana podstawa 
wymiaru emerytury wyniesie więc 3246,58 zł.

Podwyższenie dodatków i zmniejszeń wskaźnikiem
Kwotowo-procentowy charakter przyszłorocznej waloryzacji nie będzie dotyczył różne-

go rodzaju dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty. Obecne ich kwo-
ty zostaną bowiem od 1 marca 2015 r. pomnożone przez wskaźnik waloryzacji, który – jeśli 
sprawdzą się prognozy rządu – wyniesie 101,08%.

Wskaźnikiem waloryzacji zostaną również podwyższone od 1 marca 2015 r. obecnie obo-
wiązujące kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu 
przekraczającego 70%, a niższego od 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD
Barbara G. jest uprawniona do emerytury w kwocie 2250,45 zł oraz do dodatku pielęgna-
cyjnego (obecnie 206,76 zł). Od 1 marca 2015 r. kwota emerytury zostanie podwyższona 
wskaźnikiem waloryzacji, ale nie mniej niż o 36 zł. Kwota dodatku pielęgnacyjnego zo-
stanie natomiast zwaloryzowana wyłącznie wskaźnikiem waloryzacji, bez zastosowania 
gwarantowanej kwoty podwyżki. Zakładając, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 101,08%, 
wysokość dodatku pielęgnacyjnego wzrośnie do kwoty 208,99 zł.

PODSTAWA PRAWNA: 943f4851-b86f-4782-b3c1-4e02b8230747

 ● art. 88–89 i art. 94 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 

 ● rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji eme-
rytur i rent w 2015 r. – Dz.U. z 2014 r., poz. 938

 ● art. 1, art. 2 i art. 4–6 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – w chwili oddawania niniejszego numeru MPPiU do 
druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta

Maria Gałecka –  prawnik, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych, autorka wielu publika-
cji z tego zakresu
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Czy na okres przechowywania umów zlecenia 
ma wpływ ich oskładkowanie
Zawieramy umowy zlecenia, które są zarówno oskładkowane, 
jak i wolne od składek ZUS. Jak długo powinniśmy przecho-
wywać umowy zlecenia zawarte ze współpracownikami?
Nie ma przepisów, które wyraźnie określałyby okresy przechowywa-
nia takich dokumentów. Należy jednak przyjąć, że umowy zlecenia, 
od których były odprowadzane składki ZUS, powinno się przechowy-
wać przez okres 50 lat po ich rozwiązaniu. Natomiast w przypadku 
umów zlecenia, które nie były oskładkowane, najwłaściwszy wyda-
je się 10-letni okres przechowywania, gdyż tyle trwa typowy okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów.

Kiedy można żądać od pracownika naprawienia szkody 
w pełnej wysokości
Pracownik naraził irmę na straty. Czy możemy od niego żą-
dać naprawienia w pełnej wysokości wyrządzonej szkody?
Tak, ale tylko wtedy, gdy pracownik umyślnie wyrządził pracodawcy 
szkodę. Umyślnie działa pracownik, który będąc świadomy skutków 
swojego działania lub zaniechania celowo się na nie zdecydował albo 
co najmniej godził się na ewentualność zaistnienia szkody. W innych 
przypadkach odpowiedzialność pracownika jest ograniczona.

Kiedy można podpisać umowę o wspólnej odpowie-
dzialności materialnej za powierzone mienie
W sklepie samoobsługowym pracuje 32 pracowników na jed-
ną zmianę. Czy ze wszystkimi tymi osobami możemy podpi-
sać umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za po-
wierzone mienie?
Nie. Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie 
może być zawarta tylko wtedy, gdy liczba pracowników zatrudnio-
nych na jednej zmianie nie przekracza określonego w przepisach 
limitu. W przypadku sklepów samoobsługowych limit ten wynosi 
maksymalnie 24 zatrudnionych na jedną zmianę. Takie same limity 
pracowników obowiązują w przypadku zakładów usługowych oraz 
w zakładach żywienia zbiorowego.

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 musi wyznaczyć pracownikowi, który rozwiązuje umowę, dzień 

wolny za święto przypadające w sobotę przed zakończeniem stosunku pracy
Pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę przed terminem odebrania dnia wolnego za 
święto 1 listopada, które przypadło w tym roku w sobotę, trzeba wyznaczyć inny termin od-
bioru tego dnia. Powinien on przypadać przed zakończeniem stosunku pracy. Jeżeli praco-
dawca nie wyznaczy takiego dnia, będzie musiał zapłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz 
z dodatkiem w wysokości 100% za godziny przekraczające średniotygodniową normę czasu 
pracy – zob. „Czy trzeba udzielić dnia wolnego za święto w sobotę pracownikowi, z którym 
została rozwiązana umowa o pracę”, str. 5

 ✔ Pracodawca nie musi zapewnić wyżywienia pracownikowi na szkoleniu
Podczas szkolenia odbywanego przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgo-
dą zatrudniający może zapewnić podwładnemu np. całodzienne lub częściowe wyżywienie. 
Jednak wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy i wcześniejszych ustaleń w tym zakresie 
z zatrudnionym. Zatem pracownik nie jest automatycznie uprawniony do otrzymania zwro-
tu faktycznych kosztów zakupu posiłków poniesionych w czasie wyjazdu szkoleniowego. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca zobowiązał się do sfinansowania tych wydatków 
– zob. „Czy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi wyżywienie podczas wyjazdu 
szkoleniowego”, str. 37

 ✔ Pracodawca nie płaci składek ZUS z tytułu udziału pracownika w imprezie 
integracyjnej
Pracodawca, który organizuje dla pracowników imprezy integracyjne, wyjazdy szkoleniowe 
czy spotkania okazjonalne, nie ustala przychodu z tytułu uczestnictwa w nich dla pracow-
ników biorących udział w takich imprezach lub wyjazdach. Przychód nie powstanie nawet 
wtedy, gdy pracownik uczestniczy w nich dobrowolnie. Oskładkowaniu podlegają bowiem 
tylko takie przychody uzyskiwane przez pracownika, które zostały spełnione za jego zgodą, 
w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększe-
nia aktywów lub uniknięcia wydatku, jaki musiałby ponieść, a osiągnięta korzyść jest wymier-
na i nie jest ogólnie dostępna – zob. „Udział pracownika w imprezie integracyjnej, szkoleniu 
lub w okazjonalnej kolacji nie podlega oskładkowaniu”, str. 42

 ✔ Prawidłowe ustalenie stopy procentowej składek, o którą należy pomniejszyć 
podstawę wymiaru zasiłku, pomoże uniknąć nadpłaty świadczenia
Prawidłowe ustalenie stopy procentowej składek, o którą należy pomniejszyć wynagrodzenie 
uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, pomoże uniknąć niedopłaty zasiłku i obowiązku 
wyrównania zasiłku wraz z odsetkami. Podstawę wymiaru zasiłku, co do zasady, pomniejsza 
się o 13,71%. W sytuacji gdy ubezpieczony przekroczy roczną podstawę wymiaru składek 
i wynagrodzenie za dany miesiąc wymaga uzupełnienia, wynagrodzenia nie można pomniej-
szyć o 13,71%, tylko o średni wskaźnik potrąconych składek – zob. „Ustalanie podstawy wy-
miaru zasiłku po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek”, str. 51
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1. Zmiany prawa – weszły w życie 11–21.11.2014 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 18 listopada 2014 r.

11 listopada 2014 r.

1.1.  Wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu 
funkcjonariuszy Służby Więziennej

Określony został wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy 
Służby Więziennej, który uwzględnia specyfikę tej służby (załącznik do rozporządzenia). Do-
tychczas, ze względu na brak upoważnienia dla Ministra Sprawiedliwości, normy oceny pro-
centowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej były ustalane na pod-
stawie ustawy o odszkodowaniach w razie wypadków i chorób zawodowych pozostających 
w związku ze służbą w Policji.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 października 2014 r. w sprawie wykazu 
norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej 
– Dz.U. z 3 listopada 2014 r., poz. 1499

13 listopada 2014 r.

1.2.  Deregulacja zawodu usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych

Uchylone zostały przepisy regulujące kwestie uznawania kwalifikacji do usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przestało być 
zawodem regulowanym wymagającym posiadania określonych uprawnień, tj. certyfikatu 
księgowego wydawanego przez ministra finansów, na skutek zmian wprowadzonych ustawą 
z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 listopada 2014 r. uchylające rozporządzenie w spra-
wie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Dz.U. z 12 listopada 2014 r., poz. 1557

14 listopada 2014 r.

1.3.  Brak wymogu odbywania szkolenia wstępnego przez osoby 
ubiegające się o wykonywanie czynności agencyjnych 

Odstąpiono od obowiązku odbycia przez osoby wykonujące czynności agencyjne szkolenia 
organizowanego przez zakład ubezpieczeń i jednocześnie pozostawiono wymóg zdania eg-
zaminu przez te osoby. Egzamin został podzielony na 3 rodzaje zagadnień: ogólne, ogólne 
właściwe dla działów I i II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz z zakresu 
działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agen-
cyjne. Określono formy przeprowadzania egzaminu (pisemna lub elektroniczna) oraz warunki, 
jakie muszą być spełnione, aby egzamin mógł być przeprowadzany w formie elektronicznej. 
Wprowadzono również możliwość odwołania się od wyniku egzaminu do zakładu ubezpieczeń.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubie-
gających się o wykonywanie czynności agencyjnych – Dz.U. z 30 października 2014 r., poz. 1485
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18 listopada 2014 r.

1.4.  Zmiany w przeprowadzaniu egzaminu dla brokerów 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych została 
upoważniona do podejmowania uchwał w sprawie stwierdzenia uznania studiów wyższych 
ukończonych w Polsce lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Polsce za rów-
norzędne, które zakresem kształcenia obejmują zakres tematów egzaminacyjnych dla bro-
kerów ubezpieczeniowych lub zakres tematów egzaminacyjnych dla brokerów reasekuracyj-
nych. Komisja zwalnia kandydata z egzaminu w formie uchwały podejmowanej w terminie 
30 dni od złożenia wniosku, jeżeli od ukończenia przez niego studiów oraz zaliczenia egza-
minów na tych studiach w formie pisemnej nie upłynęły więcej niż 3 lata. Ponadto podwyż-
szone zostały stawki wynagrodzeń przysługujących osobom wchodzącym w skład komisji 
za udział w egzaminie, za opracowanie pytań testowych i egzaminacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla bro-
kerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów 
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – Dz.U. z 3 listopada 2014 r., poz. 1500

19 listopada 2014 r.

1.5. Zmiany w urlopach żołnierzy zawodowych
Tak jak dotychczas, jako zasadę przyjęto, że urlopów będzie udzielał żołnierzowi dowódca jednos-
tki wojskowej. Dookreślono, że w planie ujmuje się również urlopy nieudzielone żołnierzowi zawo-
dowemu w latach poprzednich, które powinny być wykorzystane w pierwszej kolejności. Dowódca 
jednostki został zobowiązany do sprawdzania w ciągu roku kalendarzowego okresowo, nie rzadziej 
niż raz na kwartał, realizacji planu urlopów. Wskazano, że obowiązki służbowe wykonywane na sta-
nowiskach, na których pełnienie służby jest szkodliwe dla zdrowia, przez co najmniej połowę obowią-
zującego czasu służby (dotychczas – w pełnym wymiarze czasu służby) uprawniają do przyznania 
corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Obecnie z wnioskiem o udzielenie urlopu szko-
leniowego może również wystąpić żołnierz, który nie korzysta z pomocy na naukę. Jeżeli żołnierz 
zawodowy spełnia warunki do udzielenia urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, urlopu okolicznościowego udziela 
się po wykorzystaniu tych urlopów. Ponadto żołnierzowi, który poniósł koszty spowodowane nie tyl-
ko odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ale także 
wstrzymaniem takiego urlopu, przysługuje zwrot kosztów w pełnej wysokości.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żoł-
nierzy zawodowych – Dz.U. z 4 listopada 2014 r., poz. 1503

19 listopada 2014 r.

1.6.  Zmiany w centralnych rejestrach osób posiadających 
uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem doprecyzowano m.in., że cen-
tralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowie-



II. AKTUALNOŚCI 19

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 23(263)

dzialności zawodowej w budownictwie są prowadzone w postaci zbiorów danych, nie tylko 
zapisywanych (jak dotychczas), ale i gromadzonych w formie elektronicznej. Wskazano rów-
nież, że zbiory te muszą posiadać zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, zmian lub 
uzupełnień przez osoby nieuprawnione. Ponadto określono dokumenty dołączane do wniosku 
o wpis do centralnego rejestru. Pominięto zapisy odnoszące się do rzeczoznawców budow-
lanych (obecnie rejestr rzeczoznawców ma obowiązek prowadzić właściwa izba samorządu 
zawodowego, natomiast do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, mają być wpisywane osoby posiadające uprawnienia budowlane 
oraz osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie). Wnioski o wpis 
do centralnego rejestru złożone na podstawie dotychczasowych przepisów mogą stanowić 
podstawę wpisu do tych rejestrów nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 23 października 2014 r. w sprawie wzo-
rów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posia-
dających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie – Dz.U. z 4 listopada 2014 r., poz. 1513

20 listopada 2014 r.

1.7.  Czynności służbowe uprawniające funkcjonariuszy Straży 
Granicznej do 100% ulgi w przejazdach transportem publicznym

Określono, że w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem 
i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szcze-
gólnym znaczeniu międzynarodowym, funkcjonariuszom Straży Granicznej przysługuje 
uprawnienie do korzystania ze 100% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu 
zbiorowego. Jednocześnie krąg podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów po-
świadczających uprawnienia do tej ulgi został poszerzony o komendanta ośrodka Straży Gra-
nicznej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 października 2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – Dz.U. z 5 listopada 2014 r., poz. 1520

21 listopada 2014 r.

1.8.  Zmiany w sposobie składania wniosków o wpis na listę 
podmiotów weryfikujących kwalifikacje maszynistów

W odróżnieniu od dotychczas obowiązującego rozporządzenia, dla podmiotów ubiegających 
się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psycho-
logicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych 
i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także za-
chowania ich ważności, przewidziano możliwość składania wniosku w postaci papierowej 
lub elektronicznej. Wniosek o wpis na listę w postaci elektronicznej musi być podpisany bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wpisy na listę dokonane 
na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za dokonane na podstawie niniejszego 
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rozporządzenia. Do spraw dotyczących wpisów na listę oraz wykreślania z niej, wszczętych 
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się prze-
pisy dotychczasowe.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 października 2014 r. w sprawie listy 
podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz 
orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicz-
nych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także 
zachowania ich ważności – Dz.U. z 6 listopada 2014 r., poz. 1534

2. Oczekują na wejście w życie od 1.01.2015 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 18 listopada 2014 r.

1 stycznia 2015 r.

