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Już 18 listopada przeczytasz o podatkach
Co to jest sponsoring

Zarówno w literaturze, jak i w prak-
tyce sponsoring określany jest jako 
świadczenie wykonywane przez spon-
sora, najczęściej będącego podmiotem 
gospodarczym, na rzecz innego pod-
miotu (sponsorowanego). W zamian 
sponsorowany jest zobowiązany do 
reklamowania, promowania sponsora 
lub jego produktów (odpowiednio to-
warów lub usług), informowania o sa-
mym sponsoringu i sponsorze.

Co ważne, według takich zwycza-
jów gospodarczych sponsoring jest 
umową wzajemnie zobowiązującą, 
a nie jest umową jednostronną, w ra-
mach której sponsor przekazywałby 
sponsorowanemu świadczenie nieod-
płatnie.

Sponsoring 
jako reklama

Aby sponsor mógł zaliczyć do kosz-
tów wydatki poniesione w związku 
z umową sponsoringu, usługi wyko-
nywane w zamian na rzecz sponsora 
muszą zostać poniesione w celu uzy-
skania przychodu i nie mogą być wy-
łączone z kosztów uzyskania przycho-
dów. W praktyce sponsorzy najczęściej 
podejmują zobowiązania tego rodzaju 
w zamian za świadczenie usług rekla-
mowych (reklamę logo, wizerunku 
firmy, jej produktów). Wydatki spon-
sora o charakterze reklamowym mogą 
być zaliczane do kosztów na zasadach 
ogólnych (na podstawie art. 15 ust. 1 
u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 22 ust. 1 
u.p.d.o.f.). Należy jednak pamiętać, 
że to na sponsorze będzie spoczywał 
obowiązek udowodnienia, że poniesio-
ne wydatki służyły celom reklamowym 
(i nie stanowiły wyłączonej z kosztów 
darowizny czy reprezentacji).

Opodatkowanie VAT 
sponsora

Po stronie sponsora i jego obowiąz-
ku podatkowego w VAT sytuacja jest 
bardziej czytelna, co nie znaczy, że 
w praktyce nie są popełniane błędy.

Kwestią podstawową jest to, że je-
żeli sponsor przekazuje sponsorowa-
nemu pieniądze, to z całą pewnością 
nie wykonuje czynności opodatkowa-
nej VAT.

Inaczej jest w przypadkach, w któ-
rych sponsor przekazuje sponsoro-
wanemu towary lub świadczy usługi 
(również przekazuje wartości niema-
terialne i prawne). Wówczas czyn-
ność taka powinna być opodatkowa-
na przez sponsora. Z uwagi na to, że 
świadczenie sponsora ma charakter 
odpłatny – jest to odpłatna dostawa 
towarów lub odpłatne świadczenie 
usług. Świadczenie takie powinno być 
traktowane jak każda inna sprzedaż 
dokonywana w warunkach barteru.

Należy pamiętać, że przy sponso-
ringu – z uwagi na jego dwustronny 
charakter – moment powstania obo-
wiązku podatkowego, stawka VAT, 
podstawa opodatkowania czy sposób 
dokumentowania powinny być do-
konywane według tych samych za-
sad jak przy pozostałych czynnościach 
o odpłatnym charakterze.

Jeżeli świadczenie sponsora pole-
ga na przekazaniu sponsorowanemu 
towaru (np. przekazaniu koszulek 
z logo firmy) lub świadczeniu usługi 
(np. wykonaniu remontu w pracowni 
komputerowej), mamy do czynienia 
ze świadczeniami w naturze. W przy-
padku tego typu świadczeń podstawę 
opodatkowania VAT sponsor powinien 
ustalić zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy 
o VAT. Z przepisu tego wynika, że pod-
stawą opodatkowania jest wszystko, 

co stanowi zapłatę (w tym przypadku 
zapłatą będzie wartość usługi rekla-
mowej wykonywanej przez sponso-
rowanego na rzecz sponsora – z tym 
zastrzeżeniem, że wartość świadcze-
nia sponsora powinna co do zasady 
odpowiadać wartości świadczenia wy-
konywanego na rzecz sponsorowane-
go). W praktyce świadczenia sponsora 
i sponsorowanego wyznaczające pod-
stawę opodatkowania należy ustalać 
w wysokości wartości rynkowej dane-
go świadczenia.

Sponsor powinien też pamiętać 
o prawidłowym udokumentowaniu 
czynności wykonanej na rzecz spon-
sorowanego (innej niż przekazanie 
pieniędzy). Czynność taką (jak każdą 
odpłatną dostawę towaru lub wyko-
nanie usługi) powinien udokumento-
wać fakturą.

Świadczenie sponsora musi być po-
twierdzone zwykłą fakturą VAT. Nie 
może być potwierdzone innymi doku-
mentami.

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 43

W poprzednim numerze

■  Obowiązki sprzedawcy po zmianach 
w prawie konsumenckim 

NR 41  4–10 listopada 2014 r.

Już wkrótce

■  Uprawnienia związane z rodzicielstwem 
w pytaniach i odpowiedziach

NR 44  25 listopada – 1 grudnia 2014 r.
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Stan prawny na 10 listopada 2014 r. 

DOMINIKA DÖRRE-NOWAK

Stosowanie prawa pracy w praktyce powoduje ciągle nowe wątpli wości. 
Przepis wydaje się prosty i zrozumiały do czasu konieczności zastosowa-
nia go w konkretnej sytuacji, która niejednokrotnie odbiega od rozwiąza-
nia modelowego. 

W opracowaniu zostały omówione zarówno problemy, które wiążą się 
z wyzwaniami stawianymi przed pracodawcami, takimi jak: stosowanie 
regulacji dotyczącej mobbingu, konsekwencje naruszenia zasady rów-
nego traktowania w zatrudnieniu, ochrona danych osobowych, jak i te, 
które są od zawsze źródłem wątpliwości interpretacyjnych. Są nimi mia-
nowicie niektóre aspekty praw i obowiązków pracodawcy oraz zakłado-
wej organizacji związkowej względem siebie, a także wybrane kwestie 
związane z wydawaniem świadectw pracy.

Celem opracowania jest zaprezentowanie istotnych dla praktyki ten-
dencji orzeczniczych i metod wykładni. Dzięki „Poradnikowi” będą Pań-
stwo mogli podejmować decyzje personalne, nie narażając się z góry na 
negatywne konsekwencje prawne.
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Mobbing i jego skutki
Mobbing to działania lub zachowania do-
tyczące pracownika lub skierowane prze-
ciwko pracownikowi. Działania te polega-
ją na uporczywym i długotrwałym nęka-
niu lub zastraszaniu pracownika. Mobbing 
wywołuje u pracownika zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powoduje lub 
ma na celu poniżenie lub ośmieszenie pra-
cownika, izolowanie go lub wyeliminowa-
nie z zespołu współpracowników.

Definicja mobbingu zawiera określenia mo-
gące wywoływać wątpliwości interpretacyj-
ne. Z tego powodu szczególnie cenne są te 
orzeczenia Sądu Najwyższego, które mają 
charakter wykładni przepisów. Do stwierdze-
nia mobbingu nie jest wymagane wykazanie 
umyślnego zamiaru wywołania rozstroju 
zdrowia u pracownika poddanego temu zaka-
zanemu zachowaniu się mobbera, co ozna-
cza, że za mobbing mogą być uznane wszel-
kie bezprawne, także nieumyślne, działania 
lub zachowania mobbera dotyczące lub skie-
rowane przeciwko pracownikowi, które wy-
czerpują ustawowe znamiona mobbingu, 
a w szczególności wywołały rozstrój zdrowia 
u pracownika (wyrok SN z 16 marca 2010 r., 
sygn. akt  I PK 203/09, niepubl.).

Badanie i ocena subiektywnych odczuć oso-
by mobbingowanej nie może stanowić pod-
stawy do ustalania odpowiedzialności mob-
bingowej. Uznanie określonego zachowania 
za mobbing nie wymaga ani stwierdzenia po 
stronie prześladowcy działania ukierunkowa-
nego na osiągnięcie celu (zamiaru), ani wy-
stąpienia skutku. Wystarczy, że pracownik 
był obiektem oddziaływania, które według 
obiektywnej miary może być ocenione za 
wywołujące jeden ze skutków określonych 
w art. 943 § 2 k.p.

Przy ocenie tej przesłanki niezbędne jest 
stworzenie obiektywnego wzorca „ofiary roz-
sądnej”, co z zakresu mobbingu pozwoli wy-
eliminować przypadki wynikające z nadmier-
nej wrażliwości pracownika bądź braku takiej 
wrażliwości. Nie można przy tym zapomnieć 
o tym, że niezależnie od źródła patologiczne-
go konfliktu (z przełożonym, ze współpra-
cownikiem czy z podwładnym) w procesie 
mobbingu nie musi uczestniczyć wyłącznie 
pracodawca lub organ zarządzający. Uczest-
niczą w nim zazwyczaj zarówno bezpośredni 
przełożony, jak i współpracownicy z zakładu 
pracy. Teoretycznie mogą uczestniczyć rów-

nież osoby spoza zakładu pracy (np. małżo-
nek lub dorosłe dziecko właściciela zakła-
du czy ściśle współpracujący z pracodawcą 
kluczowy kontrahent). Dlatego określone 
w art. 943 § 2 k.p. działania i zachowania wy-
pełniające cechy mobbingu odnoszą się za-
równo do pracodawcy, jak i innych osób.