2.1.  ZM!ANY 2015   Płatnicy będą przesyłać organom podatkowym 
informacje o dochodach podatników drogą elektroniczną

Począwszy od nowego roku płatnicy mają obowiązek przekazywania administracji podatko-
wej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Z tego obowiązku 
zwolnione zostały podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie 5 osób. Płatnicy 
będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatni-
ków, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących oso-
bami fizycznymi podpis elektroniczny nie będzie wymagany. 
Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 12 listopada 2014 r., poz. 1563

3. W Sejmie
Prace nad ustawami na 79. posiedzeniu Sejmu w dniach 5–7.11.2014 r.

3.1. ZM!ANY 2015    Zmiany wprowadzone ustawą deregulacyjną
Sejm uchwalił ostateczną treść ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. 
Wśród zaproponowanych przez Senat i przyjętych przez Sejm zmian w ustawie znalazł się m.in. 
zapis nakładający na pracodawcę obowiązek skierowania pracownika na wstępne, okresowe 
i kontrolne badania lekarskie. Zmienione zostały również przepisy dotyczące ryczałtu z tytułu 
użytkowania przez pracownika pojazdu służbowego tak, aby objąć nimi świadczenia częściowo 
odpłatne. Ponadto doprecyzowano, że zwolnieniem z obowiązków statystycznych objęty jest 
mikroprzedsiębiorca jedynie w pierwszym roku swojej działalności, a nie w latach następnych.
Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – status 
dokumentu nr 2150, ustawa przekazana do podpisu prezydenta

Więcej na ten temat piszemy w bieżącym numerze MPPiU w artykule „Ograniczenie obo-
wiązków pracodawcy wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2015 r.”
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3.2.  ZM!ANY 2015   Założenia przyjęte w ustawie okołobudżetowej 
na 2015 r.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy okołobudżetowej. W projekcie założono 
utrzymanie na dotychczasowym poziomie świadczeń i wynagrodzeń osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska państwowe w sektorze finansów publicznych. W stosunku do 2014 r. 
nie zmienią się również płace w sferze budżetowej oraz wysokość odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. Na 2015 r. przewidziane zostały środki z Funduszu Pracy na 
staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych, a także na częściowe finanso-
wanie rezydentur, co umożliwi odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni 
medycznych z lat 2012–2015. Ponadto zwiększono środki finansowe na aktywne formy prze-
ciwdziałania bezrobociu (o 582 mln zł). 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – status 
dokumentu nr 2854, ustawa przekazana do Komisji Finansów Publicznych

3.3.  ZM!ANY 2015   Zmiany w sposobie wystawiania zwolnień 
i w uprawnieniach do zasiłku macierzyńskiego

W Sejmie odbyło się I czytanie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Projek-
towana ustawa wprowadza e-zwolnienia w miejsce papierowych druków, z tym że do koń-
ca 2017 r. będą równolegle funkcjonować dwa systemy dokumentacji zwolnień lekarskich 
– w formie papierowej i elektronicznej. W projekcie przewidziano również prawo do zasiłku 
macierzyńskiego dla ubezpieczonych ojców lub członków najbliższej rodziny w przypadku 
śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opieki z powo-
du np. niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także prawo do zasiłku opiekuńczego 
dla osób niebędących w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem 
w wieku do 8 lat, jeśli rodzic z powodu porodu, choroby czy pobytu w szpitalu nie będzie 
mógł osobiście zajmować się dzieckiem. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 
2015 r. z wyjątkiem przepisów związanych z tworzeniem profilu płatnika, zmian w zasiłku 
macierzyńskim, opiekuńczym (wchodzących w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
ustawy) oraz dotyczących ustalania podstawy wymiaru zasiłków, które powinny wejść w ży-
cie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy. 
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw – status dokumentu nr 2832, 
ustawa przekazana do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Oprac. Anna Seroczyńska

A

C INFORorganizerze 
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4. Najnowsze orzecznictwo
   4.1.  Zlecenie sporządzenia bilansów i zestawień księgowych 

nie jest umową o dzieło
Umowa, w której spółka powierza osobie fizycznej sporządzenie bilan-
sów i księgowanie operacji finansowych, nie jest umową o dzieło, lecz 
umową zlecenia. Przyjmujący zlecenie podlega zatem obowiązkowi ubez-
pieczenia zdrowotnego (wyrok NSA z 14 października 2014 r., II GSK 
1995/13).
W latach 2003–2007 spółka kapitałowa zawierała z księgowym umowy o dzieło, których przed-

miotem było „księgowanie operacji gospodarczych spółki w okresach miesięcznych, sporządzanie 
bilansu, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych”. Dokonujący kontroli w spółce organ rentowy 
uznał jednak, że wbrew nazwom nadanym umowom były one w istocie umowami o świadczenie 
usług księgowych, a zatem podlegały oskładkowaniu. W zakresie dotyczącym obowiązku ubez-
pieczenia zdrowotnego ZUS zwrócił się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wydanie decyzji. 
Fundusz wydał decyzję o objęciu księgowego obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym za 
okres obowiązywania umów. 

Spółka zaskarżyła decyzję OW NFZ, jednak Prezes NFZ utrzymał ją w mocy. Tę decyzję spół-
ka również zaskarżyła, na skutek czego sprawa trafiła do sądu. Spółka wnosiła o uchylenie de-
cyzji w całości, argumentując, że obie strony kwestionowanego stosunku prawnego miały wolę 
zawrzeć umowę o dzieło i że określony w niej przedmiot w postaci sporządzania bilansów za 
poszczególne lata oraz dokonywanie zestawień i podsumowań operacji księgowych przesądza, 
zdaniem spółki, o istnieniu cech przedmiotowo istotnych kodeksowej umowy o dzieło. Spółka 
podnosiła, że w efekcie działań księgowego powstawały odrębne dokumenty („dzieła”) i że czyn-
ności te były wykonywane przez zleceniobiorcę w domu, a nie w siedzibie spółki.

Stanowisko sądów 
Argumentacja spółki nie przekonała Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który – tak jak 

NFZ – dopatrzył się w umowach zawartych między spółką a księgowym elementów charaktery-
stycznych dla umowy o świadczenie usług, tj. umowy zlecenia. A zatem decyzja o istnieniu obo-
wiązku ubezpieczenia zdrowotnego została przez sąd podtrzymana. 

Spółka złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten oddalił 
skargę jako niezasadną, stwierdzając, że zarówno NFZ, jak i WSA dokonały prawidłowej oceny 
faktycznego charakteru stosunku prawnego łączącego spółkę i księgowego. Jak argumentował 
NSA w ustnym uzasadnieniu wyroku, kluczowe jest, że księgowy przyjął do wykonania ciąg czyn-
ności z zakresu księgowości (a więc, że jest to umowa starannego działania), a nie że efektem 
wykonania umowy jest osiągnięcie rezultatu podlegającego ocenie jak „dzieło”. 

Wnioski z orzeczenia
Sam fakt zawarcia umowy o dzieło nie przesądza o jej charakterze. Jeśli bowiem przedmiotem 

umowy nie jest skonkretyzowany rezultat, to taka umowa może zostać uznana za umowę zlece-
nia. W efekcie ZUS może żądać zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zaś NFZ zdecydo-
wać o objęciu zleceniobiorcy obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu takiej umowy. 

Aneta Olędzka –  doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego
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>> zmiany prawa, badania wstępne, ryczałt, samochód służbowy, ZUS

ZM!ANY 2015   1. Ograniczenie obowiązków 
pracodawców wobec pracowników 
– zmiany od 1 stycznia 2015 r. 

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy organizujący dowóz do pracy nie będą 
ustalać z tego tytułu opodatkowanego przychodu dla pracowników. 
Ponadto z tym dniem zniesiony zostanie obowiązek corocznego sprawdza-
nia prawidłowości dokumentów rozliczeniowych ZUS. Od 1 kwietnia 2015 r. 
pracodawcy przyjmujący pracownika do pracy na to samo stanowisko, które 
wcześniej zajmował, będą mogli uznawać zaświadczenia lekarskie ze wstęp-
nych badań lekarskich wystawione dla poprzedniego pracodawcy. 

Pracodawcy, którzy udostępniali pracownikom do celów prywatnych służbowe samocho-
dy, od 1 stycznia 2015 r. będą ustalać przychód z tego tytułu w wysokości ryczałtu, którego 
wysokość będzie uzależniona od pojemności użyczonego pojazdu.

Wstępne badania lekarskie na nowych zasadach
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy będą mogli częściej niż dotychczas zatrudnić pra-

cownika bez konieczności przeprowadzania przez tę osobę wstępnych badań lekarskich. 
Skorzystanie z tej możliwości będzie dopuszczalne pod warunkiem, że:
 ■ przyjęcie do pracy nastąpi w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego 

stosunku pracy oraz
 ■ pracownik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwska-

zań do pracy u poprzedniego pracodawcy na stanowisku, na którym występowały takie 
same warunki pracy jak na stanowisku oferowanym przez nowego pracodawcę, a nowy 
pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym 
stanowisku pracy, na którym ma być zatrudniony pracownik.

Wstępnych badań lekarskich nie trzeba będzie przeprowadzać także wówczas, gdy 
pracodawca zatrudnia pracownika, który pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z in-
nym pracodawcą i posiada aktualne orzeczenie lekarskie w zakresie profilaktycznych ba-
dań lekarskich oraz podejmuje pracę w takich samych warunkach jak dotychczas przez 
niego wykonywane. 

Wskazane ułatwienia nie będą miały zastosowania w sytuacji zatrudnienia pracownika 
do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. na wysokości, budowlanych lub 
w zbiornikach i kanałach). 

Ponadto omawiana zmiana nie będzie dotyczyć orzeczeń lekarskich uzyskanych przez 
pracownika na potrzeby poprzedniego miejsca pracy, wydanych przed wejściem w życie 
nowych przepisów, tj. przed 1 kwietnia 2015 r. Również do skierowań na badania wstępne 
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wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. oraz badań trwających w tym dniu zastosowanie będą 
miały dotychczasowe przepisy, a nie nowe regulacje.

PRZYKŁAD
Przyjmijmy, że Andrzej K. był zatrudniony w „Toledo” spółce z o.o. od 1 kwietnia 2014 r. do 
30 maja 2015 r. na stanowisku stolarza. Od 15 czerwca 2015 r. podejmie zatrudnienie na tym 
samym stanowisku w „Wiks” spółce z o.o. . Mimo że na poprzednim stanowisku występowały 
czynniki środowiska pracy takie same jak u nowego pracodawcy, a poziom tych czynników 
był taki, jak na nowym stanowisku, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy na 
podstawie otrzymanego w poprzedniej spółce zaświadczenia, ponieważ zostało ono wydane 
przed 1 kwietnia 2015 r. Nie ma znaczenia, że pracownik zostanie przyjęty do pracy przez  
spółkę „Wiks” w ciągu 30 dni od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy. 

Obecnie wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają wyłącznie osoby przyjmowane po-
nownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich 
samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej najpóźniej w ciągu 
30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Ryczałt za jazdy prywatne
Od 1 stycznia 2015 r. wartość przysporzenia majątkowego otrzymanego przez pracownika 

z tytułu udostępnienia mu służbowego samochodu do celów prywatnych będzie określona 
kwotowym ryczałtem uzależnionym wyłącznie od pojemności silnika. Liczba przejechanych 
kilometrów nie będzie miała znaczenia. 

Wartość pieniężna przysporzenia majątkowego z tego tytułu będzie wynosić miesięcznie:
 ■ 250 zł – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
 ■ 400 zł – dla samochodów o pojemności większej niż 1600 cm3.

W przypadku użytkowania samochodu pracodawcy w celach prywatnych tylko przez 
część miesiąca wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień takiego użytkowania 
– w wysokości 1/30 wyżej wskazanych kwot.

PRZYKŁAD
Michał B. każdego dnia wykorzystuje w celach prywatnych samochód służbowy o pojem-
ności silnika 1800 cm3. Załóżmy, że w styczniu 2015 r. przez 10 dni był niezdolny do pracy 
z powodu choroby i w tym czasie nie korzystał z pojazdu. Wartość świadczenia z tytułu 
wykorzystywania służbowego pojazdu wyniesie 280 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem: 
21 dni wykorzystywania pojazdu służbowego do celów prywatnych : 30 dni x 400 zł = 280 zł.

Jeżeli pracownik partycypuje w kosztach prywatnego użytkowania firmowego auta, osiąga 
przychód w wysokości różnicy między kwotowym ryczałtem (250 zł lub 400 zł) a ponoszo-
ną odpłatnością. Ten sposób ustalania świadczenia dotyczy zarówno użytkowania pojazdu 
przez cały miesiąc, jak i przez jego część. 
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Pracodawcy, u których w zakresie ustalania wartości pieniężnej świadczenia w postaci udo-
stępniania pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych obowiązują inne zasady 
(np. w umowie zawartej w tym celu z pracownikiem lub regulaminie wynagradzania), powinni do-
konać ich zmiany i dostosować do obowiązujących przepisów. Nowe zasady rozliczania prywat-
nych przejazdów pracowników należy bowiem stosować od 1 stycznia 2015 r. nawet wtedy, gdy 
u pracodawcy obowiązują wewnątrzzakładowe zasady używania firmowej floty samochodowej. 

Do 31 grudnia 2014 r. wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępniania pra-
cownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych należy ustalać według zasad po-
danych w poniższej tabeli.

Zasady ustalania wartości udostępniania pracownikowi samochodu służbowego do celów 
prywatnych do 31 grudnia 2014 r.

Przedmiot świadczenia Sposób wyceny

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wcho-
dzące w zakres działalności gospodarczej doko-
nującego świadczenia

według cen stosowanych wobec innych odbior-
ców

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione według cen zakupu

w pozostałych przypadkach na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 
świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub 
praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględ-
nieniem w szczególności ich stanu i stopnia zuży-
cia oraz czasu i miejsca udostępnienia

Urzędy skarbowe zwykle zajmowały sta-
nowisko, zgodnie z którym płatnicy przypi-
sując podwładnym przychód z tytułu pry-
watnych przejazdów powinni odnosić się 
do cen obowiązujących w wypożyczalniach 
samochodów. Jednak taki sposób ustalania 
podstawy opodatkowania powodował wiele 
trudności, był niejednoznaczny oraz narażał 
płatników na spór z fiskusem i konsekwen-
cje karnoskarbowe. Wprowadzenie ryczałtowego przychodu upraszcza zarówno podatko-
we, jak i składkowe rozliczenia związane z ustalaniem wartości przysporzenia uzyskiwanego 
przez pracownika z tytułu wykorzystywania służbowych samochodów na prywatne potrzeby.

Dowóz pracownika autobusem do pracy – bez podatku
Od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywać nowe zwolnienie podatkowe w postaci świadczeń 

uzyskiwanych przez pracowników z tytułu zorganizowanego przez pracodawcę nieodpłatnego 
dowozu pracowników autobusem do pracy. Przez pojęcie „autobus” należy rozumieć pojazd 
samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

UWAGA!
Od 1 stycznia 2015 r. wartość nieodpłatnego świad-
czenia, którego przedmiotem jest umożliwienie za-
trudnionemu odbywania samochodem służbowym 
jazd prywatnych, będzie ustalana w kwotowym ry-
czałcie uzależnionym od pojemności silnika. 
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(art. 2 pkt 41 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ru-
chu drogowym). Zatem za taki pojazd należy też uznać 
np. bus lub mikrobus, którym może podróżować co 
najmniej 10 osób (łącznie z prowadzącym pojazd).

PRZYKŁAD
Pracodawca XYZ, którego siedziba mieści się w Łasku, dowozi osobowymi samochoda-
mi codziennie do pracy na swój koszt pracowników z okolicznych miejscowości. Jednak 
wartość dowozu zorganizowanego przez pracodawcę tego rodzaju środkiem transpor-
tu nie może być zwolniona z opodatkowania od 1 stycznia 2015 r., gdyż pojazd musi 
być przystosowany do przewożenia więcej niż 9 osób razem z kierowcą. Samochód 
osobowy nie spełnia tych warunków. 

Wprowadzenie nowego zwolnienia z podatku ma zarówno uprościć system rozliczeń or-
ganizowanych przez zakład pracy przewozów pracowników, jak również promować zatrud-
nianie osób bezrobotnych mieszkających m.in. na terenach najbiedniejszych lub słabo sko-
munikowanych gmin.

Przed zmianą przepisów zorganizowanie 
bezpłatnego dowozu pracowników do zakła-
du pracy przez pracodawcę (niezależnie od 
rodzaju pojazdu wykorzystywanego do tego 
celu) wiązało się z koniecznością ustalania 
przychodów pracowników z tego tytułu i po-
trącenia należnej zaliczki podatkowej. Do cza-
su wejścia w życie zmiany podatku nie trzeba 

odprowadzać jedynie wtedy, gdy nie ma możliwości określenia, która z zatrudnionych osób sko-
rzystała z takiego przewozu. W tym przypadku wartość przychodu należy obliczać według cen:
 ■ zakupu lub
 ■ stosowanych wobec innych odbiorców (gdy pracodawca jest np. firmą transportową) lub 
 ■ rynkowych, oferowanych przez firmy wyspecjalizowane w przewozach.

Zniesienie obowiązku sprawdzania poprawności rozliczeń z ZUS 
za poprzedni rok
Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy składek nie mają obowiązku sprawdzenia prawidłowości 

danych przekazanych do ZUS w dokumentach rozliczeniowych dotyczących danego roku 
kalendarzowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Dotychczas każdy płatnik w ter-
minie do końca kwietnia miał obowiązek sprawdzić poprawność tych rozliczeń za rok ubiegły 
i w razie stwierdzenia nieprawidłowości złożyć korektę dokumentów. Jednak przepisy usta-
wy systemowej nie regulowały kwestii dokumentowania wykonania tego obowiązku. Płatnik 
składek lub osoba zobowiązana do działania w jego imieniu mogli udokumentować to w każ-
dy dopuszczalny przez prawo sposób, np. przez sporządzenie protokołu z przeprowadzonej 
weryfikacji prawidłowości dokumentów rozliczeniowych za dany rok. 

UWAGA!
Od 1 stycznia 2015 r. zwolniona z podatku docho-
dowego będzie wartość świadczenia w postaci nie-
odpłatnego zapewnienia przez pracodawcę dowozu 
pracowników autobusem do miejsca pracy. 

 Zobacz wideoszkolenie „Rozliczanie świadczeń 
pozapłacowych”  dostępne w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Niedopełnienie obowiązku dokonania wymaganej korekty stanowiło wykroczenie, za które 
płatnikowi składek albo osobie zobowiązanej do działania w jego imieniu mogła zostać wymie-
rzona przez sąd na wniosek ZUS grzywna w wysokości do 5000 zł (art. 98 ust. 1 pkt 6a ustawy 
systemowej). Osobą zobowiązaną do działania w imieniu płatnika składek mogła być np. oso-
ba prowadząca biuro rachunkowe, która na podstawie zawartej z płatnikiem składek umowy 
zobowiązała się do działania w jego imieniu wobec ZUS, w tym do sporządzania i przekazy-
wania dokumentów ubezpieczeniowych.

Płatnik nie powinien być karany za złoże-
nie korekty dokumentów rozliczeniowych za 
rok ubiegły po 30 kwietnia, jeśli dopiero po 
tym dniu odkrył pomyłkę, m.in. uzyskał infor-
mację, że określony przychód, od którego 
nie naliczał składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne, powinien być wliczony 
do podstawy ich wymiaru. Taka sytuacja mo-
gła powstać zarówno wówczas, gdy płatnik sam stwierdził pomyłkę, jak i gdy jego nieprawid-
łowe postępowanie zostało zakwestionowane podczas kontroli przeprowadzanej przez ZUS.

Uchylenie obowiązku przekazywania corocznej korekty dokumentów rozliczeniowych 
poprawia sytuację płatników i znosi możliwość nałożenia na nich kary grzywny. Omawiana 
zmiana jednak w żaden sposób nie zwalnia płatników z obowiązku składania korekt doku-
mentów ubezpieczeniowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

W zależności od tego, czy nieprawidłowości zostały stwierdzone przez płatnika we własnym 
zakresie, czy są wynikiem działań ZUS, płatnika obowiązują różne terminy składania korekty. 

Terminy przekazania dokumentów korygujących do ZUS

Raporty rozliczeniowe koryguje się w ramach raportu danego typu, tj. odrębnie dla rapor-
tów składkowych (ZUS RCA, ZUS RZA) i odrębnie dla raportów świadczeniowych (ZUS RSA) 

UWAGA!
Zniesienie obowiązku weryfikowania poprawności 
rozliczeń z ZUS za rok ubiegły nie zwalnia płatników 
z obowiązku bieżącego składania korekt dokumen-
tów ubezpieczeniowych.

ZUS

Podmiotem stwierdzającym nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych są:

termin przekazania 
korekty dokumen-
tów wynosi 7 dni 
od stwierdzenia 
nieprawidłowości

PŁATNIK 

termin przekazania 
korekty dokumen-
tów wynosi 7 dni 
od stwierdzenia 
nieprawidłowości

jeżeli stwierdzenie 
nieprawidłowości 
następuje w wyni-
ku decyzji – termin 
przekazania korek-
ty wynosi 7 dni od 
uprawomocnienia 
się decyzji 

jeżeli stwierdzenie 
nieprawidłowości 
następuje w wyni-
ku kontroli – termin 
przekazania korek-
ty wynosi 30 dni od 
dnia otrzymania 
protokołu kontroli
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w ramach danego 6-znakowego kodu tytułu ubezpieczeń. Płatnicy sporządzają korekty tylko 
tych raportów, w których stwierdzili nieprawidłowości. Raporty te dołączają do korygującej 
deklaracji rozliczeniowej, w której wykazują pełne rozliczenie składek i wypłaconych świad-
czeń, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych raportami korygującymi.

Płatnicy składek powinni również pamiętać, że nie należy korygować danych podanych 
w imiennych raportach miesięcznych w przypadku stwierdzenia różnicy w podstawie wy-
miaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł. Nie dotyczy to ubezpieczonych, któ-
rych podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. Wówczas – bez względu na 
stwierdzoną różnicę – korekta jest obowiązkowa. 

Brak obowiązku przekazywania przez płatników informacji 
rocznej niektórym ubezpieczonym
Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy składek będą zwolnieni z obowiązku przekazania ubezpie-

czonym informacji o należnych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli osoby 
te podlegają tylko temu ubezpieczeniu. 

W wyniku nowelizacji ustawodawca wprowadził możliwość przekazywania informacji tym 
osobom, ale wyłącznie na ich wniosek i nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzed-
ni, z wyłączeniem pobierających emerytury i renty.

Przed zmianą przepisów z obowiązku przekazywania informacji o należnych składkach 
na ubezpieczenie zdrowotne byli zwolnieni tylko płatnicy, którzy opłacali je za bezrobotnych 
oraz emerytów i rencistów.

dfd78803-e99f-40f9-b074-e7a031f4f3cf

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1 pkt 1–4, art. 3 pkt 1–2, pkt 4 lit. a, art. 10, art. 32, art. 41 ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działal-

ności gospodarczej – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta

 ● art. 41 ust. 6a–6b, ust. 7–7b, ust. 9–10, art. 98 ust. 1 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146

 ● art. 11 ust. 2a–2b, art. 21 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. 1563

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

Andrzej Radzisław –  radca prawny, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnego

ZM!ANY 2015 W 2015 r. zmienią się zasady oskładkowania umów zlecenia przy 
zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Ponadto ubezpieczeniami eme-

rytalnym i rentowymi zostaną objęci członkowie rad nadzorczych. Prenumeratorzy MPPiU 
w I kwartale 2015 r. otrzymają ujednolicony tekst ustawy systemowej z wyróżnieniem wszyst-
kich wprowadzonych zmian oraz z komentarzem ekspertów.

Pamiętaj o prenumeracie na 2015 r.!
Zamówienia: bok@infor.pl, tel. 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 (32), www.sklep.infor.pl
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>> plan urlopów, urlop wypoczynkowy, urlop niewykorzystany, urlop na żądanie

1.  Ustalanie planu urlopów na 2015 r. 
– jak to zrobić prawidłowo

Pod koniec roku pracodawcy, którzy mają taki obowiązek, powinni spo-
rządzić plan urlopów na 2015 r. Pracownicy mogą już bowiem w styczniu 
2015 r. korzystać z urlopów wypoczynkowych i dlatego sporządzenie 
takiego planu do końca grudnia jest konieczne.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane przez pracodawcę zgodnie z planem urlopów 
(art. 163 § 1 Kodeksu pracy). Jednak pracodawca nie musi sporządzać planu urlopów, gdy:
 ■ w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa,
 ■ zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na odstąpienie przez pracodawcę od obo-

wiązku sporządzania planu urlopów.

Obowiązek sporządzenia planu urlopów mają zatem pracodawcy, u których działają 
związki zawodowe, które nie zgodziły się na odstąpienie od ustalania planu urlopów (art. 163 
§ 11 Kodeksu pracy). Jednak nawet wtedy, gdy pracodawca nie ma obowiązku przygotowa-
nia planu urlopów, warto go sporządzić, aby zapewnić lepszą organizację pracy w firmie.

Zalety i wady tworzenia planu urlopów

Zalety Wady

 ■  plan urlopów umożliwia pracownikom wyko-
rzystanie urlopu wypoczynkowego w odpo-
wiednio wcześniej zaplanowanych terminach,
 ■  dużych zakładach pracy plan urlopów ułatwia 

eliminowanie konfliktów między pracownika-
mi, wynikających z korzystania z urlopów we-
dług zasady „kto pierwszy, ten lepszy”,
 ■  plan urlopów umożliwia zapewnienie normal-

nego funkcjonowania zakładu pracy, również 
w sezonie urlopowym

 ■  konieczność planowania terminów urlopów 
z dużym wyprzedzeniem, co nie zawsze jest 
możliwe
 ■ dość często konieczna jest korekta planu 

w trakcie jego obowiązywania

Czy plan urlopów musi obejmować cały rok
Przepisy nie nakazują pracodawcy sporządzania jednego planu na cały rok. Zatem pra-

codawca może przygotować np. półroczne czy kwartalne plany urlopowe. Pracodawca 
może również przygotowywać plany urlopowe oddzielnie dla poszczególnych części swoje-
go przedsiębiorstwa (np. działów, oddziałów regionalnych).

PRZYKŁAD
W dziale administracji firmy ABC ilość pracy jest taka sama w ciągu całego roku. Pracodawca 
sporządza więc dla pracowników administracji roczne plany urlopowe. W dziale produkcji 
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firmy ABC zapotrzebowanie na pracę znacznie się zmienia w trakcie roku, co wynika ze 
zmieniającej się liczby zamówień. Nie można również z góry przewidzieć liczby zamówień, 
które pracodawca otrzyma w danym roku. Dlatego dla działu produkcyjnego pracodawca 
sporządza plany urlopowe trzy razy w roku, za każdym razem na 4-miesięczne okresy. Takie 
postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Plan urlopów powinien być sporządzony zawsze przed rozpoczęciem okresu, który 
ten plan obejmuje. W przypadku planów urlopowych obejmujących cały rok kalendarzo-
wy plan powinien być ustalony najpóźniej do 31 grudnia poprzedniego roku. Pracownik 
nabywa prawo do urlopu od 1 stycznia danego roku, dlatego już w styczniu może skorzy-
stać z urlopu wypoczynkowego. Biorąc pod uwagę fakt, że przy sporządzaniu planu ur-

lopów pracodawca powinien uwzględniać 
sugestie pracowników co do terminów 
urlopów, dobrym rozwiązaniem jest zwró-
cenie się do pracowników w tej sprawie 
odpowiednio wcześniej.

Kto sporządza plan urlopów
Plan urlopów sporządza pracodawca. Należy przyjąć, że nie musi w tym zakresie uzy-

skiwać zgody związków zawodowych. W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy od 1 stycz-
nia 2003 r. uchylono bowiem obowiązek ustalania planu urlopowego z organizacjami związ-
kowymi. Zmiany tej nie zharmonizowano jednak z ustawą o związkach zawodowych. Określa 
ona, że jeżeli w sprawie ustalania planu urlopowego organizacje związkowe lub organizacje 
związkowe reprezentatywne nie przedstawią wspólnego stanowiska w terminie 30 dni, to 
pracodawca sam opracowuje plan urlopów, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organi-
zacji związkowych. Ustawodawca, usuwając z Kodeksu pracy zapisy dotyczące obowiąz-
ku uzgadniania planu urlopowego ze związkami zawodowymi, miał zamiar zlikwidować ten 
obowiązek. Zawarty zatem w ustawie o związkach zawodowych obowiązek ustalania planu 
urlopowego ze związkami może mieć zastosowanie jedynie do pracodawców, którzy do-
browolnie przyjęli na siebie obowiązek takich konsultacji. Nie ma bowiem przeszkód, aby 
pracodawca zobowiązał się w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w układzie zbiorowym 
pracy) do ustalania planu urlopów w porozumieniu np. ze związkami zawodowymi.

Pracodawca powinien jednak przy ustalaniu planu urlopów uwzględniać wnioski urlopo-
we pracowników, jeżeli zaproponowane przez nich terminy wykorzystania urlopu nie będą 
powodować zakłóceń toku pracy (art. 163 § 1 Kodeksu pracy).

W praktyce dla pracodawców bardziej korzystne może okazać się sporządzanie planu 
urlopów niż rezygnowanie z tego obowiązku, gdyż pracodawca w trakcie tworzenia planu 
urlopów bierze jedynie pod uwagę wnioski pracowników. Natomiast w razie rezygnacji ze 
sporządzenia planu urlopów pracodawca musi ustalać terminy urlopów po porozumieniu 
z pracownikami.

Obowiązek osiągnięcia porozumienia z pracownikami zakłada większą ingerencję pracow-
ników w terminy urlopów niż obowiązek wzięcia pod uwagę wyłącznie wniosku pracownika.

UWAGA!
Plan urlopów należy sporządzić przed rozpoczę-
ciem okresu, którego plan dotyczy.
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PRZYKŁAD
Podczas tworzenia planu urlopów rada pracowników zażądała nieplanowania urlopów 
pracowników w pierwszym tygodniu lipca 2015 r. z uwagi na planowane w tym terminie 
wybory uzupełniające do rady pracowników. Pracodawca nie ma obowiązku spełnienia 
żądania rady i może uwzględnić wnioski pracowników albo sam wyznaczyć pracowni-
kom urlopy w planie urlopów w pierwszym tygodniu lipca. Gdyby natomiast w zakładzie, 
w którym nie ma planu urlopów, pracownicy odmówili skorzystania z urlopu w pierw-
szym tygodniu lipca 2015 r. z uwagi na wybory do rady pracowników, pracodawca mu-
siałby negocjować z pracownikami inny termin wykorzystania przez nich urlopu.

Jakie urlopy uwzględniać w planie urlopów
W planie urlopów nie można zamieszczać urlopu na żądanie, gdyż o terminie wykorzysta-

nia tego urlopu decyduje jednostronnie pracownik (art. 163 § 1 Kodeksu pracy). Należy na-
tomiast przynajmniej raz zaplanować w nim minimum 2-tygodniowy wypoczynek, czyli taką 
część urlopu, która obejmuje co najmniej 14 nieprzerwanych dni kalendarzowych (wliczając 
w to niedziele i święta oraz dni wolne z tytułu rozkładu czasu pracy).

W planie urlopów trzeba również uwzględnić pracowników, którzy rozpoczynają pierw-
szą pracę w życiu, mimo że pracownicy ci nabywają prawo do urlopu po przepracowaniu 
każdego miesiąca (art. 153 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli pracownik podejmujący pierwszą 
pracę jest zatrudniony na umowę terminową (np. na okres próbny, na czas określony), wów-
czas w planie urlopów pracodawca powinien uwzględnić urlop w wymiarze, jaki mu przysłu-
guje za dany rok, proporcjonalnie do czasu trwania tej umowy. W przypadku przedłużenia 
umowy terminowej i zwiększenia w związku z tym przysługującego pracownikowi za dany 
rok wymiaru urlopu pracodawca powinien dokonać korekty planu urlopu i uwzględnić urlop, 
do którego pracownik nabył prawo.

Plan urlopów powinien przewidywać także urlopy pracowników powracających do pracy 
w trakcie roku, np. po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym. Natomiast pracodawca nie 
musi uwzględniać w planie urlopów pracowników, którzy w okresie obejmującym ten plan 
nie będą obecni w pracy, np. na cały rok mają udzielony urlop wychowawczy.

Instrukcja ustalania planu urlopów

Pracodawca może ustalić plan urlopów według następującej procedury:

Krok 1 Ustalenie okresu obowiązy-
wania planu urlopów

Okres, na jaki powinien zostać sporządzony plan urlopów, 
jest związany z rodzajem działalności pracodawcy. W przy-
padku dużej dynamiki zmian zadań realizowanych przez 
pracodawcę w ciągu roku lepszym rozwiązaniem jest two-
rzenie planów na krótsze okresy, np. kwartalne.

Krok 2 Wyznaczenie terminów skła-
dania propozycji terminów 
urlopowych przez pracow-
ników

Gdy pracownicy sami nie złożą propozycji terminów urlo-
pu wypoczynkowego, terminy tych urlopów samodzielnie 
ustali pracodawca.
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Krok 3 Analiza propozycji pracow-
ników

Pracodawca nie jest związany wnioskami pracowników. 
Jednak powinien je uwzględnić w takim zakresie, w jakim 
nie będzie to powodowało zakłóceń w normalnym trybie 
pracy zakładu.

Krok 4 Ustalenie planu urlopowe-
go

Konstruując plan urlopów należy pamiętać o obowiązko-
wym, przynajmniej 14-dniowym nieprzerwanym okresie wy-
poczynku oraz terminach, w których pracownik powinien 
wykorzystać zaległy urlop. W planie urlopów nie należy 
uwzględniać urlopu na żądanie. Pracodawca powinien rów-
nież pamiętać o obowiązku równego traktowania pracow-
ników w zakresie udzielania urlopów (zakaz dyskryminacji).

Krok 5 Ogłoszenie planu urlopo-
wego

Plan urlopów należy podać do wiadomości pracowników 
w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie, np. przez 
rozesłanie e-maili z planem urlopowym. Należy pamiętać 
o ogłoszeniu planu z pewnym wyprzedzeniem.

Po sporządzeniu planu urlopów pracodawca jest zobowiązany podać go do wiadomości 
pracowników w sposób przyjęty w jego firmie (art. 163 § 2 Kodeksu pracy). Może to zrobić 
np. przez wywieszenie planu urlopów na tablicy ogłoszeń czy rozesłanie pocztą interneto-
wą. Plan urlopów jest wiążący dla pracowników i pracodawcy od momentu ogłoszenia go 
w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Urlopy udzielane niezależnie od planu urlopów
Niezależnie od planu urlopów pracodawca jest zawsze zobowiązany uwzględnić wnioski 

urlopowe następujących grup pracowników (pracodawca jest związany wnioskiem pracow-
nika zarówno co do wymiaru, jak i terminu urlopu):
 ■ pracownic występujących o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po pod-

stawowym i dodatkowym urlopie macierzyńskim,
 ■ pracowników (ojców wychowujących dziecko), którzy korzystają z urlopu wypoczynkowe-

go bezpośrednio po podstawowym lub dodatkowym urlopie macierzyńskim,
 ■ pracowników (ojców wychowujących dziecko), którzy korzystają z urlopu wypoczynko-

wego bezpośrednio po urlopie ojcowskim,
 ■ pracowników, którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie 

rodzicielskim,
 ■ pracowników, którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po podstawo-

wym lub dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 ■ młodocianych uczęszczających do szkół, którzy występują z wnioskiem o udzielenie ur-

lopu wypoczynkowego podczas ferii szkolnych.