CO NA TO SĄD?
Izolacja pracownika w grupie współpracow-
ników nie stanowi autonomicznej cechy mob-
bingu. Tylko izolacja w grupie pracowniczej 
będąca następstwem działań polegających 
na negatywnych zachowaniach objętych dys-
pozycją tej normy (nękanie, zastraszanie, po-
niżanie, ośmieszanie) uzasadnia zaistnienie 
mobbingu. Jeśli natomiast jest ona reakcją na 
naganne zachowania pracownika w stosunku 
do swoich współpracowników, to nie ma pod-
staw, aby działaniom polegającym na unika-
niu kontaktów z takim pracownikiem przypisy-
wać znamiona mobbingu.
Wyrok SN z 14 listopada 2008 r., sygn. akt 
II PK 88/08, OSNP 2010/9–10/114 

Podobnie nie oznacza stosowania przez pra-
codawcę mobbingu towarzysząca zapowiedzia-
nym zwolnieniom z pracy atmosfera napięcia 
psychicznego wśród załogi zakładu pracy. W ta-
kim przypadku dla oceny, czy doszło do upor-
czywego i długotrwałego nękania lub zastrasza-
nia pracownika w celu wyeliminowania go 
z zespołu pracowników, mają znaczenie takie 
okoliczności, jak informacja pracodawcy o za-
mierzonych zwolnieniach, o możliwościach 
przejścia na wcześniejszą emeryturę lub uzy-
skania świadczenia przedemerytalnego i wpro-
wadzenie specjalnych świadczeń dla pracowni-
ków, którzy w określonym terminie zdecydują 
się na odejście z pracy.

Prawne konsekwencje mobbingu ponosi 
wyłącznie pracodawca i to zarówno wtedy, 
gdy sam dopuścił się zabronionych działań 
i zachowań względem pracownika, jak i wte-
dy, gdy tolerował tego typu działania i zacho-
wania pracowników względem siebie bądź 
ich w ogóle nie dostrzegał.

Pracodawca ponosi konsekwencje mobbin-
gu także wtedy, gdy toleruje tego typu zacho-
wania pracowników.

Pracodawca odpowiada zatem zarówno za 
czynne znęcanie się nad pracownikami, jak 
i za niewywiązanie się z obowiązku przeciw-

rozstrój
zdrowia

nękanie 
lub zastraszanie
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działania występowaniu zachowań mobbin-
gowych innych osób.

Roszczenia pracownika

Na podstawie Kodeksu pracy pracownikowi 
przysługują w pierwszej kolejności dwa rosz-
czenia o:
■ zadośćuczynienie pieniężne,
■ odszkodowanie.

Dochodzenie każdego z tych roszczeń wy-
maga wystąpienia określonych przesłanek. 
Pierwszą, podstawową i oczywistą jest udo-
wodnienie przez pracownika wystąpienia zja-
wiska mobbingu. Aby pracownik mógł docho-
dzić zadośćuczynienia pieniężnego, stosunek 
pracy może jeszcze trwać. Konieczną przesłan-
ką jest wystąpienie rozstroju zdrowia oraz 
wykazanie przez pracownika istnienia ade-
kwatnego związku przyczynowego między 
zdarzeniami, które miały miejsce w ramach 
stosunku pracy, a stwierdzonym i udokumen-
towanym rozstrojem zdrowia. Roszczenie ofia-
ry mobbingu tytułem zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzywdę wymaga 
udowodnienia przez poszkodowanego skutku 
mobbingu w postaci rozstroju zdrowia (wyrok 
SN z 7 maja 2009 r., sygn. akt  III PK 2/09, 
OSNP 2011/1–2/5).

Prawo do zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę służy pracownikowi od 
pracodawcy pod warunkiem doznania roz-
stroju zdrowia kwalifikowanego w katego-
riach medycznych. Nie jest w tym przypadku 
wystarczające wykazanie następstw w sferze 
psychicznej poszkodowanego, takich jak: 
uczucie smutku, przygnębienia, żalu i innych 
negatywnych emocji.

W przypadku dochodzenia odszkodowania 
to pracownik ma być stroną rozwiązującą 
umowę o pracę (z zachowaniem okresu wy-
powiedzenia lub nawet bez zachowania okre-
su wypowiedzenia). Oświadczenie pracowni-
ka powinno nastąpić na piśmie, a mobbing 
powinien być przez niego wskazany w treści 
oświadczenia woli rozwiązującego umowę 
jako jego przyczyna.

Podstawą rozwiązania umowy o pracę może 
być mobbing stosowany przez pracodawcę lub 
naruszenie przez niego obowiązku zapobiega-
nia mobbingowi. Rozwiązanie umowy o pracę 
przez pracownika może nastąpić za wypowie-
dzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.) lub bez wypo-
wiedzenia, jeżeli zachowanie pracodawcy 
może być zakwalifikowane jako ciężkie naru-
szenie obowiązków wobec pracownika wska-
zane w art. 55 § 11 k.p.

■ ZAPAMIĘTAJ
Naruszenie przez pracodawcę obowiązku 
zapobiegania mobbingowi może być pod-
stawą rozwiązania umowy o pracę przez 
pracownika.

Przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wy-
powiedzenia przewidzianym w art. 55 § 11 
k.p. oświadczenie pracownika o rozwiązaniu 
umowy powinno zostać złożone w terminie 
1 miesiąca od zaistnienia mobbingu (art. 55 
§ 2 k.p. w zw. z art. 52 § 2 k.p.). Ponieważ 
mobbing ma charakter ciągły, termin ten na-
leży liczyć od ostatniego ze zdarzeń składają-
cych się na to zachowanie.

CO NA TO SĄD?
Przesłanką dochodzenia odszkodowania 
z art. 943 § 4 k.p. jest rozwiązanie przez pra-
cownika umowy o pracę wskutek mobbingu; 
nie jest natomiast warunkiem domagania się 
odszkodowania przez pracownika, aby roz-
wiązanie nastąpiło z powodu mobbingu jako 
wyłącznej przyczyny.
Wyrok SN z 6 lutego 2009 r., sygn. akt  I PK 
147/08, OSNP 2010/17–18/209

PRZYKŁAD

Pracownik Piotr C. od 1 marca 2010 r. 
był zatrudniony u pozwanego byłego 
pracodawcy Cerpol Sp. z o.o. na podsta-
wie umowy o pracę na czas nieokreślo-
ny na różnych stanowiskach pracy. 
1 maja 2012 r. objął funkcję wicedyrek-
tora fabryki w Olsztynie. Od samego 
początku nie układała się należycie 
współpraca z Janem S. – dyrektorem fa-
bryki, który do 1 maja 2012 r. nie miał 
zastępcy i o wszystkim sam decydował. 
W fabryce w Olsztynie pracował od 
1998 r. Dyrektorem był od 2005 r. Fa-
bryka w Olsztynie była jednak zdaniem 
zarządu spółki źle zarządzana, ale 
z uwagi na to, że Jan S. był przewodni-
czącym zakładowej organizacji związ-
kowej, pracodawca nie decydował się 
na żadne zmiany kadrowe na tym sta-
nowisku. Pośrednim rozwiązaniem było 
zatrudnienie wicedyrektora, który miał 
współdecydować z dyrektorem w stra-
tegicznych sprawach. Jan S. podważał 
publicznie kompetencje i autorytet Piot-
ra C., kwestionował jego decyzje, anulo-
wał polecenia wydane pracownikom,

dochodzenie 
odszkodowania

rozwiązanie 
umowy
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którym powtarzał, że to on jest dyrekto-
rem i tylko jego mają słuchać. Przetrzy-
mywał korespondencję, nie pokazując jej 
swojemu zastępcy, co niejednokrotnie 
doprowadzało do opóźnień w czynnoś-
ciach, które były przedmiotem korespon-
dencji. Wyśmiewał do podwładnych 
wadę wymowy Piotra C., która była pra-
wie niezauważalna, ale parodiowanie 
jego sposobu mówienia było częstą prak-
tyką dyrektora. Piotr C. wystosował kilka 
pism do zarządu Cerpol Sp. z o.o., infor-
mując o tej sytuacji, że nie jest w stanie 
w takich warunkach realizować stawia-
nych mu celów, prosił o podjęcie dzia-
łań, które pozwolą mu na załatwianie 
spraw biznesowych i podejmowanie au-
tonomicznych decyzji. Poza kilkoma 
rozmowami przeprowadzonymi przez 
dyrektora personalnego z Janem S. żad-
ne inne działania nie zostały podjęte. 
Zamiast tego zarząd Cerpol Sp. z o.o. 
podjął decyzję o sprzedaży połowy fa-
bryki w Olsztynie firmie Rawex Sp. z o.o. 
Po 2 miesiącach od przejęcia pracowni-
ków Piotr C. wypowiedział umowę o pra-
cę, która obecnie łączyła go już z Rawex 
Sp. z o.o. W wypowiedzeniu wskazał, że 
przyczyną rozwiązania umowy jest 
mobbing. Radca prawny Rawex Sp. z o.o. 
stwierdził, że jest to wadliwe, gdyż pod-
czas pracy dla tego pracodawcy mob-
bing nie miał miejsca, bowiem Jan S. 
dowiedziawszy się o planowanej zmia-
nie właściciela fabryki, rozwiązał umo-
wę za porozumieniem stron jeszcze 
z poprzednim pracodawcą, otrzymując 
bardzo wysoką 12-miesięczną odprawę.
Piotr C. będzie mógł dochodzić od po-
przedniego pracodawcy roszczeń zwią-
zanych z mobbingiem, gdyż pracownik 
może domagać się od byłego pracodaw-
cy na podstawie art. 943 § 4 k.p. odszko-
dowania za stosowanie wobec niego 
mobbingu także wówczas, gdy stosunek 
pracy został rozwiązany w czasie za-
trudnienia u nowego pracodawcy, po 
przejściu zakładu pracy na podstawie 
art. 231 k.p.

Za zobowiązania wynikające ze stosunku 
pracy, powstałe przed przejściem części za-
kładu pracy na innego pracodawcę, dotych-
czasowy i nowy pracodawca odpowiadają so-
lidarnie (art. 231 k.p.). Przytoczona regulacja 
prawna może być interpretowana w ten spo-

sób, że na nowego pracodawcę przechodzi 
również obowiązek wypłacenia odszkodowa-
nia za mobbing, którego ofiarą był przejęty 
pracownik u dotychczasowego pracodawcy, 
zanim doszło do przejścia zakładu pracy lub 
jego części na nowego pracodawcę (i przeję-
cia pracownika przez nowego pracodawcę). 
Z uwagi na zachowaną przedmiotową ciąg-
łość stosunku pracy (przejście pracownika do 
nowego pracodawcy oznacza jedynie zmianę 
podmiotową po stronie podmiotu zatrudnia-
jącego, z jednoczesnym zachowaniem wszyst-
kich dotychczasowych praw i obowiązków 
stron stosunku pracy) pracownik może roz-
wiązać umowę o pracę z nowym pracodawcą 
wskutek mobbingu stosowanego przez do-
tychczasowego pracodawcę. A ponieważ za 
zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, 
powstałe przed przejściem na niego części za-
kładu pracy na innego pracodawcę, dotych-
czasowy i nowy pracodawca odpowiadają so-
lidarnie – mimo rozwiązania umowy o pracę 
z powodu mobbingu z nowym pracodawcą 
– pracownik może dochodzić odszkodowania 
od dotychczasowego pracodawcy. Skoro do-
tychczasowy i nowy pracodawca odpowiada-
ją solidarnie, to pracownik poszkodowany 
w wyniku rozwiązania umowy o pracę wsku-
tek mobbingu może wybrać sobie dłużnika, 
od którego będzie dochodził odszkodowania 
(art. 366 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny, dalej: k.c., w zw. z art. 300 
k.p.). Jeżeli mobbing miał miejsce u dotych-
czasowego pracodawcy, wiele względów (nie 
tylko faktycznych, ale także odnoszących się 
do zasad słuszności i poczucia sprawiedliwoś-
ci) przemawia za dochodzeniem odszkodo-
wania od tego, kto faktycznie naruszył obo-
wiązek przeciwdziałania mobbingowi.

Odszkodowania na podstawie art. 943 § 4 
k.p. nie może dochodzić pracownik:
■ który rozwiązał umowę o pracę za porozu-

mieniem stron,
■ z którym pracodawca rozwiązał umowę 

o pracę (z zachowaniem okresu wypowie-
dzenia, bez zachowania okresu wypowie-
dzenia),

■ który co prawda rozwiązał umowę o pracę 
(z zachowaniem okresu wypowiedzenia, 
bez zachowania okresu wypowiedzenia), 
ale wskazał inne przyczyny tej decyzji.
Niezłożenie przez pracownika oświadcze-

nia o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu 
mobbingu (art. 943 § 5 k.p.) jest co prawda 
przeszkodą formalną w przypadku doma-
gania się odszkodowania, o jakim mowa 
w art. 943 § 4 k.p., nie wyklucza jednak do-
chodzenia roszczeń odszkodowawczych z ty-

odpowiedzialność 
solidarna

wybór
dłużnika
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tułu mobbingu na zasadach ogólnych, czyli 
na podstawie art. 415 i nast. k.c., regulują-
cych odpowiedzialność za szkodę wyrządzo-
ną czynem niedozwolonym. Decydując się na 
dochodzenie odszkodowania na zasadach 
ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilne-
go), pracownik musi udowodnić wszystkie 
okoliczności dotyczące stosowania wobec 
niego mobbingu.

Roszczenia 
cywilnoprawne

Mobbing zawsze prowadzi do naruszenia 
dóbr osobistych pracownika, tak więc poza 
opisanymi wcześniej roszczeniami regulowa-
nymi przez Kodeks pracy za dopuszczalne 
uważa się dochodzenie roszczeń cywilno-
prawnych (art. 24 i 448 k.c. stosowane za 
pośrednictwem art. 300 k.p.), z wyjątkiem 
roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę wywołaną rozstrojem zdro-
wia oraz o odszkodowanie, gdyż zostały one 
w sposób wyczerpujący uregulowane przepi-
sami prawa pracy.

Pracownik może wystąpić przeciwko swoje-
mu prześladowcy (a więc albo bezpośrednio 
przeciwko pracodawcy, albo przeciwko innej 
osobie nękającej pracownika w miejscu pra-
cy, co również może obciążać pracodaw-
cę w związku z naruszeniem przez nie-
go obowiązku przeciwdziałania mobbingowi 
– art. 943 § 1 k.p.), z roszczeniami wywodzo-
nymi bezpośrednio z przepisów prawa cywil-
nego, w szczególności:
■ o ustalenie, że ma (lub miał) miejsce mob-

bing jako zdarzenie prawotwórcze, powo-
dujące odpowiedzialność odszkodowaw-
czą po stronie prześladowcy (art. 189 
ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-
stępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1296),

■ o zaniechanie naruszania dóbr osobistych 
pracownika w związku z mobbingiem 
(art. 24 § 1 zdanie pierwsze k.c.),

■ o dopełnienie czynności potrzebnych do 
usunięcia skutków naruszenia dóbr osobi-
stych, w szczególności przez złożenie 
oświadczenia o odpowiedniej treści i w od-
powiedniej formie (art. 24 § 1 zdanie dru-
gie k.c.),

■ o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę 
doznaną wskutek naruszenia dóbr osobi-
stych lub o zapłatę odpowiedniej sumy na 
wskazany cel społeczny (art. 24 § 1 zdanie 
trzecie i art. 448 k.c.),

■ o naprawienie szkody wyrządzonej naru-
szeniem dóbr osobistych (art. 24 § 2 oraz 
art. 415 i nast. k.c.),

■ o naprawienie szkody wyrządzonej roz-
strojem zdrowia spowodowanego mobbin-
giem (art. 444 k.c.).

Podsumowanie

Mimo wprowadzenia do Kodeksu pracy de-
finicji mobbingu oraz regulacji dotyczącej 
niektórych (w istocie tylko dwóch – według 
art. 943 § 3 i 4 k.p.) roszczeń przysługujących 
pracownikowi w związku z dopuszczeniem 
się przez pracodawcę mobbingu (ewentual-
nie z brakiem podjęcia stosownych działań 
przeciwdziałających mobbingowi stosowane-
mu przez współpracowników), pracodawca 
może odpowiadać za szkodę wyrządzoną 
działaniami mobbingowymi na zasadach 
ogólnych, w szczególności na podstawie 
art. 415 i nast. k.c., które regulują odpowie-
dzialność za szkodę wyrządzoną zawinionym 
i bezprawnym działaniem o charakterze 
czynu niedozwolonego.

CO NA TO SĄD?
Kodyfikacja mobbingu nie może jednak być 
traktowana jako sytuacja, w której doszło do 
ograniczenia możliwości dochodzenia przez 
poszkodowanego pracownika odszkodowa-
nia. Nie można przyjąć, że w obecnym stanie 
prawnym pracownik ma mniejsze możliwości 
i szanse dochodzenia od pracodawcy od-
szkodowania z tytułu szkody majątkowej wy-
rządzonej mu w wyniku stosowania mobbingu 
niż przed regulacją tej instytucji w Kodeksie 
pracy.
Wyrok SN z 2 października 2009 r., sygn. 
akt  II PK 105/09, niepubl. 

Są to roszczenia zarówno majątkowe 
(odszkodowanie, zadośćuczynienie), jak 
i niemajątkowe (roszczenia o zaniechanie 
działania zagrażającego dobru osobistemu, 
roszczenia o zaniechanie działania naru-
szającego dobro osobiste lub roszczenia 
o dopełnienie czynności potrzebnych do 
usunięcia skutków naruszenia dobra osobi-
stego, w szczególności złożenia stosownego 
oświadczenia). Wybór sposobu ochrony na-
leży do poszkodowanego.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 231, 30, 55, 943 i 300 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j.  Dz.U. z 1998 r. 

przeciwdziałanie 
mobbingowi

czyn 
niedozwolony
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nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 24, 366, 415, 444 i 448 ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. 
poz. 827),

■ art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. 
poz. 1296).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 943. Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany prze-
ciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub za-
chowania dotyczące pracownika lub 
skierowane przeciwko pracownikowi, 
polegające na uporczywym i długotrwa-
łym nękaniu lub zastraszaniu pracowni-
ka, wywołujące u niego zaniżoną ocenę

przydatności zawodowej, powodujące 
lub mające na celu poniżenie lub ośmie-
szenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpra-
cowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wy-
wołał rozstrój zdrowia, może dochodzić 
od pracodawcy odpowiedniej sumy ty-
tułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbin-
gu rozwiązał umowę o pracę, ma pra-
wo dochodzić od pracodawcy odszko-
dowania w wysokości nie niższej niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę, 
ustalane na podstawie odrębnych prze-
pisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o roz-
wiązaniu umowy o pracę powinno na-
stąpić na piśmie z podaniem przyczyny, 
o której mowa w § 2, uzasadniającej 
rozwiązanie umowy.

Zasady przetwarzania danych 
osobowych kandydatów 
do pracy i pracowników
Pracodawca ma prawo żądać udokumen-
towania danych osobowych od osób 
ubiegających się o zatrudnienie i od pra-
cowników. 