Pracodawca, niezależnie od planu urlopów, może skierować pracownika do wykorzysta-
nia urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym:
 ■ w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak 

i zaległego),
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 ■ w przypadku gdy pracownik odmawia wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowe-
go w terminie do 30 września następnego roku (potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku 
z 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05, M.P.Pr. 2006/3/119).

Zmiana planu urlopów
Z uwagi na trudne lub czasami niemożliwe do zaplanowania zapotrzebowanie na pracę 

u danego pracodawcy, bardzo ścisłe przestrzeganie planu urlopów może być niemożliwe. 
Konieczne może okazać się korygowanie już sporządzonego planu urlopów. Zmiana termi-
nu urlopu może nastąpić (art. 164 Kodeksu pracy):
 ■ na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami,
 ■ ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, tj. jeżeli nieobecność pracownika spo-

wodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy.

Przesunięcie terminu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego może też nastąpić z po-
wodów niezależnych od pracodawcy lub pracownika, takich jak np.:
 ■ niezdolność do pracy z powodu choroby,
 ■ odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
 ■ powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
 ■ urlop macierzyński.

Zmiany w planie urlopów powinny być podane do wiadomości wszystkich pracowników 
w ten sam sposób, w jaki poinformowano pracowników o ustaleniu planu urlopów.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
 W naszej firmie sporządzamy plan urlopów. Czy pracownicy muszą dodatkowo 
składać wnioski urlopowe, jeżeli sporządzono plan urlopów?

Wśród specjalistów prawa pracy istnieją rozbieżności co do tego, czy fakt ustalenia planu 
urlopów zwalnia pracownika z obowiązku składania każdorazowo odrębnego wniosku o udzie-
lenie urlopu zgodnie z planem. W tej sprawie sprzeczne są również orzeczenia Sądu Najwyższe-
go. W praktyce w większości przypadków pracownik, który chce skorzystać z urlopu wypoczyn-
kowego zgodnie z planem urlopów, jest zobowiązany złożyć wniosek urlopowy. Najbezpieczniej 
dla pracodawcy będzie jednak jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię w przepisach wewnątrz-
zakładowych, np. w regulaminie pracy, tj. należy w nim wyraźnie zaznaczyć, czy po ustaleniu 
planu urlopów pracownicy są zobowiązani składać odrębne wnioski urlopowe.

PODSTAWA PRAWNA: 2a9b1a64-e9a6–4209-b22f-eebf00e37ccc

 ● art. 153, art. 162, art. 163, art. 164, art. 1671, art. 168, art. 1821a § 6, art. 183 § 1 i § 4, art. 205 § 3 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502

 ● art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 167

Maurycy Organa –  radca prawny, syndyk licencjonowany, autor licznych publikacji 
z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego
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>> urlop ojcowski, wypowiedzenie umowy o pracę, wniosek

ZM!ANY 2015   2. Kiedy można zwolnić pracownika, 
który złożył wniosek o urlop ojcowski

PROBLEM  Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop ojcowski. Kilka dni po 
złożeniu wniosku podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu z pracownikiem umowy 
o pracę za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Czy w przedstawionej 
sytuacji można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie przed rozpoczęciem 
korzystania przez niego z urlopu ojcowskiego? Co w sytuacji, gdy okres wy-
powiedzenia zakończy się w trakcie tego urlopu?

RADA  Mogą Państwo wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pra-
cę przed rozpoczęciem przez pracownika planowanego urlopu ojcowskiego, 
pod warunkiem że termin upływu okresu wypowiedzenia nie przypadnie na 
okres przebywania pracownika na urlopie ojcowskim.

UZASADNIENIE  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie cią-
ży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasad-
niające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa 

organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umo-
wy (art. 177 § 1 Kodeksu pracy). Taką regulację stosuje się 
także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okre-
sie korzystania z urlopu ojcowskiego (art. 1823 § 3 Kodeksu 

pracy). Pracownik w okresie urlopu ojcowskiego jest zatem objęty szczególną ochroną przed:
 ■ wypowiedzeniem umowy o pracę dokonanym przez pracodawcę,
 ■ rozwiązaniem umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę.

Zgodnie z powyższym, samo złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu ojcowskie-
go nie zawsze będzie go chronić przed możliwością wręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę.

Zwrot „w okresie urlopu macierzyńskiego” (art. 177 § 1 Kodeksu pracy), a w rozpatrywa-
nym przypadku „w okresie urlopu ojcowskiego” wskazuje, że od momentu złożenia przez 
Państwa pracownika wniosku o urlop ojcowski aż do momentu jego rozpoczęcia nie podle-
ga on ochronie przed wypowiedzeniem. 

Inaczej jednak będzie, gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę zakończy się w trakcie 
przebywania pracownika na urlopie ojcowskim. Wówczas nastąpi rozwiązanie umowy o pra-
cę, co będzie sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy. 

PRZYKŁAD
Pracownik 10 października 2014 r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu ojcow-
skiego w okresie od 10 do 23 listopada 2014 r. Ze względu na często powtarzające 
się spóźnienia, pracodawca 3 listopada 2014 r. wręczył pracownikowi wypowiedzenie 
umowy o pracę za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, który upłynął 22 listopada 

 Zobacz e-Poradnik „Rozwiązywanie umów 
o pracę” dostępny w Bibliotece INFOR FK
na www.inforfk.pl
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2014 r. Złożone przez pracodawcę wypowiedzenie jest skuteczne. Ponieważ jednak do 
rozwiązania umowy o pracę doszło w trakcie przebywania pracownika na urlopie ojcow-
skim, może on zakwestionować to wypowiedzenie przed sądem pracy.

Jeżeli okres wypowiedzenia umowy o pracę przypadnie na okres po zakończeniu przez 
pracownika urlopu ojcowskiego, należy uznać, że złożone pracownikowi wypowiedzenie 
będzie skuteczne, gdyż nie narusza przepisów art. 177 § 1 Kodeksu pracy.

PRZYKŁAD
Pracownik 13 października 2014 r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu ojcow-
skiego w okresie od 12 do 25 listopada 2014 r. Ze względu na często powtarzające 
się spóźnienia, pracodawca 10 listopada 2014 r. wręczył pracownikowi wypowiedzenie 
umowy o pracę za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, który upłynął 29 listopada 
2014 r. Złożone przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, gdyż 
rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło po zakończeniu przez pracownika urlopu ojcow-
skiego, a zostało złożone przed jego rozpoczęciem.

Takie same zasady ochrony przed zwolnieniem z pracy dotyczącą pracowników korzystających 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Ich ochrona również dotyczy 
tylko okresu przebywania na urlopie rodzicielskim czy dodatkowym urlopie macierzyńskim.

Należy przypomnieć, że wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie i jest udzielany 
nie dłużej niż:
 ■ do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
 ■ do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przy-

sposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej 
niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

PODSTAWA PRAWNA: 60d12a82-ae2a-41ae-8803-97905a993e84

 ● art. 177 § 1 w związku z art. 1823 § 3, art. 1821 § 7, art. 1821a § 6, art. 1823 § 1–2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502

 ● art. 29 ust. 5a 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 

Przemysław Jeżek –  trener z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń, doradca 
współpracujący z firmami szkoleniowymi

ZM!ANY 2015  Na posiedzeniu 5 listopada 2014 r. Sejm rozpatrywał zmianę 
Kodeksu pracy w zakresie urlopów macierzyńskich. W I kwar-

tale 2015 r. prenumeratorzy MPPiU otrzymają Kodeks pracy 2015 z komentarzem 
uwzględniający najnowsze zmiany. 

 Pamiętaj o prenumeracie na 2015 r.!
Zamówienia: bok@infor.pl, tel. 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 (32), www.sklep.infor.pl



T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń i przychodów członków rad nadzorczych.  

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Badania lekarskie na nowych zasadach i planowane zmiany w prawie pracy na 2015 r. 

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
12 grudnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Andrzej Radzisław

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
18 grudnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Karol Siergiej

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na Akademię  
dla Kadrowych

1. Omówienie zmian, które dotyczą składek opłacanych za zleceniobiorców, członków rad 
nadzorczych. Które zmiany obowiązują od stycznia 2015 r., a które od stycznia 2016 r.

2. Opłacanie składek za pracowników
3. Konsekwencje składkowe sfinansowania składek na ubezpieczenia za pracownika, zleceniobiorcę, 

byłego pracownika
4. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne
5. Składki na ubezpieczenia za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, 

macierzyńskich
6. Opłacanie składek za osoby, które równocześnie mają kilka tytułów do ubezpieczeń
7. Obowiązki płatnika w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
8. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
9. Opłacanie składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
10. Analiza ostatnich interpretacji wydanych przez ZUS
11. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników

1. Badania lekarskie pracowników według nowych zasad
2. Proponowane zmiany w zakresie zawierania umów na czas określony - projekt MPiPS
3. Proponowane zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz podsumowanie 

praktycznych skutków stosowania dotychczasowych przepisów
4. Podsumowanie praktycznych skutków zmian kodeksowych w zakresie czasu pracy, obowiązujących 

od 23 sierpnia 2013 r.
5. Omówienie najważniejszego bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego
6. Omówienie oficjalnych interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, dotyczących stosowania przepisów prawa pracy

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl

PAKIET 2 WARSZTATÓW w cenie 800 zł
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>> szkolenie, diety, opłata za wyżywienie

1.  Czy pracodawca powinien zapewnić 
pracownikowi wyżywienie podczas wyjazdu 
szkoleniowego

PROBLEM  Jednemu z naszych pracowników, którego miejscem pracy jest 
Legnica, opłaciliśmy 1-dniowe szkolenie we Wrocławiu. Dojazd, szkolenie 
i powrót zajęły mu łącznie 7,5 godziny. Nie podpisywaliśmy z pracownikiem 
odrębnej umowy szkoleniowej, a w firmie nie obowiązują żadne akty we-
wnętrzne regulujące kwestie wyjazdów szkoleniowych. Po powrocie pracow-
nik przedstawił nam fakturę za zakupiony w przerwie szkolenia posiłek, bez 
uprzedniej konsultacji z nami, domagając się z tego tytułu zwrotu 140 zł. Czy 
jesteśmy zobowiązani do zwrotu pracownikowi kosztów wyżywienia?

RADA  Nie. Mogą Państwo odmówić pracownikowi zwrotu pieniędzy ponie-
sionych przez niego na posiłek. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Pracownikowi podnoszącemu poziom swoich umiejętności lub wiedzy 
z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługują: 
 ■ urlop szkoleniowy, 
 ■ zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, 
 ■ wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub z części dnia 

pracy (art. 1031 § 1–2 Kodeksu pracy).
Ponadto pracodawca może dobrowolnie przyznać szkolącemu się pracownikowi dodat-

kowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki 
i zakwaterowanie (art. 1033 Kodeksu pracy).

Katalog dodatkowych świadczeń ma charakter otwarty, a ich szczegółowe określenie może 
zawierać np. umowa szkoleniowa. Oznacza to, że w trakcie szkolenia odbywanego przez pracow-
nika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą zatrudniający może zapewnić podwładnemu 
np. całodzienne lub częściowe wyżywienie. Jednak wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy 
i wcześniejszych ustaleń w tym zakresie z zatrudnionym. Zatem pracownik nie jest automatycz-
nie uprawniony do otrzymania zwrotu faktycz-
nych kosztów zakupu posiłków poniesionych 
w czasie wyjazdu szkoleniowego. Wyjątkiem 
jest sytuacja, gdy pracodawca zobowiązał się 
do sfinansowania tych wydatków.

W praktyce niejednokrotnie zdarza się 
(i takie postępowanie jest prawidłowe), że 
pracodawcy wydają pracownikom polecenie wyjazdu na szkolenie i rozliczają takie wyjazdy, 
odbywające się z ich inicjatywy, jak podróże służbowe. Nie zmienia to faktu, że również w ta-
kim przypadku pracownik nie może, bez uprzedniego porozumienia z pracodawcą, ponosić 

UWAGA!
Pracodawca nie ma obowiązku refundowania pra-
cownikowi kosztów zakupionych przez niego posił-
ków w trakcie szkolenia.
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w trakcie szkolenia wydatków na posiłki, a następnie żądać 
od pracodawcy zwrotu tych kosztów. Takie roszczenie będzie 
zasadne wyłącznie wtedy, gdy podstawy do niego wynikają 
np. z umowy szkoleniowej lub innego aktu wewnątrzzakłado-
wego, np. regulaminu szkoleń.

Podstawową formą zapewnienia pracownikowi wyżywienia w trakcie podróży służbowej 
jest dieta, która za dobę delegacji krajowej wynosi obecnie 30 zł. 

Wysokość diety w podróży krajowej

Długość podróży służbowej Wysokość diety

1) nie dłużej niż dobę, tj.:
 ■ mniej niż 8 godzin,
 ■ od 8 do 12 godzin
 ■ ponad 12 godzin

dieta nie przysługuje
połowa diety, tj. 15 zł
dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł

2) dłużej niż dobę, tj.:
 za każdą dobę
 do 8 godzin
 ponad 8 godzin

dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł
50% diety, tj. 15 zł
dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł

Otrzymanie przez pracownika prawidłowo wyliczonej diety wyczerpuje jego roszczenia 
w zakresie wyżywienia w delegacji. Jednak w przypadku Państwa pracownika dieta mu nie 
przysługuje, ponieważ podróż trwała krócej niż 8 godzin.

Zamiast wypłacania diety pracodawcy mogą zapewniać pracownikom bezpłatne wyży-
wienie lub zwracać im koszty posiłków w kwotach przewyższających wartość diety. W opi-
nii organów podatkowych nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety określoną dla 
pracowników sfery budżetowej stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy (np. in-
terpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2014 r., 
IBPBII/1/415–929/13/BD oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 kwietnia 2014 r., 
IPPB2/415–53/14–2/MK). W konsekwencji, od takiej nadwyżki trzeba naliczyć zarówno za-
liczkę na podatek, jak i składki ZUS.

W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień z pracownikiem co do należnych mu 
świadczeń z tytułu wyjazdu szkoleniowego zalecane jest zawarcie z nim odrębnej umowy 
i precyzyjne uregulowanie w niej tych kwestii. 

PRZYKŁAD
Przemysław D. pracuje na co dzień w Piasecznie. W listopadzie 2014 r. został wysłany na 
podstawie polecenia wyjazdu służbowego na 1-dniowe szkolenie do Warszawy. Wyjazd, 
który w sumie trwał niespełna 8 godzin, został rozliczony jak podróż służbowa, z zasto-
sowaniem przepisów obowiązujących u pracodawców ze sfery budżetowej. Zgodnie 
z tymi przepisami, pracodawca prywatny nie wypłacił pracownikowi diety (ani innego 
świadczenia związanego z wyżywieniem), gdyż delegacja trwała zbyt krótko. Mimo to, 

Zobacz wideoszkolenie „Podróże 
służbowe po zmianach od 1 marca 
2013 r.” dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl



V. WYNAGRODZENIA 39

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 23(263)

Przemysław D. bez wcześniejszych ustaleń z pracodawcą domagał się zwrotu kosztów 
zakupionego posiłku w przerwie szkolenia. W tej sytuacji postępowanie pracodawcy 
było prawidłowe.

PODSTAWA PRAWNA: 9aeb2762-bab8–44cb-b38c-dda9f948f27e

 ● art. 775, art. 1031 § 2, art. 1033 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502

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

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

>> nieograniczony obowiązek podatkowy, oddelegowanie pracownika, podróż służbowa

2.  Czy do okresu 183 dni należy wliczyć czas 
zagranicznej podróży służbowej 

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników po 2-letnim okresie oddelegowania 
do jednego z krajów UE, od lutego br. ponownie wykonuje pracę w Polsce. 
Po kilku dniach od powrotu udał się w podróż służbową za granicę do pań-
stwa, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opo-
datkowania. Czy okres pobytu w delegacji należy wliczyć do okresu 183 dni, 
od którego zależy sposób opodatkowania dochodów pracownika?

RADA  Tak. Okres delegacji należy wliczyć do limitu 183 dni. Szczegóły 
w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Z postanowień umów międzynarodowych wynika, że zasadą jest opodatko-
wanie dochodów w kraju miejsca zamieszkania. Zgodnie z postanowieniami umów w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podat-
ków od dochodu i od majątku, wynagrodzenie za pracę 
za granicą będzie opodatkowane za granicą, jeśli:
 ■ podatnik przebywa za granicą dłużej niż 183 dni pod-

czas 12-miesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku 
podatkowym albo

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

Czytaj także: „Czy należy wypłacić dietę za podróż związaną z przeprowadzeniem badań 
profilaktycznych” – na www.inforfk.pl w bazie codziennie aktualizowanych porad i artykułów.

Sprawdź wyjątkowe oferty dostępu do serwisu.

www.inforfk .pl
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 ■ wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim kraju (za granicą), albo
 ■ wynagrodzenie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca 

posiada w tym drugim kraju (za granicą).

Zatem wystarczy, aby jeden z wymienio-
nych warunków został spełniony, a wynagro-
dzenie otrzymywane przez pracownika będzie 
podlegało opodatkowaniu w drugim kraju (za 
granicą). Umowę międzynarodową stosuje się 

bowiem przed ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Długość pobytu w danym państwie oblicza się na podstawie dni faktycznej obecności. 

Stosując to rozwiązanie brane są pod uwagę takie elementy, jak:
 ■ część dnia, 
 ■ dzień przybycia, 
 ■ dzień wyjazdu,
 ■ wszystkie inne dni spędzone w danym państwie, np. soboty i niedziele, święta narodowe, 

urlopy przed, w czasie i po zakończeniu działalności, krótkie przerwy (szkolenia, strajki, 
zamknięcie przedsiębiorstwa, opóźnienie dostaw), dni choroby (z wyjątkiem zdarzeń 

uniemożliwiających wyjazd osobie, która w da-
nym przypadku mogłaby uzyskać zwolnienie 
podatkowe) oraz dni wolne z powodu śmierci 
lub choroby w rodzinie. 

Przy obliczaniu okresu 183 dni każdą część dnia spędzoną przez podatnika w danym 
państwie należy liczyć jako dzień obecności w tym państwie.

PRZYKŁAD
Mariusz T. został oddelegowany do pracy do jednego z krajów UE. Na miejsce przy-
był 15 października 2014 r. o godz. 16.30. Do limitu 183 dni należy doliczyć ten dzień, 
mimo że pracownik dotarł tam w godzinach popołudniowych. 

Nie bierze się pod uwagę dni spędzonych w tym państwie w czasie przejazdu między poło-
żonymi poza nim dwoma miejscami. Zatem nie może być brany pod uwagę każdy pełny dzień 
spędzony poza danym państwem, np. w celach wakacyjnych, służbowych lub z innej przyczyny. 

PRZYKŁAD
Joanna H. została oddelegowana na rok do pracy w Niemczech. W tym czasie przez 
30 dni korzystała z urlopu w Polsce. Okresu urlopu nie należy wliczać do limitu 183 dni.

Należy zatem uznać, że do limitu dni pobytu za granicą wlicza się m.in. wszystkie okre-
sy faktycznego świadczenia pracy, w tym podczas podróży służbowej. Potwierdzają to 

UWAGA!
Przepisy umowy w sprawie unikania podwójne-
go opodatkowania stosuje się przed przepisa-
mi ustawy o pdof.

Zobacz kalkulator podróży służbowych zagranicznych 
dostępny w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej 
z 14 listopada 2013 r. (IPTPB2/415–532/13–4/KKu), w której stwierdził, że: 

(…) w przypadku wnioskodawcy odbywającego w ciągu roku podróże delega-
cyjne na teren Niemiec, do siedziby firmy, dla której jest świadczona usługa, 
który przebywać będzie tam więcej niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego 

okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, jego wyna-
grodzenie będzie podlegać opodatkowaniu zarówno na terenie Niemiec, jak i w Polsce. 
W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, na podstawie art. 24 ust. 2 lit. a) Umowy 
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, w związku z art. 27 ust. 8 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się metodę wyłączenia z pro-
gresją, która polega na tym, że dochód uzyskany z tytułu pracy za granicą jest zwolniony 
z opodatkowania w Polsce, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałych do-
chodów podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce stosuje się stawkę podatku 
wyliczoną dla całego dochodu osiągniętego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Powyższe 
rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym (…).

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obo-
wiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na 
miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 

Warunki uznania podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski

Wskazane warunki należy stosować odrębnie i z uwzględnieniem umów w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy o pdof).

d26e9444-d7ad-42ae-a4ee-0e756a1d12c6

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3 ust. 1–1a, art. 4a 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. 1563

Rafał Styczyński –  prawnik, doradca podatkowy, autor książek oraz licznych publika-
cji z zakresu prawa podatkowego

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną 

(art. 3 ust. 1–1a ustawy o pdof), która:

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej dłużej niż 183 dni w roku 

podatkowym 

posiada na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej centrum interesów osobistych 
lub gospodarczych (ośrodek interesów 

życiowych)
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 >> świadczenia na rzecz pracowników, impreza integracyjna, obowiązki płatnika, ZUS

1.  Udział pracownika w imprezie integracyjnej, 
szkoleniu lub w okazjonalnej kolacji 
nie podlega oskładkowaniu

Po stronie pracownika nie powstanie przychód z tytułu uczestnictwa 
w imprezie integracyjnej lub służbowym obiedzie albo kolacji. Takie 
świadczenia bowiem nie stanowią dla niego przysporzenia majątkowe-
go, a zatem nie podlegają oskładkowaniu. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. wskazał, w jaki sposób interpretować 
przepisy podatkowe dotyczące nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika. Jego zda-
niem, opodatkowaniu podlegają tylko te świadczenia, które stanowią dla pracownika przy-
sporzenie majątkowe i są przyznane za jego zgodą. 

Podstawa wymiaru składek
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-

łeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stano-
wi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrud-
nienia w ramach stosunku pracy. Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju 
wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu 
na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wy-
nagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewyko-
rzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, 
a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłat-
nych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof).

Uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej 
a jego przychód
Dotychczasowe orzecznictwo NSA w kwestii rozliczania udziału pracownika w imprezie 

integracyjnej nie było jednolite. Poniżej prezentujemy odmienne wyroki sądów w tym zakresie.

Wybrane wyroki NSA

Sygnatura wyroku sądowego Teza orzeczenia

1 2

Wyrok NSA z 12 marca 2013 r. 
(II FSK 1428/11)

(...) Pracownik, który przyjdzie na imprezę integracyjną organizo-
waną przez pracodawcę, musi zapłacić PIT. Jest to dla niego przy-
chód z nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od zakładu pracy. 
Nie jest przy tym istotne, co konkretnie i w jakiej ilości pracownik na 
takiej imprezie zje czy wypije. (…) Skoro pracodawca ponosi koszty 

 Zobacz wideoszkolenie „Rozliczanie świad-
czeń pozapłacowych”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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1 2

zapewnienia pracownikom realizacji różnego rodzaju usług związa-
nych z uczestnictwem w spotkaniach integracyjnych, to w konse-
kwencji przedmiotem świadczenia, które uzyskują pracownicy, jest 
korzystanie z tych usług. Świadczenie na rzecz uczestników imprez 
integracyjnych określonych usług przekłada się natomiast na konkret-
ną wartość pieniężną, ponieważ dla ich uzyskania należy ponieść za-
wsze konkretne wydatki. W analizowanym stanie faktycznym ponosi 
je pracodawca. Z tego powodu prawo i wynikające z niego nieodpłat-
ne korzystanie z usług gwarantowanych w ramach wyjazdów integra-
cyjnych stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 
updof. Jeżeli więc analizowane nieodpłatne świadczenie polega na 
zagwarantowaniu pracownikowi możliwości skorzystania z poszcze-
gólnych usług, to uprawniony otrzymuje je w momencie, w którym 
po stronie wykonawcy tych usług powstaje obowiązek pozostawania 
w gotowości do ich świadczenia (…). Z tych powodów, zagwaranto-
wane przez pracodawcę prawo do korzystania ze świadczeń związa-
nych z wyjazdami integracyjnymi nie jest pozostawieniem tych usług 
do dyspozycji w rozumieniu art. 11 ust. 1 updof, odnoszącym się wy-
łącznie do pieniędzy i wartości pieniężnych. Otrzymanym nieodpłat-
nym świadczeniem jest już bowiem możliwość skorzystania przez 
pracownika z usług zakupionych przez pracodawcę (...).

Wyrok NSA z 24 stycznia 
2013 r. (II FSK 1064/11)

(...) w sytuacji gdy wartości świadczeń pracowniczych nie można przypo-
rządkować do świadczeń uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretne-
go pracownika – nie jest możliwe ustalenie w odniesieniu do konkretne-
go pracownika kwoty przychodu. Nie można bowiem ustalić, czy i który 
pracownik otrzymał w istocie i w jakiej wysokości świadczenie. Nie jest 
też możliwe przypisanie pracownikowi określonego świadczenia, jeżeli 
nie tylko go nie otrzymał, ale nie wyrażał nawet woli jego przyjęcia (...).

Wyrok NSA z 8 listopada 
2012 r. (II FSK 602/11)

(...) ponoszone przez pracodawcę koszty na organizację imprezy prze-
kładają się na uzyskanie przez pracownika realnej korzyści i konkret-
nego przysporzenia o wymiarze finansowym, którego ciężaru sam 
pracownik nie ponosi. Ogólna cena, którą pracodawca uiszcza za 
wszelkie zakupione świadczenia, nabywając pewien pakiet usług, jest 
uzależniona od liczby uczestników, a nie od tego, z jakich świadczeń 
rzeczywiście skorzystali poszczególni pracownicy. (…) wartość nieod-
płatnego świadczenia przypadającego na pracownika może być obli-
czona według zapłaconej przez pracodawcę firmie zewnętrznej ceny 
zakupu usługi w postaci organizacji imprezy jubileuszowej, to jest 
przez podzielenie tej ceny przez liczbę uczestników imprezy. Ustalenie 
liczby uczestników jest kwestią techniczną – może nastąpić w oparciu 
o liczbę przyjętych zaproszeń, ale można także wykorzystać do tego 
celu inne kryteria, byleby prowadziło to do określenia kręgu rzeczywi-
stych beneficjentów. Trzeba dodać, że tymi beneficjentami, a więc tak-
że uzyskującymi nieodpłatne świadczenia, nie są osoby towarzyszące 
pracownikom, ponieważ osób tych nie łączy z finansującym imprezę 
pracodawcą węzeł prawny w postaci stosunku pracy (...).
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Sprawą opodatkowania nieodpłatnych świadczeń zajął się Trybunał Konstytucyjny, który 
w wyroku z 8 lipca 2014 r (K 7/13) orzekł, że: 

(...) nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez 
ustalonej za nie zapłaty podlega podatkowi dochodowemu. 
Pracodawcy oferują pracownikom całą gamę świadczeń, które leżą niejako wpół dro-

gi między gratyfikacją (rzeczową czy w postaci usługi), przyznaną pracownikowi jako element 
wynagrodzenia za pracę, która jest objęta podatkiem dochodowym, a wymaganymi przez od-
powiednie przepisy świadczeniami ze strony pracodawcy, które służą stworzeniu odpowiednich 
warunków pracy i które są zwolnione z tego podatku (art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof) (...). 

W tej sytuacji pojawia się pytanie o kryterium wyodrębnienia świadczeń objętych podat-
kiem dochodowym. Trybunał uznał, że tym kryterium musi być obiektywna ocena, czy świad-
czenie leżało w interesie pracownika. Tak 
jest wtedy, gdy stanowi ono realne przyspo-
rzenie majątkowe (korzyść), którego efekt 
jest uchwytny w jego majątku. Aby świad-
czenia uzyskiwane od pracodawcy podle-
gały opodatkowaniu, muszą zatem prowa-
dzić do pojawienia się po stronie pracownika 
dochodu, czyli korzyści majątkowej, która 
może wystąpić w dwóch postaciach: prowadzi do powiększenia aktywów, co jest zwykłym 
skutkiem wypłaty pieniędzy, albo do zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem 
świadczenia rzeczowego lub w formie usługi. 

W świetle powołanego wyroku TK należy przyjąć, że opodatkowaniu i oskładkowaniu pod-
legają tylko takie przychody uzyskiwane przez pracownika, które:
 ■  zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 ■  zostały spełnione w jego interesie (a nie w in-

teresie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść 
w postaci powiększenia aktywów lub unik-
nięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 ■  korzyść ta jest wymierna i przypisana in-

dywidualnemu pracownikowi (nie jest do-
stępna w sposób ogólny dla wszystkich 
podmiotów).

Udział m.in. w imprezach integracyjnych czy szkoleniowych nie powoduje po stronie pra-
cownika wymiernej korzyści, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, 
gdyż po jego stronie nie wystąpi żadne zaoszczędzenie wydatku. Zdaniem TK:

(...) trudno też poważnie utrzymywać, że przychodem pracownika z umowy o pracę 
czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie 
czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza 

podstawę opodatkowania (...).

UWAGA!
Świadczenia pracownicze objęte podatkiem do-
chodowym muszą prowadzić do uzyskania ko-
rzyści majątkowej lub do pojawienia się po stro-
nie pracownika dochodu.

Posłuchaj audiokomentarza „Nadpłacone świadczenia 
pracownicze po wyroku TK”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

Posłuchaj audiokomentarza „TK o świadczeniach 
nieodpłatnych”  dostępnego w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Po wyroku TK w najnowszym orzecznictwie sądów pojawiły się 
pierwsze korzystne dla pracodawców orzeczenia w sprawie zor-
ganizowanych imprez. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z 30 września 2014 r. (II FSK 2353/12) uznał, że u pracownika, który bierze udział w organizowa-
nej przez pracodawcę imprezie zbiorowej, nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń.

PRZYKŁAD
Zarząd firmy zaprosił swoich pracowników wraz z rodzinami na uroczystą kolację z okazji 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Koszt imprezy pracodawca pokryje z własnych 
środków. Uczestnictwo pracowników w imprezie nie jest ich przychodem, a więc nie podlega 
opodatkowaniu oraz nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
 Podczas imprezy integracyjnej pracownicy mieli możliwość korzystania z dodatkowych 
atrakcji, m.in. z konnych przejażdżek. Kilku pracowników zdecydowało się na jazdę konną, 

wyrażając w tym celu pisemne zgody. Przejazd 20-minutowy kosztował pracodawcę 50 zł. Czy w tej 
sytuacji po stronie pracowników powstanie przychód, od którego trzeba naliczyć składki?

Koszt imprezy integracyjnej nie stanowi dla pracowników przychodu, a zatem nie pod-
lega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy z dodat-
kowych atrakcji pracownik korzysta wyrażając w tym celu stosowną zgodę. Zachowane są 
bowiem dwie podstawowe cechy świadczenia pracowniczego powodujące jego opodatko-
wanie i oskładkowanie:
 ■  wyrażenie pisemnej zgody pracownika na skorzystanie z konnych przejażdżek, 
 ■  uniknięcie wydatków, które musiałby ponieść pracownik, gdyby zdecydował się sam opła-

cić 20-minutowy przejazd. 

Tak więc koszt konnej przejażdżki pracodawca powinien doliczyć do przychodu pracownika, 
od którego naliczy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-

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

 ● art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491 

97f2283c-1f1a-44e4-8688-2dbd8b465046

Małgorzata Kozłowska – radca prawny

Pełną treść orzeczenia znaj-
dziesz na www.inforfk.pl

Czytaj także: „Święta w firmie – rozliczanie obdarowanych pracowników i zleceniobiorców” 
na www.inforfk.pl w bazie codziennie aktualizowanych porad i artykułów. 

Sprawdź wyjątkowe oferty dostępu do serwisu.

www.inforfk .pl
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>> podstawa wymiaru składki, Fundusz Pracy, zwolnienie, obowiązki płatnika

2.  Czy opłacać składki na FP od umowy zlecenia 
za pracownicę po urlopie wychowawczym 

PROBLEM  Pracownica zakończyła urlop wychowawczy 31 października 2014 r. 
Od 1 listopada br. wróciła do pracy na pełny etat, z wynagrodzeniem 2800 zł. 
Na okres od 17 listopada do 31 grudnia br. zawarliśmy z nią dodatkowo umowę 
zlecenia na kwotę 300 zł miesięcznie. Wynagrodzenie zarówno z umowy o pracę, 
jak i zlecenia jest wypłacane w miesiącu, za który przysługuje. W związku z tym, 
że pracownica wróciła z urlopu wychowawczego, mamy prawo do zwolnienia 
z opłacania za nią składek na Fundusz Pracy przez 36 miesięcy od przychodów 
ze stosunku pracy. Czy zwolnienie dotyczy też przychodów ze zlecenia? 

RADA  Nie. Zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy dotyczy tylko przychodów 
z umowy o pracę. Natomiast od wynagrodzenia z umowy cywilnej powinni 
Państwo opłacać składkę na FP, mimo że miesięczna kwota tego przychodu 
jest niższa niż minimalne wynagrodzenie. Do ustalenia obowiązku opłacania 
składek na FP od umowy zlecenia należy przyjąć łączny przychód pracownika 
tj. z obu umów, w przeliczeniu na okres miesiąca, który w tym przypadku jest 
wyższy niż stawka minimalnej płacy. 