Pracodawca przetwarza dane osobowe 
pracowników na podstawie art. 221 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 208; dalej: k.p.). Zgod-
nie z tym przepisem pracodawca ma prawo 
żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnie-
nie podania danych osobowych obejmują-
cych:
■ imię (imiona) i nazwisko,
■ imiona rodziców,
■ datę urodzenia,
■ miejsce zamieszkania (adres do korespon-

dencji),
■ wykształcenie,
■ przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Katalog danych osobowych, jakich praco-
dawca ma prawo żądać od pracownika, jest 

szerszy i niezależnie od powyższych danych 
obejmuje on prawo żądania:
■ innych danych osobowych pracownika, 

a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia 
dzieci pracownika, jeżeli podanie takich da-
nych jest konieczne ze względu na korzys-
tanie przez pracownika ze szczególnych 
uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

■ numeru PESEL pracownika nadanego 
przez Rządowe Centrum Informatyczne 
Powszechnego Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

■ ZAPAMIĘTAJ
Udostępnienie pracodawcy danych osobo-
wych następuje w formie oświadczenia 
osoby, której one dotyczą. 

Pracodawca może żądać podania innych 
danych osobowych, jeżeli obowiązek ich po-
dania wynika z odrębnych przepisów. Takim 
przepisem jest np. art. 8 ust. 1 ustawy 
z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

dane
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świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1198), 
który pośrednio zezwala na przetwarzanie 
danych osobowych niezbędnych do ustale-
nia prawa do świadczeń socjalnych przy-
dzielanych ze środków funduszu (wyrok SN 
z 8 maja 2002 r., sygn. akt  I PKN 267/01, 
OSNP 2004/6/99).

Prawo żądania takich informacji przewidu-
ją też niektóre pragmatyki służbowe (np. do-
tyczące korpusu służby cywilnej).

Za takie odrębne przepisy należy także 
uznać rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie 
zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze sto-
sunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, 
poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 115, 
poz. 971, dalej: rozporządzenie w sprawie za-
kresu prowadzenia przez pracodawców do-
kumentacji pracowniczej), wydane z upo-
ważnienia zawartego w art. 2981 k.p. 
w zakresie, w jakim przewiduje ono możli-
wość przetwarzania danych osobowych nie-
wskazanych w art. 221 k.p.

Z przepisów nakładających na pracodawcę 
obowiązek przetwarzania danych pracowni-
ka pośrednio wynika obowiązek ich podania, 
jeżeli nie zostało wskazane inne źródło ich 
pozyskania (por. art. 36 ust. 2 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych – Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161 – dotyczący 
obowiązku zgłoszenia pracownika do ubez-
pieczenia społecznego).

Pracodawca może też pozyskiwać dane 
osobowe pracownika w inny sposób niż przez 
„żądanie” (realizację obowiązku pracowni-
czego), np. za zgodą pracownika, nawet 
z jego inicjatywy. 

CO NA TO SĄD?
Podstawa przetwarzania danych musi mieć 
charakter wyraźny i stosować się winna do 
niej wykładnia ścieśniająca.
Wyrok NSA z 29 stycznia 2003 r., sygn. akt  
II SA 3085/01, niepubl.

Na mocy odesłania zawartego w art. 221 § 5 
k.p. w zakresie nieuregulowanym w tym 
przepisie, określającym zakres przedmiotowy 
danych, jakie mogą być przez pracodawcę 
przetwarzane w związku z zatrudnieniem, do 
przetwarzania danych osobowych pracowni-
ków przez pracodawców znajdują zastosowa-
nie przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r.  poz. 1182; dalej: ustawa o ochronie 
danych osobowych).

Ustawa o ochronie danych osobowych 
wprowadza generalny zakaz przetwarzania 
danych osobowych. Przez pojęcie „przetwa-
rzanie” rozumiane są wszelkie operacje na 
tych danych, a w szczególności ich udostęp-
nianie. Przewidziane zostały jednak warunki 
i mechanizmy uchylające ten ogólny zakaz 
przetwarzania.

Przetwarzanie danych (zwykłych) jest do-
puszczalne tylko wtedy, gdy:
■ osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to 

zgodę, chyba że chodzi o usunięcie doty-
czących jej danych,

■ jest to niezbędne do zrealizowania upraw-
nienia lub spełnienia obowiązku wynikają-
cego z przepisu prawa,

■ jest to konieczne do realizacji umowy, gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną 
lub gdy jest to niezbędne do podjęcia dzia-
łań przed zawarciem umowy na żądanie 
osoby, której dane dotyczą,

■ jest niezbędne do wykonania określonych 
prawem zadań realizowanych dla dobra 
publicznego,

■ jest to niezbędne do wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez administratorów danych albo odbior-
ców danych, a przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą 
(art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych).
Ustawa o ochronie danych osobowych zaka-

zuje przetwarzania danych szczególnie wrażli-
wych, tzn. ujawniających pochodzenie rasowe 
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub filozoficzne, przynależność wy-
znaniową, partyjną lub związkową, jak rów-
nież danych o stanie zdrowia, kodzie genetycz-
nym, nałogach lub życiu seksualnym oraz 
danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukara-
niu i mandatów karnych, a także innych orze-
czeń wydanych w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym (art. 27 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych).

Pracodawcy nie wolno przetwarzać da-
nych pracowników szczególnie wrażliwych, 
np. ujawniających ich poglądy polityczne, 
stan zdrowia, życie seksualne.

Przetwarzanie powyższych danych jest do-
puszczalne m.in. wówczas, gdy przetwarza-
nie jest niezbędne do wykonania zadań 
administratora danych odnoszących się do 
zatrudnienia pracowników i innych osób, 
a zakres przetwarzanych danych jest określo-
ny w ustawie (art. 27 ust. 1 pkt 6 ustawy 
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o ochronie danych osobowych). Jeżeli przy-
jąć, że z art. 221 k.p. wynika zakaz żądania od 
pracownika (kandydata na pracownika) in-
nych informacji niż określone w tym przepi-
sie, to należy uznać, że ochrona ustanowiona 
w nim jest szersza niż w ustawie o ochronie 
danych osobowych.

Przez przetwarzanie danych osobowych ro-
zumie się jakiekolwiek operacje (przeprowa-
dzane także w formie elektronicznej) wyko-
nywane na danych osobowych, takie jak:
■ zbieranie,
■ utrwalanie,
■ przechowywanie,
■ opracowywanie,
■ zmienianie,
■ udostępnianie,
■ usuwanie
– art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych oso-
bowych.

Wśród obowiązków związanych z ochroną 
danych osobowych należy wskazać przede 
wszystkim uregulowany w art. 37 ustawy 
o ochronie danych osobowych obowiązek, 
zgodnie z którym do przetwarzania danych 
mogą być dopuszczone wyłącznie osoby po-
siadające upoważnienie nadane przez admi-
nistratora danych. Powinny to być upoważ-
nienia imienne i uwidocznione w dokumencie 
określanym mianem ewidencji osób upoważ-
nionych do ich przetwarzania (art. 39 ustawy 
o ochronie danych osobowych).

Ponadto administrator danych osobowych 
jest zobowiązany zapewnić kontrolę m.in. nad 
tym, komu są przekazywane te dane (art. 38 
ustawy o ochronie danych osobowych).

Pracownicy działów kadr i płac przetwarza-
jący dane osobowe powinni być wyposażeni 
przez pracodawcę w imienne upoważnienia 
oraz uwzględnieni w ewidencji osób upoważ-
nionych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Oso-
bowych (GIODO) prezentuje stanowisko, że 
pracodawca nie ma co do zasady prawa 
w obecności innych pracowników wręczyć 
zatrudnionej osobie kary porządkowej lub 
oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę 
(opinia z 23 września 2010 r.). Wyjątek doty-
czy sytuacji, w której osoba biorąca udział 
w tych czynnościach zajmuje się w imieniu 
pracodawcy sprawami kadrowymi lub jest nią 
przedstawiciel organizacji związkowej, do któ-
rej należy pracownik karany lub zwalniany.

W uzasadnieniu wymienionego stanowiska 
GIODO wskazał, że dokumentacja pracowni-
cza – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
zakresu prowadzenia przez pracodawców do-
kumentacji pracowniczej – jest prowadzo-

na w formie akt osobowych. Zawiera ona 
m.in. dokumenty dotyczące przebiegu za-
trudnienia i związane z jego ustaniem.

Dokumentację taką należy uznać za zbiór 
danych osobowych, gdyż jest on zestawem 
posiadającym strukturę danych o charakterze 
osobowym, dostępnych według określonych 
kryteriów. A zatem przy przetwarzaniu (czyli 
np. zbieraniu czy udostępnianiu) należących 
do tego zbioru danych informacji o pracowni-
ku trzeba stosować zasady określone w prze-
pisach ustawy o ochronie danych osobowych. 
Zgodnie z nimi przetwarzanie danych jest do-
puszczalne m.in. wtedy, gdy osoba, której 
dane dotyczą, wyrazi na to zgodę lub zezwala 
na to szczególny przepis prawa (art. 23 ust. 1 
ustawy o ochronie danych osobowych). Każ-
da osoba, która jest dopuszczona do przetwa-
rzania danych osobowych, powinna mieć do 
tego upoważnienie wydane przez administra-
tora danych (w tym przypadku przez praco-
dawcę). Natomiast każdy, kto przetwarza 
dane osobowe, ma obowiązek dołożenia 
szczególnej staranności w celu ochrony inte-
resów osób, których dane dotyczą (art. 26 
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Skoro zatem udostępnianie innym pracow-
nikom informacji o karach porządkowych na-
łożonych na osobę zatrudnioną czy o rozwią-
zaniu z nią umowy o pracę odbywa się bez 
zgody tej osoby i nie znajduje uzasadnienia 
w przepisach prawa, m.in. w żadnym przepi-
sie Kodeksu pracy, to jest działaniem bez pod-
staw prawnych. Jest naruszeniem prawa do 
ochrony danych osobowych pracownika oraz 
może narażać pracodawcę na zarzut narusze-
nia dóbr osobistych zatrudnionego.

Nieuzasadnione jest więc udostępnienie 
przedstawicielowi związków zawodowych in-
formacji o przyczynach rozwiązania z pra-
cownikiem umowy o pracę, w przypadku gdy 
nie jest on zrzeszony w tym związku, a zwią-
zek ten – pomimo braku przynależności do 
niego – nie chroni jego praw pracowniczych. 
Na pracodawcy nie ciążą wówczas wskazane 
w przepisach prawa pracy obowiązki konsul-
towania się z organizacją związkową.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca nie może udostępniać związ-
kowi zawodowemu informacji o przyczy-
nach rozwiązania umowy o pracę, jeżeli 
zwalniany pracownik nie jest członkiem 
związku.

Niezgodne z prawem jest też wręczenie pra-
cownikowi informacji o nałożeniu na niego 
kary porządkowej w obecności innych pracow-

administrator 
danych

ochrona 
danych



Nietypowe sytuacje w prawie pracy

11–17 listopada 2014 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  42  (856) 13

ników, do których obowiązków nie należy zaj-
mowanie się z upoważnienia pracodawcy spra-
wami kadrowymi. Osoby obecne w charakterze 
świadków dokonywania określonych czynności 
(w tym przypadku wręczenia pisma z informa-
cją o nałożeniu kary porządkowej) nabywają 
bowiem o nich wiedzę. A zatem nie powinni być 
to pracownicy, których upoważnienie do prze-
twarzania danych nie obejmuje dostępu do in-
formacji, których czynności dotyczą.

W orzecznictwie sądowym w sprawie odno-
szącej się do wymierzenia kary porządkowej 
uznano wprawdzie, że zgodne zeznania osób 
obecnych ze strony pracodawcy przy tej czynnoś-
ci, potwierdzone notatką sporządzoną przez 
jedną z tych osób, świadczą o prawidłowym za-
wiadomieniu o nałożeniu kary nagany, mimo 
że pracownik nie przyjął pisma, o którym wie-
dział, że zawiera informację o ukaraniu (wyrok 
SN z 29 czerwca 2000 r., sygn. akt  I PKN 
716/99, OSNP 2002/1/10), ale w podobnych 
sytuacjach pracodawca powinien pamiętać, że 
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych 
nakładają na niego jako administratora danych 
obowiązek dołożenia szczególnej staranności 
w celu ochrony interesów osób, których dane 
dotyczą, oraz dopuszczenia do przetwarzania 
danych wyłącznie osób posiadających stosowne 
upoważnienie (art. 26 ust. 1 i art. 37 ustawy 
o ochronie danych osobowych).

Możliwości pozyskiwania 
dodatkowych informacji 
o pracownikach lub 
kandydatach do pracy

W praktyce występują często sytuacje, 
w których pracodawca w celu zapewnienia 
zatrudnienia czy też utrzymania w zatrudnie-
niu osoby dającej gwarancję uczciwości i pro-
fesjonalizmu będzie zmuszony do pozyskania 
jeszcze innych danych osobowych niż te, któ-
re zostały wymienione w art. 221 k.p., niejed-
nokrotnie nie legitymując się szczególnym 
przepisem prawa, dającym mu ku temu pod-
stawy, a wyłącznie prawnie usprawiedliwio-
nym celem.

Danymi osobowymi są wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą 
możliwą do zidentyfikowania jest osoba, któ-
rej tożsamość można określić bezpośrednio 
lub pośrednio, w szczególności przez powoła-
nie się na numer identyfikacyjny albo jeden 
lub kilka specyficznych czynników określają-
cych jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysło-
we, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne 

(art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych 
osobowych).

Danymi osobowymi są nie tylko takie dane, 
które od razu ze względu na swoją specyfikę 
i treść dają podstawy do bezpośredniego okreś-
lenia tożsamości konkretnej osoby, ale również 
takie, które choć bezpośrednio nie wskazują, 
że mogą pochodzić od tej i tylko tej osoby, to 
jednak na ich podstawie podanie tożsamości 
osoby zainteresowanej jest możliwe. Tego ro-
dzaju „pośrednie” dane osobowe zwykle wy-
magają odpowiednich nakładów i środków, 
sprzętu, specjalistycznej wiedzy itp., potrzeb-
nych do ustalenia tożsamości osoby, przy czym 
sam fakt korzystania z różnego rodzaju metod 
identyfikacji w żaden sposób nie wpływa na 
ich osobisty walor i nie odbiera im przymiotu 
danych osobowych, pod jednym warunkiem, 
że określenie tożsamości osoby nie wymaga 
nadmiernych nakładów (kosztów, czasu lub 
działań), co wynika z art. 6 ust. 3 ustawy 
o ochronie danych osobowych.

Numerami identyfikującymi osobę są:
■ numer powszechnego elektronicznego sys-

temu ewidencji ludności (PESEL),
■ numer dowodu osobistego czy paszportu.

Z kolei czynnikami określającymi cechy 
osoby mogą być m.in.:
■ elementy tworzące cechy fizjologiczne:

–  wygląd zewnętrzny (zaliczany do kate-
gorii cech fizycznych),

–  struktura DNA i zapis kodu genetycznego,
–  grupa krwi;

■ status majątkowy (cechy ekonomiczne);
■ cechy zaliczane do umysłowych, kulturo-

wych lub społecznych, np.:
–  pochodzenie,
–  poglądy polityczne,
–  przekonania religijne, wyznaniowe lub 

filozoficzne,
–  przynależność organizacyjna lub związ-

kowa.
Informacje o osobie, aby mogły zostać 

uznane za dane osobowe, muszą bezpośred-
nio lub pośrednio ją identyfikować.

Dane biometryczne

Linie papilarne z uwagi na swoją niepowta-
rzalność stanowią cechę fizyczną osoby, umoż-
liwiającą jej identyfikację i jako takie tworzą 
szerszą grupę danych biometrycznych, mają-
cych walor danych osobowych, w rozumieniu 
art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych 
(podobnie jest w przypadku wzoru siatkówki 
oka). Choć bezpośrednio nie wskazują, że 
mogą pochodzić od tej i tylko tej osoby, to jed-
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nak na ich podstawie podanie tożsamości oso-
by zainteresowanej jest możliwe przy zastoso-
waniu odpowiedniej metody identyfikacji.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyj-
nego (wyrok z 1 grudnia 2009 r., sygn. akt  
I OSK 249/09, niepubl.), wyrażona na prośbę 
pracodawcy pisemna zgoda pracownika na po-
branie i przetworzenie jego danych osobowych 
(linii papilarnych) narusza prawa pracownika 
i swobodę wyrażenia przez niego woli. Za tak 
sformułowanym stanowiskiem przemawia za-
leżność pracownika od pracodawcy. Brak rów-
nowagi w relacji pracodawca – pracownik sta-
wia pod znakiem zapytania dobrowolność 
wyrażenia zgody na pobieranie i przetwo-
rzenie danych osobowych (biometrycznych). 
Uznanie faktu wyrażenia zgody przez pracow-
nika, jako okoliczności legalizującej pobranie 
od pracownika innych danych niż wskazane 
w art. 221 k.p., stanowiłoby obejście tego prze-
pisu. Dlatego nie jest dopuszczalne żądanie od 
pracownika danych biometrycznych.

Informacje o niekaralności

Na podstawie ustawy z 24 maja 2000 r. 
o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1514) został utworzony Krajowy Rejestr 
Karny (KRK). Dane osobowe, wynikające 
z prowadzonych postępowań karnych, kar-
nych skarbowych, w sprawach o wykroczenia 
oraz w sprawach nieletnich, zgromadzone zo-
stały w tym rejestrze. Do prowadzenia takie-
go rejestru powołano podległą Ministrowi 
Sprawiedliwości państwową jednostkę orga-
nizacyjną pod nazwą „Biuro Informacyjne 
Krajowego Rejestru Karnego”.

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi 
się m.in. dane o osobach:
■ prawomocnie skazanych za przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowe,
■ przeciwko którym prawomocnie warunkowo 

umorzono postępowanie karne w sprawach 
o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

■ przeciwko którym prawomocnie umorzono 
postępowanie karne w sprawach o prze-
stępstwa lub przestępstwa skarbowe na 
podstawie amnestii,

■ będących obywatelami polskimi prawo-
mocnie skazanymi przez sądy państw ob-
cych,

■ wobec których prawomocnie orzeczono 
środki zabezpieczające w sprawach o prze-
stępstwa lub przestępstwa skarbowe,

■ prawomocnie skazanych za wykroczenia 
na karę aresztu,

■ poszukiwanych listem gończym,
■ tymczasowo aresztowanych.

Poza organami państwowymi, takimi jak 
np.: Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marsza-
łek Senatu, sądy, prokuratorzy, prawo do uzy-
skania informacji o osobach, których dane 
osobowe zostały zgromadzone w KRK, przy-
sługuje m.in. pracodawcom. Mogą oni uzyski-
wać informacje wyłącznie w zakresie nie-
zbędnym do zatrudnienia pracownika, co do 
którego z przepisów ustawy wynika wymóg 
niekaralności, korzystania z pełni praw pub-
licznych, a także ustalenia uprawnienia do 
zajmowania określonego stanowiska, wyko-
nywania określonego zawodu lub prowadze-
nia określonej działalności gospodarczej.