UZASADNIENIE  Państwa pracownica otrzyma za listopad br. wynagrodzenie z pracy na etacie 
oraz pomniejszone wynagrodzenie za wykonywanie zlecenia przez połowę miesiąca. W celu usta-
lenia obowiązku naliczenia składki na FP wynagrodzenie ze zlecenia trzeba jednak przeliczyć na 
okres miesiąca, tj. przyjąć taką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-

towe, jaka by obowiązywała, gdyby zlecenie było 
wykonywane przez cały miesiąc, tj. przyjąć 300 zł. 
Takiego przeliczenia dokonuje się, jeżeli umowa 
zlecenia ma trwać kilka miesięcy, z określonym 
w umowie wynagrodzeniem za pracę w stawce 
miesięcznej. Dodając do tego kwotę pensji z etatu 
łączna suma przekracza kwotę minimalnego wy-
nagrodzenia, tj. 1680 zł (300 zł + 2800 zł = 3100 zł 
> 1680 zł). Oznacza to, że należy opłacić skład-
kę na FP od przychodu za listopad br. w wysoko-
ści proporcjonalnie niższej, tj. 140 zł, co wynika 
z wyliczenia:

300 zł : 30 dni listopada x 14 dni wykonywania 
zlecenia (od 17 do 30 listopada 2014 r.) = 140 zł.

Składka na FP za listopad wyniesie 3,43 zł (140 zł x 2,45%), a za grudzień 7,35 zł 
(300 zł x 2,45%).

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

UWAGA!
Pracodawca może korzystać ze zwolnienia 
z opłacania składek na FP za pracownika, któ-
ry powrócił do pracy np. po urlopie wychowaw-
czym, z zastrzeżeniem jednak, że zwolnienie to 
nie obejmuje przychodów  tej osoby  z umowy 
zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. 
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Zwolnienie z opłacania składek na FP w okresie 36 miesięcy przysługuje pracodawcy w od-
niesieniu do pracowników, którzy powrócili po urlopie:
 ■ macierzyńskim, 
 ■ na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 ■ dodatkowym macierzyńskim, 
 ■ na warunkach dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, 
 ■ rodzicielskim lub 
 ■ wychowawczym, 

Warunkiem jest udzielenie wymienionego urlopu przez tego pracodawcę tylko w odnie-
sieniu do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Zatem zwolnienie nie dotyczy np. osób 
wykonujących umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się 
przepisy o zleceniu. 

Natomiast w przypadku pracowników, którzy zawarli z własnym pracodawcą dodatkowo 
umowę zlecenia lub o dzieło (lub którzy takie umowy wykonują dla swoich pracodawców, 
choćby zawarli je z innymi podmiotami), pracodawca również może korzystać ze zwolnie-
nia z opłacania składek na FP za pracownika, który powrócił do pracy np. po urlopie wy-
chowawczym, ale tylko od przychodu ze stosunku pracy. Zwolnienie nie obejmuje bowiem 
przychodów ze zlecenia. Wynika to z faktu, że tylko w świetle ustawy systemowej pracow-
nik dorabiający u pracodawcy na podstawie umowy cywilnej nadal jest pracownikiem i nie 
zyskuje dodatkowego statusu zleceniobiorcy. 

Ze względu na to, że przychód z umowy zlecenia nie jest zwolniony z opłacania skła-
dek na FP, składki na ten fundusz powinny być regulowane po spełnieniu ogólnego wa-
runku, tj. wtedy, gdy przychód jest równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub gdy 
ją przekracza. Przy rozstrzyganiu, czy składka na FP jest należna, płatnik powinien 
zsumować wypłacony w danym miesiącu przychód ze zlecenia z przychodem z umowy 
o pracę i porównać sumę z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Jeśli tak ustalona 
suma jest równa bądź wyższa, to składkę na FP należy zapłacić, ale tylko od przychodu 
z umowy zlecenia, gdyż część przychodu pracownika z umowy o pracę podlega usta-
wowemu zwolnieniu.

PRZYKŁAD
Pracownica, która w 2014 r. powróciła do pracy po urlopie wychowawczym, pracuje na 
1/2 etatu z wynagrodzeniem 1000 zł. Podpisała z pracodawcą umowę zlecenia na 6 mie-
sięcy, płatną po 200 zł miesięcznie. Składka na FP ze zlecenia nie jest należna, gdyż 
miesięczny przychód z umowy o pracę i ze zlecenia, tj. 1200 zł, jest niższy od kwoty 
minimalnego wynagrodzenia – 1680 zł. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 

UWAGA!
Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy 
nie dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie 
umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do 
której stosuje się przepisy o zleceniu.
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 ● art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 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

402cc5a0-d49a-4641-a0d1-02025eb646fb

Izabela Nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozlicza-
niem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych, prowadzi portal kadrowo-płacowy 

>> umowa o dzieło, urlop bezpłatny, podstawa wymiaru składki, obowiązki płatnika

3.  Kiedy zawarta z pracownikiem umowa o dzieło 
nie podlega oskładkowaniu

PROBLEM  Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym do 31 grudnia 2014 r. W li-
stopadzie zawarliśmy z nim umowę o dzieło. Czy umowa o dzieło zawarta z włas-
nym pracownikiem w okresie urlopu bezpłatnego podlega oskładkowaniu?

RADA  Nie. Pracownik nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym ani 
zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o dzieło 
w trakcie urlopu bezpłatnego. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE  Pracownik w okresie urlopu bezpłatnego nie ma prawa do wynagrodze-
nia, co wprost wynika z nazwy urlopu. Okresu tego nie wlicza się do okresu pracy, od 
którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 § 2 Kodeksu pracy). Przepisy o ubez-

pieczeniach społecznych nie regulują wprost tej 
kwestii, ale skoro podczas urlopu bezpłatnego za-
wieszeniu ulegają prawa i obowiązki pracownicze 
w związku z zaprzestaniem wykonywania pracy, 
na które pracodawca udzielił zgody, to okres ten 
stanowi przerwę w podleganiu ubezpieczeniom 
pracowniczym. 

Do celów ubezpieczeniowych za pracownika uwa-
ża się także osobę wykonującą pracę na podstawie:
 ■ umowy agencyjnej, 

 ■ umowy zlecenia lub 
 ■  innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, albo 
 ■ umowy o dzieło, 

jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub gdy w ra-
mach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku 
pracy (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). 

Pracodawca, który zawrze z pracownikiem dodatkowo umowę cywilnoprawną, musi 
uwzględnić przychody z tej umowy w podstawie wymiaru składek pracownika i rozliczyć 

 Zobacz wideoszkolenie „Korekta dokumen-
tów rozliczeniowych”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

UWAGA!
W okresie urlopu bezpłatnego osoba nie 
podlega ubezpieczeniom społecznym ani 
ubezpieczeniu zdrowotnemu.
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od niej składki w dokumentach ubezpieczeniowych z pracowniczym kodem tytułu ubezpie-
czenia 01 10 xx. 

PRZYKŁAD
Robert W. jest pracownikiem w spółce NOVIS. Jest wynagradzany stałą stawką miesięcz-
ną w kwocie 3500 zł. W okresie od 1 do 12 grudnia 2014 r. Robert W. zawarł ze swoim 
pracodawcą umowę o dzieło z wynagrodzeniem 1000 zł. Pracodawca ustalając podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zsumuje wynagrodzenie z etatu oraz wyna-
grodzenie z umowy o dzieło (3500 zł + 1000 zł). Natomiast składki rozliczy w dokumentach 
ubezpieczeniowych za grudzień br. z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx.

Należy jednak pamiętać, że do celów ubezpieczeniowych pracodawca nie traktuje jak 
własnych pracowników osób, z którymi zawiera umowy cywilnoprawne i które jednocześnie 
przebywają na urlopach:
 ■  macierzyńskim, 
 ■  wychowawczym lub
 ■  bezpłatnym.

Jeśli zatem pracodawca zatrudni na podstawie umowy o dzieło własnego pracownika prze-
bywającego na urlopie bezpłatnym, to z tytułu wykonywania pracy na podstawie tej umowy 
pracownik nie będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnemu, gdyż umo-
wa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń.

PRZYKŁAD
Jan O. przebywa na urlopie bezpłatnym od 10 listopada do 31 grudnia 2014 r. Pracodawca 
zawarł z nim umowę o dzieło na okres od 24 listopada do 5 grudnia. Pracodawca nie 
rozlicza składek od wypłat z umowy o dzieło, ale składa raporty: 
 ■ za listopad 2014 r.:

–  raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczeń 01 10 xx, wykazując w nim okres urlopu 
bezpłatnego z kodem świadczenia/przerwy 111,

 

–  raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczeń 01 10 xx, rozliczając składki na ubezpie-
czenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz zdrowotne od 
podstawy wymiaru składek w wysokości przychodu pracowniczego osiągniętego za 
przepracowaną część listopada,
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 ■ za grudzień 2014 r.:
–   wyłącznie raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczeń 01 10 xx, wykazując w nim 

okres urlopu bezpłatnego z kodem świadczenia/przerwy 111.
 

Gdyby jednak umowa o dzieło zawarta w okresie urlopu bezpłatnego trwała po jego za-
kończeniu, to wynagrodzenie z umowy przysługujące proporcjonalnie za okres po powro-
cie do pracy należy wliczyć do podstawy wymiaru składek pracowniczych (art. 18 ust. 1a 
ustawy systemowej).

PRZYKŁAD
Laura K. w okresie od 7 do 21 listopada 2014 r. przebywała na urlopie bezpłatnym, nato-
miast od 14 do 28 listopada 2014 r. wykonywała na rzecz swojego pracodawcy umowę 
o dzieło. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła w kwocie 800 zł wypłacono jej 28 listopa-
da. W raporcie ZUS RCA za listopad br. pracodawca oprócz wynagrodzenia pracowni-
czego musi rozliczyć składki od kwoty 373,31 zł z tytułu umowy o dzieło za okres od 
22 do 28 listopada 2014 r. (pracownik wrócił do pracy z urlopu bezpłatnego) wyliczonej 
w następujący sposób:
 ■  800 zł (kwota za dzieło) : 15 (dni trwania umowy) = 53,33 zł (dniówka),
 ■  53,33 zł x 7 (dni trwania umowy po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego) = 
= 373,31 zł (podstawa z umowy o dzieło do oskładkowania).

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2a, art. 13 pkt 1, art. 18 ust. 1–1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ube-

zpieczeń społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161

 ● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych – Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1491

 ● art. 174 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502

 ● załączniki nr 12, 14 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w spra-
wie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych rapor-
tów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczenio-
wych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1101

8ccae40d-7dfa-4a23-a983-e552a1aa942d

Andrzej Okułowicz –  ekspert i praktyk, prawnik, od 14 lat zajmujący się prawem ubez-
pieczeń społecznych
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>> podstawa wymiaru zasiłków, podstawa wymiaru składki, przekroczenie

1.  Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku 
po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru 
składek

W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie pomniej-
szone o potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe i chorobowe. W sytuacji gdy ubezpieczony przekroczy roczną 
podstawę wymiaru składek i do podstawy wymiaru zasiłku należy przy-
jąć wynagrodzenie po uzupełnieniu, wynagrodzenie należy pomniejszyć 
o tzw. średni wskaźnik potrąconych składek, a nie o 13,71%.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód pracownika, co do zasady, wypłacony za 
okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy (art. 36 ustawy zasiłkowej), po-
mniejszony o finansowane przez niego składki na ubezpieczenia społeczne, tj. 13,71%. Przy 
przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek (w 2014 r. – 112 380 zł) płatnik nie pomniej-
sza wynagrodzenia pracownika o pełne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co 
sprawia, że wysokość stopy procentowej składek finansowanych przez ubezpieczonego bę-
dzie inna. Jeżeli pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie i podstawa wymiaru 
zasiłku nie wymaga uzupełnienia, to w celu obliczenia zasiłku przychód za dany miesiąc na-
leży pomniejszyć o faktycznie odprowadzone składki.

PRZYKŁAD
Aleksandra T. jest zatrudniona od 1 marca 2014 r. i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodze-
nie w wysokości 12 000 zł. Od 2 do 4 listopada 2014 r. była niezdolna do pracy. We wrześniu 
2014 r. pracownica przekroczyła roczną podstawę wymiaru składek. W tym miesiącu składki 
zostały opłacone od kwoty 2000 zł. Od października 2014 r. pracodawca nie potrąca składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (odprowadza tylko składkę chorobową). 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód pracownicy uzyskany od 
marca do października 2014 r., pomniejszony o finansowane przez nią składki na ubez-
pieczenia społeczne.

Miesiąc Przy-
chód

Podstawa wymiaru 
składek 

na ubezpieczenia 
Składka na ubezpieczenia 

Razem 
składki 

ZUS

Podstawa 
wymiaru 
zasiłkuemerytalne 

i rentowe chorobowe
emery-
talne 

– 9,76%

rentowe 
– 1,5%

chorobo-
we 

– 2,45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03.2014 12 000 12 000 12 000 1171,20 180 294 1645,20 10 354,80

04.2014 12 000 12 000 12 000 1171,20 180 294 1645,20 10 354,80
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

05.2014 12 000 12 000 12 000 1171,20 180 294 1645,20 10 354,80

06.2014 12 000 12 000 12 000 1171,20 180 294 1645,20 10 354,80

07.2014 12 000 12 000 12 000 1171,20 180 294 1645,20 10 354,80

08.2014 12 000 12 000 12 000 1171,20 180 294 1645,20 10 354,80

09.2014 12 000 2000 12 000 195,20 30 294 519,20 11 480,80

10.2014 12 000 0 12 000 0 0 294 294,00 11 706,00

Razem 85 315,60

Średni przychód (85 315,60 zł : 8 miesięcy) 10 664,45

Zasiłek za 1 dzień w wysokości 80% (10 664,45 zł : 30 dni x 80%) 284,39

Za 3 dni niezdolności do pracy pracownicy przysługuje zasiłek w wysokości 853,17 zł 
(3 dni x 284,39 zł).

Uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku po przekroczeniu 
30-krotności
Jeżeli zdarzy się, że ustalając podstawę wymiaru 

zasiłku (chorobowego, opiekuńczego, macierzyń-
skiego) pracownik w którymś z miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku:
 ■ osiągnął roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
 ■ nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, takich jak: choroba, 

konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, urlop 
macierzyński, wychowawczy czy bezpłatny i
 ■ jest wynagradzany stałym miesięcznym wynagrodzeniem,

przy uzupełnianiu wynagrodzenia należy obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia 
społeczne (pkt 209 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, www.zus.pl).

Średni wskaźnik potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez 
pracownika należy wyliczyć zgodnie ze wzorem:

Św   = 
  Ks × 100

            P

gdzie: Św – średni wskaźnik potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne, Ks – kwota składek na ubezpiecze-
nia społeczne, P – przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

PRZYKŁAD
Katarzyna P. pobierała zasiłek opiekuńczy od 1 do 10 listopada 2014 r. Podstawę wymia-
ru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od listopada 2013 r. 
do października 2014 r. Pracownica otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwo-
cie 10 000 zł. W grudniu 2013 r. Katarzyna P. była niezdolna do pracy, co spowodowało, 
że zamiast 20 dni przepracowała w tym miesiącu 10 dni. W grudniu 2013 r. osiągnęła 
roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. Pracodawca za ten miesiąc 
odprowadził składki od kwoty 3000 zł. Uzupełniając wynagrodzenie za grudzień 2013 r., 

 Zobacz e-Poradnik „Zasiłek chorobowy 
dla nowego pracownika” dostępny w Bibliote-
ce INFOR FK na www.inforfk.pl
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w pierwszej kolejności należy obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia spo-
łeczne potrąconych pracownicy w tym miesiącu. Pracodawca odprowadził składki za 
grudzień w łącznej wysokości 501,13 zł.

Miesiąc

Wynagrodze-
nie zasadni-

cze (pomniej-
szone o dni 

niezdolności 
do pracy)

Podstawa wy-
miaru składek na 

ubezpieczenia 
Składka 

na ubezpieczenia 
Razem 
składki 

ZUS

Podstawa 
wymiaru 
zasiłku

emery-
talne 

i rento-
we

choro-
bowe

emery-
talne 

– 9,76%

rento-
we 

– 1,5%

choro-
bowe 

– 2,45%

11.2013 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
12.2013 6666,66* 3 000 6666,66 292,80 45 163,33 501,13 10 000 – 

7,52% = 9248
(po uzupeł-

nieniu)
01.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
02.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
03.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
04.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
05.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629

06.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
07.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
08.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
09.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629
10.2014 10 000 10 000 10 000 976 150 245 1371 8629

Razem 104 167
Średni przychód (104 167 zł : 12) 8680,58
Zasiłek za 1 dzień w wysokości 80% (8680,58 zł : 30 dni x 80%) 231,48

* wynagrodzenie zasadnicze pomniejszone o dni niezdolności do pracy

Średni wskaźnik składek potrąconych pracownicy w grudniu 2013 r. wynosi 7,52% 
(501,13 zł x 100 : 6666,66 zł). Wynagrodzenie pracownicy za grudzień 2013 r. określone 
w umowie o pracę powinno zostać pomniejszone o składki na ubezpieczenia społecz-
ne obliczone z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek, tj. o kwo-
tę 752 zł (7,52% x 10 000 zł). Uzupełnione wynagrodzenie za grudzień 2013 r. wynosi 
9248 zł (10 000 zł – 752 zł). Pracownica za listopad 2014 r. otrzyma zasiłek opiekuńczy 
w wysokości 2314,80 zł (231,48 zł x10 dni).