W pozostałych przypadkach, w których 
brak jest podstawy ustawowej dla wymogu 
niekaralności pracowników, pracodawca nie 
może samodzielnie wystąpić do KRK o uzy-
skanie informacji o pracownikach lub kandy-
datach do pracy.

Z uwagi jednak na to, że każdemu przysłu-
guje prawo do uzyskania informacji, czy jego 
dane osobowe zgromadzone są w KRK, a – co 
za tym idzie – osobie, której dane osobowe 
znajdują się w zbiorach danych zgromadzo-
nych w KRK, na jej wniosek, udostępnia się 
informację o treści wszystkich zapisów doty-
czących tej osoby. Z powyższego wynika, że 
o takie informacje mogą wystąpić sami pra-
cownicy (kandydaci).

Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy 
zapytanie lub wniosek, nie są zgromadzone 
w KRK, zapytanie lub wniosek zwraca się 
wnioskodawcy lub podmiotowi zapytującemu 
w jego imieniu ze stwierdzeniem, że osoba 
nie figuruje w rejestrze.

Jeżeli natomiast dane osobowe osoby, której 
dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzo-
ne w KRK, informacji o osobie udziela się po 
uzyskaniu szczegółowych danych z Biura In-
formacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

W informacji o osobie z KRK, poza danymi 
personalnymi, zamieszcza się m.in. następu-
jące informacje:
■ nazwę organu orzekającego,
■ datę wydania oraz uprawomocnienia się 

orzeczenia,
■ sygnaturę akt sprawy,
■ kwalifikację prawną czynu zabronionego 

oraz podstawę prawną orzeczonych kar, 
środków karnych, środków zabezpieczają-
cych, dozoru kuratora, nałożonych obo-
wiązków, warunkowego umorzenia postę-
powania karnego,

■ orzeczone kary, środki karne, środki zabez-
pieczające, dozór kuratora, obowiązki, wa-
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runkowe umorzenie postępowania z poda-
niem okresu próby.
Należy pamiętać, że pracodawca nie może 

wprost zażądać tych danych od kandydatów 
(pracowników).

W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, w których pracownicy będą mo-
gli mieć dostęp np. do kont bankowych kontra-
hentów, do szczególnie ważnych tajemnic 
przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby 
dla pracodawcy oznaczać bardzo poważne stra-
ty finansowe, pracodawcy wolno akcentować 
charakter pracy i zakres odpowiedzialności, 
a osoby aplikujące o zatrudnienie czy też już za-
trudnione mogą z własnej inicjatywy dostar-
czyć stosowne dokumenty potwierdzające ich 
przydatność na dane stanowisko pracy.

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 sierpnia 2008 r. 
(sygn. akt  I PK 37/08, OSNP 2010/1–2/4) 
wykluczył natomiast prawną możliwość wyda-
nia pracownikowi polecenia służbowego na-
kładającego na pracownika obowiązek udzie-
lenia innych informacji (danych osobowych) 
niewymienionych w art. 221 § 1 i 2 k.p. lub 
w odrębnych przepisach (art. 221 § 4 k.p.). 
Zdaniem Sądu Najwyższego odmowa udziele-
nia przez pracownika informacji przewidzia-
nych w art. 221 k.p. jest naruszeniem jego obo-
wiązków pracowniczych i – w zależności od 
okoliczności – uzasadnia zastosowanie sankcji 
przewidzianych prawem pracy. Dotyczy to jed-
nak tylko sytuacji, gdy pracownik bezzasadnie 
odmawia podania informacji, mimo że zobo-
wiązuje go do tego ten przepis ustawowy. Nie 
może więc dla pracownika wywoływać nega-
tywnych konsekwencji jego zachowanie pole-
gające na odmowie udzielenia informacji, któ-
rych nie wymaga od niego ustawa.

Dane służbowe 
jako szczególna kategoria 
danych osobowych

Bardzo często pracodawcy zamieszczają na 
stronach internetowych nazwiska pracowni-
ków, ich stanowiska pracy, służbowe adresy 
e-mailowe, telefony służbowe i komórkowe. 
Działania takie nie są zabronione.

W ocenie GIODO informacje o pracowniku, 
takie jak np. jego imię i nazwisko czy służbo-
wy adres e-mailowy, są ściśle związane z ży-
ciem zawodowym pracownika i z wykonywa-
niem przez niego obowiązków służbowych.

Dane te mogą być wykorzystywane (udostęp-
niane) przez pracodawcę nawet bez zgody pra-
cownika, którego one dotyczą. Wskazuje na to 
również stanowisko w tej kwestii zawarte w wy-

roku Sądu Najwyższego z 19 listopada 2003 r. 
(sygn. akt  I PK 590/02, OSNP 2004/20/351), 
że nazwisko i imię jest skierowanym na ze-
wnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycz-
nej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie 
może być zasadniczo uznane za bezprawne, 
jeś li nie łączy się z naruszeniem innego dobra 
osobistego, np. czci, prywatności lub godności 
osobistej. Ujawnienie przez pracodawcę nazwi-
ska (imienia) pracownika bez jego zgody nie 
stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobis-
tego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami 
i obowiązkami pracodawcy związanymi z pro-
wadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie naru-
sza praw oraz wolności pracownika. Sąd Naj-
wyższy w wyroku tym wskazał także, że 
najistotniejszym składnikiem zakładu pracy 
(przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie 
zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami 
zewnętrznymi – kontrahentami, klientami. 
Dlatego pracodawca nie może być pozbawiony 
możliwości ujawniania nazwisk pracowników, 
zajmujących określone stanowiska w ramach 
instytucji. Przeciwne stanowisko prowadziło-
by do sparaliżowania lub poważnego ograni-
czenia możliwości działania pracodawcy, bez 
żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie 
interesów i praw pracownika. Imiona i nazwi-
ska pracowników widnieją na drzwiach w za-
kładach pracy, umieszcza się je na pieczątkach 
imiennych, pismach sporządzanych w związ-
ku z pracą, prezentuje w informatorach o in-
stytucjach i przedsiębiorstwach, co oznacza, 
że zgodnie z powszechną praktyką są one za-
sadniczo jawne.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca nie potrzebuje zgody pracow-
nika na ujawnienie jego imienia i nazwiska 
czy służbowego e-maila lub telefonu, gdyż 
są ściśle związane z życiem zawodowym 
pracownika i z wykonywaniem przez niego 
obowiązków służbowych.

Kwestia udostępnienia służbowego adre-
su e-mailowego w związku z pełnionymi fun k-
cjami służbowymi nie może zatem być uznana 
za naruszenie obowiązujących zasad ochrony 
danych osobowych zawartych w ustawie.

Udostępnianie danych 
pracowników podmiotowi 
zewnętrznemu

W ramach przedsiębiorstw międzynaro-
dowych mających swoje przedstawicielstwa 
w Polsce wprowadzane są globalne systemy 

odmowa 
udzielenia 
informacji

służbowy 
e-mail
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kadrowe, w których zostają uwidocznione 
dane osobowe wszystkich pracowników da-
nego pracodawcy pracujących na świecie. 
Taka praktyka jest jak najbardziej dopusz-
czalna, ale wymaga postępowania zgodnego 
z ustawą o ochronie danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych nie 
zawiera szczególnych przepisów regulują-
cych przekazywanie danych osobowych do 
państw należących do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), a więc Unii Europej-
skiej, Norwegii i Islandii. Tak więc przekazy-
wanie danych osobowych z Polski do państwa 
należącego do EOG traktowane jest tak jak 
przekazywanie danych na terytorium Polski, 
czyli na zasadach i w formach przewidzia-
nych przez ustawę o ochronie danych osobo-
wych między podmiotami działającymi na 
obszarze naszego kraju. Podlega więc ogól-
nym zasadom przetwarzania danych osobo-
wych ustalonych przez ustawę o ochronie da-
nych osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzecie-
go, nienależącego do EOG, może nastąpić, 
jeżeli państwo docelowe zapewnia na swoim 
terytorium odpowiedni poziom ochrony da-
nych osobowych (art. 47 ustawy o ochronie 
danych osobowych).

Umowa powierzenia 
przetwarzania 
danych osobowych

Legalną drogą udostępnienia danych osobo-
wych pracowników jest możliwość zawarcia 
przez administratora danych osobowych umo-
wy o powierzenie przetwarzania danych oso-
bowych (art. 31 ustawy o ochronie danych 
osobowych).

Administrator danych może powierzyć inne-
mu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na 
piśmie, przetwarzanie danych. Mamy wów-
czas do czynienia ze zleceniem „na zewnątrz” 
przetwarzania danych, którego przedmiotem 
nie muszą być wszystkie procedury składające 
się na pojęcie „przetwarzanie”. Zlecić można 
np. samo tylko utrwalanie danych i ich prze-
chowywanie w systemie elektronicznym.

Należy pamiętać, że umowa taka powinna 
być zawarta w każdym przypadku powierza-
nia danych osobowych pracowników do prze-
twarzania na zewnątrz. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku tzw. zewnętrznej ob-
sługi kadrowo-płacowej.

Umowa o przetwarzanie danych osobo-
wych powinna określać co najmniej zakres 
i cel przetwarzania danych osobowych. Prze-

twarzający (podmiot zewnętrzny) jest zobo-
wiązany przed rozpoczęciem przetwarzania 
danych osobowych podjąć środki zabezpie-
czające zbiór danych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca przekazujący innemu pod-
miotowi dane osobowe pracowników do 
przetwarzania powinien zawrzeć z nim 
umowę o powierzenie przetwarzania da-
nych osobowych.

Mając na względzie zakres obowiązków 
wynikających z powyższych przepisów, moż-
na wyznaczyć następujący katalog obowiąz-
ków przetwarzającego w związku z powie-
rzeniem przetwarzania danych osobowych. 
Przetwarzający zobowiązany jest do:
■ stosowania środków technicznych i organi-

zacyjnych zapewniających ochronę prze-
twarzania danych osobowych odpowiednią 
do zagrożeń oraz kategorii danych będą-
cych przedmiotem przetwarzania,

■ sporządzenia dokumentacji opisującej spo-
sób przetwarzania danych oraz środki za-
bezpieczające,

■ wyznaczenia administratora bezpieczeń-
stwa informacji nadzorującego przestrze-
ganie zasad ochrony, chyba że sam wyko-
nuje te czynności.
W zakresie przestrzegania przepisów doty-

czących zabezpieczenia zbiorów danych od-
powiedzialność przetwarzającego jest taka 
sama jak administratora danych osobowych. 
Zakres odpowiedzialności administratora da-
nych i przetwarzającego w zakresie zabezpie-
czenia zbiorów danych został zrównany.

Udostępnianie danych 
osobowych odbiorcy 
w państwie trzecim

W przypadku przekazywania danych oso-
bowych do państwa trzeciego, nienależącego 
do EOG, należy wypełnić obowiązki nałożone 
przepisami rozdziału 7 ustawy o ochronie da-
nych osobowych.

Przekazanie danych osobowych do pań-
stwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo 
docelowe zapewnia na swoim terytorium 
odpowiedni poziom ochrony danych osobo-
wych (art. 47 ustawy o ochronie danych oso-
bowych).

Administrator danych może przekazać 
dane osobowe do państwa trzeciego, jeżeli:
■ osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to 

zgody na piśmie,

utrwalanie 
i przechowywanie

danych

zabezpieczenie 
zbiorów danych
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■ przekazanie jest niezbędne do wykonania 
umowy między administratorem danych 
a osobą, której dane dotyczą, lub jest po-
dejmowane na jej życzenie,

■ przekazanie jest niezbędne do wykonania 
umowy zawartej w interesie osoby, której 
dane dotyczą, pomiędzy administratorem 
danych a innym podmiotem,

■ przekazanie jest niezbędne ze względu na 
dobro publiczne lub do wykazania zasad-
ności roszczeń prawnych,

■ przekazanie jest niezbędne dla ochrony 
żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą,

■ dane są ogólnie dostępne.
Jeżeli jednak żadna ze wskazanych przesła-

nek nie jest lub ze względów techniczno-or-
ganizacyjnych nie może zostać spełniona, 
przekazanie danych może mieć miejsce tylko 
po uzyskaniu zgody GIODO, pod warunkiem 
że administrator danych zapewni odpowied-
nie zabezpieczenia w zakresie ochrony pry-
watności oraz praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą (art. 48 ustawy o ochronie da-
nych osobowych).

Przekazanie danych osobowych do pań-
stwa trzeciego, które nie zapewnia odpowied-
nich gwarancji ochrony danych osobowych, 
jest możliwe tylko za zgodą GIODO.

Zgoda GIODO nie legalizuje wcześniej szego 
przekazywania danych osobowych. GIODO, 
rozpatrując wniosek o wyrażenie zgody na 
przekazywanie danych, musi ocenić, czy ad-
ministrator danych zapewnia odpowiednie 
zabezpieczenia w zakresie ochrony prywat-
ności oraz praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą.

PODSTAWA PRAWNA 
■  art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

■ art. 6, 7, 23, 26, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 47 i 48 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r.  
poz. 1182),

■ art. 1, 2, 6, 7 i 19 ustawy z 24 maja 2000 r. 
o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 654; ost. zm. Dz.U. 
poz. 1514).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 6 ustawy o ochronie danych oso-
bowych
1. W rozumieniu ustawy za dane oso-
bowe uważa się wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub moż-
liwej do zidentyfikowania osoby fi-
zycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania 
jest osoba, której tożsamość można 
określić bezpośrednio lub pośrednio, 
w szczególności przez powołanie się na 
numer identyfikacyjny albo jeden lub 
kilka specyficznych czynników określa-
jących jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub 
społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożli-
wiającą określenie tożsamości osoby, je-
żeli wymagałoby to nadmiernych kosz-
tów, czasu lub działań. 

Odszkodowanie 
za naruszenie zasady 
równego traktowania 
w zatrudnieniu
Osoba, wobec której pracodawca naru-
szył zasadę równego traktowania w za-
trudnieniu, ma prawo do odszkodowania 
w wysokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę. Przesłanką obo-
wiązku odszkodowawczego pracodawcy 
jest naruszenie zasady równego trakto-
wania w zatrudnieniu.

Określanie wysokości 
odszkodowania

Dolna granica odszkodowania za naruszenie 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu 
została ustalona na poziomie minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, które reguluje ustawa 
z 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-

zgoda 
GIODO
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grodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679; 
ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz. 1314). Ko-
deks pracy nie wskazuje górnego pułapu dla od-
szkodowania należnego osobie, wobec której 
naruszono zasadę równości w zatrudnieniu.

Sąd Najwyższy dokonał wykładni pojęcia „na-
ruszenie zasady równego traktowania w zatrud-
nieniu”, odróżniając ją od pojęcia dyskrymina-
cji. W ocenie Sądu Najwyższego naruszenie 
zasady równego traktowania staje się dyskrymi-
nacją wówczas, gdy podstawą różnicowania sy-
tuacji pracowników jest zabronione kryterium. 

CO NA TO SĄD?
Wyróżnienie dyskryminacji, jako postaci nie-
równego traktowania, służy przeciwdziałaniu 
najbardziej nagannym i szkodliwym społecz-
nie przejawom nierównego traktowania. Uza-
sadnia to wdrożenie takich szczególnych roz-
wiązań prawnych służących zwalczaniu tego 
rodzaju nierówności, jak konstrukcja dyskry-
minacji bezpośredniej i pośredniej (art. 183a 
§ 4 k.p.), zachęcania do nierównego traktowa-
nia z wyżej wymienionych powodów (art. 183a 
§ 5 pkt 1 w zw. z art. 183a § 2 k.p.), molestowa-
nia (art. 183a § 5 pkt 2 i § 6 k.p.), szczególnego 
rozkładu ciężaru dowodu w sprawach o dys-
kryminację (art. 183b § 1 k.p.) i inne.
Wyrok SN z 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt 
I PK 28/09, niepubl.

Wykładnia ta w praktyce może przełożyć 
się na wysokość zasądzanych od pracodaw-
ców odszkodowań w przypadku naruszenia 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu 
w tym znaczeniu, że odszkodowania zasądza-
ne za dyskryminację jako „kwalifikowaną po-
stać naruszenia zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu” mogą być wyższe z uwagi na 
cel tego odszkodowania.

Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady 
równego traktowania powinno być:
■ skuteczne,
■ proporcjonalne,
■ odstraszające.

Odszkodowanie ma wyrównywać uszczer-
bek poniesiony przez pracownika. Powinna 
być zachowana odpowiednia proporcja mię-
dzy odszkodowaniem a naruszeniem przez 
pracodawcę obowiązku równego traktowania 
pracowników, a także odszkodowanie powin-
no działać prewencyjnie. Ustalając jego wyso-
kość, należy więc brać pod uwagę okolicz-
ności dotyczące obu stron stosunku pracy, 
zwłaszcza do odszkodowania mającego wy-
równać szkodę niemajątkową pracownika, 
będącego zadośćuczynieniem za krzywdę.

Przepis art. 183d k.p. nie wprowadza wyma-
gania zasądzenia odrębnego odszkodowania 
(zadośćuczynienia), jeżeli inne świadczenie 
lub odszkodowanie przysługujące pracowni-
kowi na podstawie prawa pracy lub Kodeksu 
cywilnego, wyższe niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę, jest wystarczająco „skutecz-
ne, proporcjonalne i odstraszające”.

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 183d 
k.p., obejmuje wyrównanie uszczerbku w do-
brach majątkowych i niemajątkowych pracow-
nika. Jeżeli dyskryminacja pracownika nie po-
woduje szkody majątkowej lub szkoda ta jest 
niższa od minimalnego wynagrodzenia, to 
pracownik ma prawo do odszkodowania.

PRZYKŁAD

Pracodawca przez 10 miesięcy nie wypła-
cał Agnieszce K. zatrudnionej na czas okre-
ślony dodatku funkcyjnego w wysokości 
2000 zł, mimo że zatrudniony na tym sa-
mym stanowisku mężczyzna otrzymuje 
taki dodatek. Agnieszka K. postanowiła 
wystąpić na drogę sądową o odszkodowa-
nie z tytułu naruszenia zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu w wysokości 
40 000 zł. Na kwotę tę składało się wylicze-
nie różnicy w wysokości wynagrodzenia 
10 × 2000 = 20 000 zł oraz 20 000 zł tytu-
łem zadośćuczynienia za krzywdę wywo-
łaną dyskryminacją ze względu za płeć 
w zakresie wynagrodzenia, co pracownica 
postrzegała za szczególnie upokarzają-
ce. Na pierwszej rozprawie pracodawca 
oświadczył, że doszło już do wypłaty róż-
nicy w wynagrodzeniu w postaci dodatku 
funkcyjnego za 10 miesięcy w kwocie 
20 000 zł, ale nie wyraził zgody na kwotę 
20 000 zł tytułem zadośćuczynienia.
W tym przypadku, oceniając wysokość 
odszkodowania, trzeba będzie brać pod 
uwagę także zachowanie pozwanego 
pracodawcy, który co prawda z opóź-
nieniem, ale jednak dobrowolnie zapła-
cił sporny dodatek za 10 miesięcy.