Wynagrodzenie za urlop a uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, co do zasady, stanowi podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne (zawsze stanowi podstawę ubezpieczenia chorobowego), dlatego 
do celów zasiłkowych przyjmuje się, że dni urlopu są dniami faktycznie wykonywanej pracy.

W niektórych sytuacjach należy uzupełnić wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik 
przebywał na urlopie wypoczynkowym (np. w tym miesiącu przebywał również na urlopie bez-
płatnym lub był niezdolny do pracy). Sposób postępowania zależy od metody wynagradzania 
pracownika, tj. czy ma prawo do wynagrodzenia stałego, zmiennego czy mieszanego.
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Jeżeli pracownik (otrzymujący wyłącznie wynagrodzenie stałe) w miesiącu, który jest przyjmo-
wany do podstawy wymiaru zasiłku, przebywał na urlopie wypoczynkowym i miał inną usprawiedli-
wioną nieobecność w pracy, to uzupełniając wynagrodzenie nie należy uwzględniać wynagrodzenia 
otrzymanego za faktyczne dni pracy lub za urlop, lecz wynagrodzenie określone w umowie o pracę.

PRZYKŁAD
Maciej R., zatrudniony od 1 maja 2014 r., otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie stałe 
w kwocie 12 000 zł. Od 7 do 13 listopada 2014 r. był niezdolny do pracy. Podstawę wy-
miaru zasiłku stanowi wynagrodzenie za okres od maja 2014 r. do października 2014 r. 
W sierpniu pracownik przebywał przez 2 dni na urlopie wypoczynkowym i przez 3 dni na 
urlopie bezpłatnym, w związku z czym przepracował 15 z 20 dni. W sierpniu 2014 r. rocz-
ne przychody pracownika przekroczyły 30-krotność. Za sierpień pracownik otrzymał:
 ■ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9142,85 zł (pomniejszone o urlop wypoczynko-
wy i bezpłatny), z czego kwota 2000 zł stanowiła podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne. Pracodawca odprowadził składki w łącznej wysokości 449,20 zł, 
tj. na ubezpieczenia:
– emerytalne: 2000 zł x 9,76% = 195,20 zł,
– rentowe: 2000 zł x 1,5% = 30 zł,
– chorobowe: 9142,85 zł x 2,45% = 224 zł,
 ■ wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w kwocie 1142,82 zł, a po pomniejszeniu 
o składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%) – 986,17 zł.

W pierwszej kolejności należy obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia społecz-
ne potrąconych pracownikowi w tym miesiącu, tj. (605,88 zł x 100 : 10 285,67 zł) = 5,89%.
Uzupełnienie wynagrodzenia polega na przyjęciu wynagrodzenia określonego w umowie 
o pracę i pomniejszeniu go o średni wskaźnik składek, tj. 9411 zł (10 000 zł – 5,89% = 9411 zł).

Uzupełnianie wynagrodzenia zmiennego
Inaczej wygląda uzupełnianie wynagrodzenia pracownika otrzymującego zmienne wyna-

grodzenie. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przez taką osobę, uzupeł-
niając wynagrodzenie nie należy obliczać średniego wskaźnika składek, gdyż wynagrodze-
nie pracownika pomniejsza się o faktyczną wysokość składek.

Aby uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (opiekuńczego, macierzyńskiego) należy:
Krok 1. Wynagrodzenie pracownika pomniejszyć o faktyczną kwotę składek na ubezpie-

czenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Krok 2. Pomniejszone wynagrodzenie podzielić przez liczbę przepracowanych dni.
Krok 3. Otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany 

przepracować w danym miesiącu.

PRZYKŁAD
Wojciech S. był niezdolny do pracy od 13 do 19 listopada 2014 r. Pracownik jest wyna-
gradzany prowizyjnie. W grudniu 2013 r. (w miesiącu, który jest brany pod uwagę przy 
ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku) chorował przez 9 dni i zamiast 20 przepracował 
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11 dni. W tym miesiącu przekroczył roczną podstawę wymiaru składek. Wynagrodzenie 
za grudzień 2013 r. wyniosło 4580 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne zostały od-
prowadzone od kwoty 1580 zł, w łącznej wysokości 177,91 zł. Od kwoty 4580 zł została 
potrącona składka chorobowa w wysokości 112,21 zł.
Suma składek potrąconych przez pracodawcę (finansowanych przez pracownika) wyniosła 
290,12 zł (112,21 zł + 177,91 zł). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodze-
nie pracownika za okres od listopada 2013 r. do października 2014 r. Wynagrodzenie za grudzień 
2013 r. należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego po uzupełnieniu, tj.:
 ■ 4580 zł (wynagrodzenie pracownika) – 290,12 zł (faktyczna wysokość składek) = 4289,88 zł,
 ■ 4289,88 zł : 11 (dni faktycznie przepracowane) = 389,99 zł,
 ■ 389,99 zł x 20 (dni do przepracowania) = 7799,80 zł.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie za gru-
dzień 2013 r. w wysokości 7799,80 zł.

Jeżeli pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie zmienne i w miesiącu uwzględnia-
nym w podstawie wymiaru zasiłku (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego) przeby-
wał na urlopie wypoczynkowym, a także był nieobecny z innych usprawiedliwionych przy-
czyn, to aby uzupełnić wynagrodzenie, należy:

Krok 1. Zsumować wynagrodzenie za dni przepracowane.
Krok 2. Łączną kwotę wynagrodzenia podzielić przez dni urlopu i dni wykonywania pracy.
Krok 3. Otrzymany wynik pomnożyć przez dni, które pracownik był zobowiązany prze-

pracować.

Uzupełnianie wynagrodzenia stałego i zmiennego
W przypadku gdy pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego mają prawo do in-

nych składników wynagrodzenia, np. premii rocznej czy prowizji kwartalnej, to takie skład-
niki wynagrodzenia, jeśli są pomniejszane za dni nieobecności w pracy, należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru zasiłku.

Jeżeli pracownik ma prawo do stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, to w sytu-
acji przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek i konieczności uzupełnienia podstawy 
wymiaru zasiłku należy obliczyć średni wskaźnik składek i o ten wskaźnik pomniejszyć stały 
miesięczny przychód oraz dodatkowy składnik, np. kwartalny lub roczny.

Jeżeli pracownik otrzymujący wynagrodzenie stałe i zmienne w miesiącu, który jest 
uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, przebywał na urlopie wypoczynkowym i był nie-
obecny w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn, to uzupełniając jego wynagrodzenie 
należy w całości potraktować je jak zmienne.

PRZYKŁAD
Kamil C. otrzymuje wynagrodzenie stałe w wysokości 10 000 zł miesięcznie i prowizję. 
Od 20 do 30 października 2014 r. był niezdolny do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku cho-
robowego stanowi wynagrodzenie za okres od października 2013 r. do września 2014 r. 
W sierpniu pracownik przebywał przez 3 dni na urlopie wypoczynkowym i przez 5 dni na 



VII. ZASIŁKI56

MONITOR PPiU nr 23(263) 1 grudnia 2014 r.

urlopie bezpłatnym. Z 20 dni do przepracowania przepracował 12 dni. W sierpniu 2014 r. 
przekroczył roczną podstawę wymiaru składek. Za sierpień pracownik otrzymał:
 ■ stałe wynagrodzenie za pracę w kwocie 7619,05 zł (pomniejszone o dni urlopu bez-
płatnego), z czego kwota 1000 zł stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne. Pracodawca odprowadził składki w łącznej wysokości 299,27 zł, 
tj. na ubezpieczenia:
– emerytalne: 1000 zł x 9,76% = 97,60 zł,
– rentowe: 1000 zł x 1,5% = 15 zł,
– chorobowe: 7619,05 zł x 2,45% = 186,67 zł,
 ■ prowizję w wysokości 4500 zł, która została pomniejszona o składkę chorobową 
w wysokości 2,45%, tj. o 110,25 zł.

Aby uzupełnić stałe wynagrodzenie za sierpień 2014 r. oraz prowizję, należy obliczyć 
średni wskaźnik składek potrąconych od całej kwoty wypłaconej w tym miesiącu, 
tj. 409,52 zł (299,27 zł + 110,25 zł) x 100 : 12 119,05 zł = 3,38%. Następnie o wysokość 
średniego wskaźnika należy pomniejszyć przychód za sierpień i podzielić go przez dni 
faktycznie przepracowane oraz dni urlopu wypoczynkowego i pomnożyć przez dni obo-
wiązujące do przepracowania, tj.:
7619,05 zł (stałe wynagrodzenie za pracę) + 4500 (prowizja) – 3,38% : 15 (dni pracy i dni 
urlopu) x 20 (dni faktycznie do przepracowania) = 15 612, 57 zł.
W podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić wynagrodzenie za sierpień 2014 r., po 
uzupełnieniu, w wysokości 15 612,57 zł.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
 W grudniu br. jeden z naszych pracowników przekroczy roczną podstawę wymiaru 
składek. Czy po przekroczeniu możemy nie odprowadzać składki na Fundusz Pracy?

Nie. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek płatnik jest zobowiązany nadal od-
prowadzać składki na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na FP i FGŚP.

fa2b5e7e-8454-4668-95e5-ab3da530e644
PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 19, art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. z  2013 r., poz. 1442; 

ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161
 ● § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. 
Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860
 ● obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia 
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. z 2013 r. poz. 1028
 ● art. 27b 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
 ● art. 36–47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-

roby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

Katarzyna Kalata –  ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, dokto-
rantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk 
z 11-letnim doświadczeniem w działach personalnych
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>> okres wyczekiwania, dokumenty ubezpieczeniowe

2.  Jak w dokumentach ZUS rozliczyć chorobę 
w okresie wyczekiwania

PROBLEM  Pracownik, którego zatrudniliśmy od 1 października 2014 r., był 
niezdolny do pracy od 15 do 31 października 2014 r. Z uwagi na brak okre-
su wyczekiwania nie nabył prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności 
do pracy. Jakie dokumenty powinniśmy złożyć za tego pracownika do ZUS?

RADA  Okres przerwy w opłacaniu składek za osoby przebywające na zwolnie-
niu lekarskim, ale bez prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 
czy zasiłku chorobowego ze względu na brak okresu wyczekiwania, pracodaw-
ca jest zobowiązany wykazać w imiennym raporcie ZUS RSA. W polu 02 druku 
ZUS RSA należy wpisać kod 151, natomiast w polach 03 i 04 należy podać okres 
„od – do” przerwy w opłacaniu składek, tj. od 15 do 31 października 2014 r.

UZASADNIENIE  Przerwy w opłacaniu składek 
oraz wysokość przysługujących ubezpieczo-
nym świadczeń chorobowych należy wykazywać 
w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA. 

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia 
za czas niezdolności do pracy po upływie okre-
ślonego okresu ubezpieczenia, który w przy-
padku obowiązkowego ubezpieczenia cho-
robowego wynosi 30 dni. Po upływie okresu 
pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności 
do pracy, tj. po upływie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukoń-
czył 50. rok życia – po upływie 14 dni, pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego.

Okres niezdolności do pracy z powodu choroby, za który ubezpieczony nie ma prawa 
do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego w trakcie okresu wyczekiwania, 
traktuje się na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego.

Okres przerwy w opłacaniu składek spowodowany niezdolnością do pracy, ale bez pra-
wa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy czy zasiłku, przypadający na okres wy-
czekiwania, należy wykazać na druku ZUS RSA z kodem przerwy 151, tj. okres usprawied-
liwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. Raport ZUS RSA 
należy sporządzić za miesiąc, w którym pracownik zachorował. 

Wypełnienie raportu ZUS RSA – INSTRUKCJA

Krok 1. Wskazanie okresu rozliczeniowego
W bloku I w polu 01 należy wpisać identyfikator raportu za miesiąc rozliczeniowy.

UWAGA!
W ZUS RSA jako okres usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub za-
siłku, wykazuje się pełen okres choroby, bez przerw 
na weekendy lub dni wolne od pracy.

 Zobacz wideoszkolenie „Rozliczanie składek za okres 
choroby pracownika i zleceniobiorcy”  dostępne 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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Przykład pola 01

0 1  1 0 2 0 1 4  

Krok 2. Podanie danych płatnika
W bloku II należy wpisać dane dotyczące płatnika składek:

 pole 01: numer NIP,
 pole 02: numer REGON,
 pole 03: dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną – numer PESEL,
  pole 04: dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną – wypełniane w sytuacji, gdy nie nadano 
numeru NIP i REGON lub PESEL albo jednego z nich – w zależności od rodzaju dokumentu 
należy wpisać: 1 – w przypadku dowodu osobistego, 2 – w przypadku paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
  pole 05: dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną i jest wypełniane w sytuacji, gdy nie 
nadano numeru NIP i REGON lub PESEL albo jednego z nich – należy wpisać serię i numer 
– odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
 pole 06: skrócona nazwa płatnika,
 pole 07: dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną – nazwisko płatnika,
  pole 08: dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną – pierwsze imię płatnika składek,
 pole 09: dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną – data urodzenia płatnika składek 

Przykład wypełnionego bloku II

Krok 3. Podanie danych ubezpieczonego
Blok III.A należy podać dane osoby ubezpieczonej:

 pole 01: nazwisko,
 pole 02: pierwsze imię,
  pole 03: kod typu identyfikatora: P-PESEL, a w przypadku jego braku: 1 – dowód osobisty,
2 – paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
 pole 04: numer podanego identyfikatora.

Przykład wypełnionego bloku III

Krok 4. Wskazanie tytułu do ubezpieczenia
W bloku IIIB w polu 01 należy wpisać kod tytułu ubezpieczenia, który został podany w zgło-
szeniu do ubezpieczeń. Dla pracownika jest to kod 01 10 00.

1 2 2 5 8 7 9 8 9 6  1 5 8 6 5 6 8 6 5 2  
              
A B C  S P .  Z  O . O .  
      
            

N O W A K  
J A N  P  8 2 0 5 1 0 2 2 5 9 9
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Przykład wypełnionego bloku III B

Krok 5. Podanie kodu świadczenia
W bloku IIIB w polu 02 należy wpisać kod świadczenia/przerwy. W przypadku okresu uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku jest to kod 151.

Przykład wypełnionego bloku III B pola 02

Krok 6. Podanie okresu niezdolności do pracy
W bloku IIIB w polach 03 i 04 należy podać okres „od–do” przerwy w opłacaniu składek. Okres 
ten nie może wykraczać poza ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany 
raport ZUS RSA, co oznacza że „Data od” i „Data do” mogą być wcześniejsze niż pierwszy 
dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany raport, i nie mogą być późniejsze niż 
ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który jest sporządzany raport. Podawany okres 
„od–do” może natomiast wykraczać poza rok kalendarzowy. 
Przykład wypełnionego bloku III B pola 03

Krok 6. Wypełnienie pozostałych bloków
Bloki IV–X należy wypełnić, jeśli u płatnika są zatrudnione kolejne osoby ubezpieczone lub 
w przypadku tej samej osoby ubezpieczonej, gdy występuje więcej niż jedna sytuacja, dla 
której należy sporządzić raport o wypłaconych świadczeniach/wynagrodzeniach i/lub prze-
rwach w opłacaniu składek.
Blok XI to oświadczenie płatnika składek:

 pole 01: data wypełnienia formularza,
 pole 02: podpis płatnika składek albo osoby upoważnionej przez płatnika,
 pole 03: pieczątka płatnika składek. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie 

określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów 
miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych 
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1101

 ● art. 4 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

4a54a8af-098a-4139-92cc-dedbc6f81f97

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

0 1  1 0  0  0  1 5 1  

1 5 1 0 2 0 1 4  3 1 1 0 2 0 1 4          

0 1  1 0  0  0  1 5 1  
1 5 1 0 2 0 1 4  3 1 1 0 2 0 1 4          
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>> szkolenia BHP, szkolenie dla osób kierujących pracownikami, szkolenia wstępne, 
szkolenie okresowe

1.  Jakim szkoleniom bhp podlegają pracownicy 
kadry zarządzającej

PROBLEM  Nasza firma dostała sporo nowych zleceń i zatrudniliśmy dyrekto-
ra oraz kierownika projektu. Jakie szkolenia bhp trzeba przeprowadzać dla 
tych osób? Czy kadra zarządzająca powinna przechodzić takie same szkole-
nia bhp jak pozostali pracownicy?

RADA  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych powinni mieć 
przeprowadzone, podobnie jak pozostali pracownicy, 3 rodzaje szkoleń bhp, 
tj.: wstępne ogólne (instruktaż ogólny), wstępne na stanowisku pracy (in-
struktaż stanowiskowy), jeżeli na stanowisku występują czynniki szkodliwe, 
uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, a także szkolenie okresowe.

UZASADNIENIE  Obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego bhp przed 
dopuszczeniem do pracy dotyczy wszystkich nowo zatrudnianych pracowników, a więc tak-
że osób należących do kadry kierowniczej. 

Instruktaż ogólny
Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z pod-

stawowymi przepisami i zasadami bhp – w tym obowiązującymi w danym zakładzie, 
a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Program szkolenia 
osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami po-
winien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób 
w zakresie bhp.

PRZYKŁAD
Ramowy program instruktażu stanowiskowego przewiduje 3 godziny szkolenia. 
Awansując pracownika na stanowisko kierownika emalierni pracodawca zdecydował 
się przeprowadzić dla niego szkolenie w 8-godzinnym wymiarze, gdyż 3-godzinny in-
struktaż nie byłby wystarczający z uwagi na zagrożenia dla zdrowia i życia – zarówno 
dla kierownika, jak i jego podwładnych (m.in. zapylenie pomieszczeń, oddziaływanie 
czynników chemicznych, wysoka temperatura). Takie postępowanie pracodawcy jest 
prawidłowe.

Instruktaż ogólny prowadzi najczęściej pracownik służby bhp. Możliwe jest również prze-
prowadzenie instruktażu przez osobę wykonującą u pracodawcy zadania służby bhp, pra-
codawcę samodzielnie wykonującego zadania służby bhp lub wyznaczonego pracownika 
o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach, z aktualnym szkoleniem bhp.
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Szkolenie wstępne na stanowisku pracy
Wymóg odbycia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do pracy formalnie 

dotyczy tylko niektórych kategorii pracowników, tj. pracownika zatrudnianego na stanowi-
sko robotnicze oraz inne, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodli-
wych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, oraz pracownika przenoszonego na 
jedno z ww. stanowisk.

Wśród stanowisk objętych obowiązkowym instruktażem stanowiskowym nie wymieniono 
stanowisk zaliczanych do kadry kierowniczej, jednak w przepisach nie zwolniono tej grupy 
pracowników z wymogu odbycia instruktażu stanowiskowego. Dlatego, jeśli na stanowisku 
kierowniczym występuje narażenie na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla 
zdrowia, przed dopuszczeniem do pracy konieczne jest poddanie pracownika instruktażowi 
stanowiskowemu.

PRZYKŁAD
Zatrudniając pracownika na stanowisko kierownika zmiany pracodawca zidentyfikował 
następujące czynniki:
 ■ szkodliwe: zapylenie, duża wilgotność pomieszczeń,
 ■ uciążliwe: hałas, praca w wymuszonej pozycji ciała,
 ■ niebezpieczne: wirujące części maszyn, niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym.

Z uwagi na ww. czynniki pracodawca zdecydował o konieczności poddania pracownika 
instruktażowi stanowiskowemu. Takie postępowanie było prawidłowe.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierują-
ca pracownikami lub pracodawca (jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i do-
świadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu 
stanowiskowego). Kierownik może zatem zostać przeszkolony np. przez swojego bezpo-
średniego przełożonego. Szkolącym może być również osoba niebędąca bezpośrednim 
przełożonym kierownika, np. kierująca inną komórką organizacyjną. 

W przepisach o szkoleniach bhp nie ma odrębnej regulacji w zakresie instruktażu sta-
nowiskowego w odniesieniu do najwyższej kadry kierowniczej (np. prezes zarządu zatrud-
niony na podstawie umowy o pracę lub dyrektor danej instytucji) – w przypadku gdy na 
stanowisku pracy występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne. Powoduje to 
wątpliwość związaną z faktem, że osoba kierująca zakładem pracy nie posiada przełożone-
go, który mógłby ją poddać szkoleniu stanowiskowemu. W tym zakresie można spotkać się 
z dwoma poglądami. 

Zdaniem części specjalistów, osoba kierująca zakładem pracy w ogóle nie podlega obo-
wiązkowi odbycia instruktażu stanowiskowego, gdyż należy ją traktować jako pracodawcę 
w rozumieniu rozporządzenia o szkoleniach bhp (należy w tym miejscu podkreślić, że w ro-
zumieniu Kodeksu pracy pracodawcą nie jest zwykle osoba fizyczna, lecz przedsiębiorstwo 
czy instytucja, a kierownik zakładu jest jedynie reprezentantem pracodawcy, jednak w tym 
przypadku dopuszczalne będzie odstąpienie od tej definicji). Stanowisko to można uznać 



VIII. BHP W FIRMIE62

MONITOR PPiU nr 23(263) 1 grudnia 2014 r.

za słuszne biorąc również pod uwagę, że w praktyce zwykle niemożliwe będzie znalezienie 
osoby, która w sposób właściwy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla osoby kierującej 
całym zakładem pracy, a prowadzenie szkolenia jedynie w celu uzyskania dokumentu jest 
działaniem bezcelowym.

Według stanowiska innych specjalistów, również osoba kierująca całym zakładem, jeżeli 
jest zatrudniona w ramach stosunku pracy, a na jej stanowisku występują czynniki szkod-
liwe, uciążliwe lub niebezpieczne, podlega obowiązkowi odbycia instruktażu stanowisko-
wego. W takim przypadku instruktaż może być zrealizowany np. przez osobę wykonującą 
obowiązki pracodawcy w stosunku do kierownika zakładu (np. członek rady nadzorczej).

Szkolenie okresowe
Każda osoba kierująca pracownikami ma obowiązek odbycia szkolenia okresowego 

w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowniczym (jeśli nie po-
siada aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego u innego pracodawcy).

Szkolenie okresowe może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na 
ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzi-
nie bhp. W przypadku gdy szkolenie dotyczy osoby kierującej całą jednostką (pracodawcy), 
nie ma możliwości samodzielnej organizacji szkolenia okresowego – osoba kierująca po-
winna skorzystać ze szkolenia zorganizowanego przez instytucję zewnętrzną.

PODSTAWA PRAWNA: 4dc4f03d-1b6d-46e1-aa42–11c6d35c64de

 ● § 4, § 9–11, § 13–14 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. Nr 180, poz. 1860; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420

 ● art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502

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

Zapraszamy na Akademię dla Kadrowych
PAKIET 2 WARSZTATÓW w cenie: 800 zł

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W
Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń i przychodów członków rad nadzorczych.  

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W
Badania lekarskie na nowych zasadach i planowane zmiany w prawie pracy na 2015 r. 

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
12 grudnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Andrzej Radzisław

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

T E R M I N  I  L O K A L I Z AC JA 
18 grudnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Karol Siergiej

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl
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>> emerytura, ZUS

1.  Przeliczenie nowej emerytury 
– praktyczne wskazówki

Osoba dorabiająca do emerytury obliczanej według zreformowanych 
zasad może ubiegać się o jej przeliczenie  raz w roku. Jeśli odnalazła do-
datkowe dokumenty sprzed 1999 r. lub ZUS ustalił jej kapitał począt-
kowy według starych przepisów, ma też możliwość zgłoszenia wniosku 
o ponowne jego obliczenie. 

Emerytura obliczana według zreformowanych zasad (tzw. nowa emerytura) przysługuje 
osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a także tym spośród urodzonych przed 1 stycz-
nia 1949 r., którzy kontynuowali ubezpieczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emery-
talnego i nie pobrali wcześniejszej emerytury.

Nowa emerytura jest ustalana przez podzielenie podstawy jej obliczenia przez tzw. śred-
nie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia wnioskodawcy na to 
świadczenie. Podstawą obliczenia emerytury jest suma:
 ■ zwaloryzowanego kapitału początkowego (który odzwierciedla przebieg ubezpieczenia 

zainteresowanej osoby do końca 1998 r.),
 ■ składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie 

ubezpieczonego w ZUS od 1 stycznia 1999 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
od którego przysługuje wypłata emerytury, z uwzględnieniem ich waloryzacji,
 ■ środków zewidencjonowanych na subkoncie (z uwzględnieniem ich waloryzacji), w tym 

również tych, które zostały przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego.

ZUS doliczy nowe składki
Osoba, która przeszła na nową emeryturę i dorabia do pobieranego świadczenia, może po 

pewnym czasie ubiegać się o jego przeliczenie. Od wynagrodzeń uzyskiwanych po ustaleniu 
uprawnień emerytalnych naliczane są bowiem składki ubezpieczeniowe (m. in. na ubezpie-
czenie emerytalne), które ZUS zapisuje na 
indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej. 

Kwotę podwyższenia ustala się dzieląc 
sumę nowych składek na ubezpieczenie eme-
rytalne (z uwzględnieniem ich waloryzacji) 
przez średnie dalsze trwanie życia, ustalone 
dla wieku emeryta, obowiązujące w dniu złożenia wniosku o przeliczenie emerytury. Ustalając 
kwotę podwyższenia nowej emerytury ZUS uwzględnia składki emerytalne zewidencjonowane 
na koncie ubezpieczonego od miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury, do mie-
siąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne jej ustalenie. Uzyskana kwota 
jest doliczana do aktualnej kwoty emerytury. Nowa wysokość świadczenia jest sumą dotych-
czasowego wymiaru emerytury oraz ustalonej w powyższy sposób kwoty jej podwyższenia.

UWAGA!
ZUS może ponownie przeliczyć emeryturę tylko na 
wniosek emeryta.
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ZUS może dokonać ponownego obliczenia nowej emerytury z uwzględnieniem składek 
emerytalnych zgromadzonych po jej przyznaniu tylko wtedy, gdy osoba uprawniona zgłosi 
w tym celu odpowiedni wniosek. 

Może to zrobić po raz pierwszy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nabyła 
uprawnienia emerytalne. Jeśli jednak nie podlega już ubezpieczeniom emerytalnemu i ren-
towym, wniosek o ponowne ustalenie emerytury ma prawo zgłosić w każdym czasie po us-
taniu tych ubezpieczeń. 

Osoba, która po przeliczeniu nowej emerytury nadal pracuje, może powtórnie zgłosić 
wniosek o uwzględnienie nowo zgromadzonych składek emerytalnych i podwyższenie swo-
jego świadczenia. Może to jednak zrobić na początku roku kalendarzowego następującego 
po tym, w którym zgłaszała ostatni wniosek.

PRZYKŁAD
Barbara K. 15 października 2013 r. ukończyła powszechny wiek emerytalny (60 lat i 3 mie-
siące) i od tego dnia nabyła prawo do nowej emerytury. Wysokość świadczenia, obliczona 
z uwzględnieniem kapitału początkowego oraz składek emerytalnych zewidencjonowa-
nych na koncie ubezpieczonej do końca września 2013 r., wyniosła 2240,50 zł. Kilka dni po 
przyznaniu świadczenia uprawniona ponownie podjęła zatrudnienie. Pod koniec stycznia 
2014 r. wystąpiła z wnioskiem o ponowne ustalenie emerytury z uwzględnieniem nowych 
składek emerytalnych. W związku z tym, że wniosek ten został złożony po zakończeniu 
roku kalendarzowego, w którym przyznano świadczenie, ZUS dokonał ponownego obli-
czenia emerytury. W tym celu podzielił sumę składek emerytalnych zewidencjonowanych 
na koncie ubezpieczonej od października do grudnia 2013 r. (5550,10 zł) przez średnie 
dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat i 6 miesięcy (250,8 miesięcy). Uzyskana kwo-
ta (22,13 zł) została zsumowana z dotychczasową wysokością świadczenia (2240,50 zł + 
+ 22,13 zł = 2262,63 zł). Uprawniona przez kolejne kilka lat zamierza kontynuować zatrud-
nienie. Następne wnioski o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych składek 
będzie mogła złożyć najwcześniej w styczniu 2015 r., styczniu 2016 r. itd.

Ponowne przeliczenie kapitału początkowego
Jednym ze składników nowej emerytury jest kapitał początkowy ustalany dla osób, któ-

re podlegały ubezpieczeniom przed 1 stycznia 1999 r. Kapitał ten może być następnie prze-
liczony w celu zwiększenia pobieranego świadczenia. Emeryt ma możliwość ubiegania się 
o ponowne ustalenie kapitału początkowego przede wszystkim wtedy, gdy doniesie dodat-
kowe dokumenty (np. potwierdzające nieuwzględnione dotychczas okresy składkowe lub 
nieskładkowe bądź wynagrodzenia, których nie udowodnił przy ubieganiu się o emeryturę). 
W takim przypadku może wnioskować o:
 ■ doliczenie nieuwzględnionych wcześniej okresów składkowych i nieskładkowych przeby-

tych do 31 grudnia 1998 r.,
 ■ przeliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego (np. z 10 kolejnych lat zamiast ze 

wskazanych wcześniej 20 dowolnie wybranych lat z całego okresu ubezpieczenia przy-
padającego przed 1999 r. lub z innego 10-lecia sprzed 1999 r.),
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 ■ ponowne obliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego przez doliczenie składnika 
wynagrodzenia do roku uwzględnionego w tej podstawie.

Odrębne możliwości przeliczenia kapitału początkowego zostały wprowadzone od 
23 września 2011 r. na mocy nowelizacji ustawy emerytalnej z 28 lipca 2011 r., a następnie 
od 1 października 2013 r. – w związku z wejściem w życie kolejnej nowelizacji tej ustawy 
(z 21 czerwca 2013 r.). Dzięki tym regulacjom, osoba uprawniona do emerytury, przy której 
kapitał początkowy został obliczony zgodnie z wcześniejszymi przepisami, może wniosko-
wać o przeliczenie podstawy wymiaru tego kapitału:
 ■ z 10 kolejnych lat kalendarzowych przy uwzględnieniu wynagrodzeń z lat przypadających 

przed 1980 r.,
 ■ z uwzględnieniem lat, w których pozostawała w ubezpieczeniu wyłącznie przez część roku 

(ZUS porówna wówczas zarobki uzyskane w tym okresie do przeciętnych miesięcznych 
wynagrodzeń wyłącznie z miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu, a nie jak wcześniej 
ze wszystkich miesięcy).

Nowelizacja ustawy emerytalnej z 28 lipca 2011 r. wprowadziła także możliwość uwzględ-
nienia, przy ustalaniu tzw. współczynnika „P” wyliczanego na potrzeby kapitału początkowe-
go, okresów składkowych i nieskładkowych krótszych niż 6 miesięcy i 1 dzień ponad pełne 
lata. Jeśli zatem emeryt zgłosi wniosek o uwzględnienie w kapitale początkowym tych krót-
kich okresów, ZUS ponownie go przeliczy.

PRZYKŁAD
Henryk K. przeszedł na nową emeryturę w styczniu 2014 r. Przy ustalaniu wysokości tego 
świadczenia ZUS uwzględnił m.in. kapitał początkowy, do którego obliczenia zostały przy-
jęte 22 lata składkowe oraz 3 lata nieskładkowe. W listopadzie 2014 r. emeryt dotarł do 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie w okresie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 
1983 r., które dotychczas nie było uwzględnione w kapitale początkowym. W tym samym 
miesiącu wystąpił z wnioskiem o ponowne obliczenie tego kapitału oraz przeliczenie wy-
sokości emerytury. ZUS przychylił się do tego wniosku doliczając dwa nieuwzględnione 
wcześniej lata składkowe do stażu pracy ujętego w kapitale początkowym.

e74dcf83-8035-4c71-8836-4740402af289

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 26, art. 108 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
 ● art. 1–3 ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

– Dz.U. Nr 187, poz. 1112
 ● art. 1–2 ustawy z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 960
 ● komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 26 marca 2013 r. w sprawie tablicy średniego dalszego 

trwania życia kobiet i mężczyzn – M.P. z 2013 r., poz.193

Maria Gałecka –  prawnik, specjalista ds. ubezpieczeń społecznych, autorka wielu pub-
likacji z tego zakresu
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OPŁAĆ PRENUMERATĘ 
MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń 

na 2015 rok w grudniu br. i wybierz prezent:

POWER BANK 
przenośna bateria  
do ładowania telefonu
lub tabletu

PENDRIVE 
przenośna pamięć  
o pojemności 8 GB

Dodatkowo prezent gwarantowany
kalendarz książkowy na 2015 rok.

www.sklep.infor.pl/oferta 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl

Już dziś wejdź na 
www.sklep.infor.pl/oferta 
i wybierz prezent!