Sądy przyjmują, że pracownica nie może do-
magać się wyższego zadośćuczynienia także 
dlatego, że zdarzenie wywołujące uszczerbek 
w jej dobrach niemajątkowych miało charakter 
ciągły. Polegało ono bowiem na powtarzającym 
się, jednorodzajowym zachowaniu pracodawcy 
w zawartym okresie. Mamy wówczas do czy-
nienia z jednym zdarzeniem, rozciągniętym 
w czasie, które jest podstawą do jednego za-

dyskryminacja 
pracowników

odszkodowanie
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dośćuczynienia z art. 183d k.p. Tak samo jak 
przy jednorazowym akcie dyskryminacji, tak 
i w razie dyskryminacji o charakterze ciągłym 
nie jest wyłączona możliwość naprawienia 
szkody niemajątkowej przez odszkodowanie 
oparte na przepisach prawa cywilnego.

CO NA TO SĄD?
Przyjęcie konstrukcji ciągłego zachowania 
pracodawcy nie oznacza, że w tym przypadku 
sytuacja poszkodowanego pracownika jest 
taka sama jak w razie zachowania jednora-
zowego. Czas trwania i liczbę naruszeń obo-
wiązku równego traktowania pracowników 
należy bowiem wziąć pod uwagę przy ocenie 
właściwej wysokości zadośćuczynienia.
Wyrok SN z 7 stycznia 2009 r., sygn. akt III 
PK 43/08, OSNP 2010/13–14/160 

Ciężar dowodu w sprawach 
o naruszenie zasady 
równego traktowania

Ciężar dowodu wysokości należnego od-
szkodowania z art. 183d k.p. spoczywa na po-
wodzie – pracowniku (art. 6 i 471 k.c. w zw. 
z art. 300 k.p.). Szczególny rozkład ciężaru 
dowodu, korzystny dla pracownika, przewi-
dziany w art. 183b § 1 k.p., dotyczy bowiem 
tylko bezprawności zachowania pracodawcy 
(dyskryminacji).

Okoliczności pozwalające 
na uwolnienie się pracodawcy 
od odpowiedzialności

Odpowiedzialność odszkodowawcza nie jest 
uzależniona od winy pracodawcy. Poza przy-
padkami szczególnymi (molestowania, mole-
stowania seksualnego) pracodawca może do-
wieść, że działania podjęte przez niego miały 
obiektywne uzasadnienie i wówczas nie bę-
dzie można postawić mu zarzutu naruszenia 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

PRZYKŁAD

Agata B. zarzuciła pracodawcy, że otrzy-
muje niższe wynagrodzenie od pracow-
nika – mężczyzny zatrudnionego na ta-
kim samym stanowisku. Po uzyskaniu 
informacji od pracodawcy, że nie ma pod-
staw do podwyższenia jej wynagrodze-

nia, wystąpiła z pozwem do sądu pracy. 
Podczas postępowania na podstawie 
przedłożonych przez pracodawcę dowo-
dów z dokumentów okazało się, że praca 
pracownika – mężczyzny połączona jest 
jeszcze z innym zakresem odpowiedzial-
ności, o czym Agata B. nie wiedziała, 
a pracodawca na etapie rozmów przedsą-
dowych poprzestał na ogólnym poinfor-
mowaniu jej, że praca wykonywana przez 
pracownika – mężczyznę, z którym się 
porównuje, nie jest jednakowej wartości. 
Sąd oddalił powództwo Agaty B., uzasad-
niając, że pracodawca ma nie tylko pra-
wo, ale i obowiązek do wprowadzania 
zróżnicowania płacowego w przypadku 
pracowników wykonujących różną pracę, 
która nie jest pracą jednakowej wartości.

W przypadku molestowania czy molestowa-
nia seksualnego przesłanka pozwalająca na 
uchylenie się od odpowiedzialności odszkodo-
wawczej, a mianowicie kierowanie się obiek-
tywnymi powodami, nie zawsze może być zasto-
sowana. Sprawcą tych zachowań nie zawsze 
będzie pracodawca. Może to mieć miejsce wy-
łącznie wówczas, gdy pracodawca jest osobą fi-
zyczną. W pozostałych przypadkach odpowie-
dzialność pracodawcy oparta jest na zasadzie 
ryzyka osobowego (gdy sprawcą tych zachowań 
jest osoba wykonująca czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy, przełożony, współpra-
cownik). Na zakres odpowiedzialności praco-
dawcy w tym przypadku, w którym pracodawca 
nie jest bezpośrednim sprawcą zabronionych za-
chowań w miejscu pracy, decydujący wpływ po-
winno mieć to, czy o zachowaniach tych wie-
dział oraz czy stworzył warunki, w których 
zachowania te nie powinny mieć miejsca, a pra-
cownicy mieli możliwość bezpiecznego i sku-
tecznego sygnalizowania doświadczonych czy 
też zaobserwowanych patologii.

PRZYKŁAD

Anna W. złożyła pracodawcy oświadcze-
nie o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z powodu ciężkiego na-
ruszenia podstawowych obowiązków 
pracodawcy, a mianowicie nieprzeciw-
działania dyskryminacji w zatrudnieniu 
i z tego tytułu zażądała 3-miesięcznego 
odszkodowania (na podstawie art. 55 
§ 11 k.p.). Podniosła, że od ponad roku jest

przypadki 
szczególne

molestowanie 
seksualne
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ofiarą molestowania seksualnego polega-
jącego na wysyłaniu do niej obraźliwych 
e-maili i SMS-ów o charakterze seksual-
nym przez jednego z kolegów oraz kie-
rowania do niej w formie ustnej nie-
dwuznacznych propozycji seksualnych. 
Stwierdziła, że zachowanie to doprowa-
dziło u niej do rozstroju zdrowia psychicz-
nego, z powodu którego na podstawie 
art. 183d k.p. będzie dochodzić 200 000 zł 
zadośćuczynienia. Wobec tego, że praco-
dawca zaprzeczył stawianym przez nią za-
rzutom i odmówił wypłaty żądanych kwot 
pieniężnych, wystąpiła z tymi roszczenia-
mi do sądu pracy. 
Pracodawca może bronić się argumentem, 
że Anna W. miała możliwość zgłoszenia 
przypadku niewłaściwego zachowania 
kolegi.
W sytuacji gdy pracodawca stworzył pra-
cownikom alternatywne drogi do otwartej 
komunikacji w postaci wewnętrznej regu-
lacji obowiązującej u tego pracodawcy, ba-
dał regularnie nastroje społeczne w orga-
nizacji w postaci anonimowych ankiet, 
w których pracownicy mogli zgłaszać 
niewłaściwe, ich zdaniem, zachowania 
współpracowników, organizował szkole-
nia otwartości itp., nie będzie mu można 
postawić zarzutu, że w sposób ciężki 
(wina umyślna, rażące niedbalstwo) naru-
szył swój obowiązek przeciwdziałania dys-
kryminacji ze względu na płeć. Gdyby pra-
codawca nie stworzył pracownikom 
żadnych dróg informowania go o nie-
prawidłowościach lub – wiedząc o nich 
– tolerował je, roszczenie pracownicy by-
łoby uzasadnione przynajmniej w części 
obejmującej 3-miesięczne wynagrodzenie 
dochodzone na podstawie art. 55 § 11 k.p. 
W kwestii zadośćuczynienia sąd będzie 
działał niezależnie od stopnia winy praco-
dawcy, ale powinien uwzględnić przyczy-
nienie się do wywołania rozstroju zdrowia 
ze strony samej pracownicy, która nie ko-
rzystając z danych jej przez pracodawcę 
narzędzi, przyczyniła się poniekąd do wy-
wołania rozstroju zdrowia.
Pracodawca nie powinien używać argu-
mentu, że opisany przez Annę W. przy-
padek nie mieści się w pojęciu moles-
towania seksualnego, ponieważ jeżeli 
tolerowała takiego rodzaju zachowania, 
to znaczy, że je akceptowała.
Takie stwierdzenie jest niedopuszczal-
ne. W samej definicji molestowania sek-

sualnego jest mowa o działaniach nie-
pożądanych w znaczeniu obiektywnym. 
Każda osoba otrzymująca tego rodzaju 
komunikaty elektroniczne, mogłaby od-
czuwać naruszenie swojej godności, 
stworzenie wobec niej wrogiej, poniża-
jącej czy upokarzającej atmosfery.
Inną kwestią jest, czy roszczenie pra-
cownicy jest prawidłowe. Otóż zgłoszo-
ne przez Annę W. roszczenie jest wadli-
we, gdyż art. 183d k.p. przewiduje 
wyłącznie odszkodowanie, a zadość-
uczynienia może ona dochodzić w tym 
przypadku wyłącznie na podstawie cy-
wilnoprawnej ochrony dóbr osobistych.

Zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego, 
mimo posługiwania się przez ustawodawcę 
określeniem „odszkodowanie” szkoda, o której 
stanowi przepis art. 183d k.p., jest rozumiana 
bardziej jako szkoda niemajątkowa (na osobie), 
a zatem odszkodowanie to zbliża się bardziej do 
zadośćuczynienia niż do klasycznego odszko-
dowania. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy 
w wyroku z 3 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II PK 
286/07, OSNP 2009/15–16/202), uznając, że 
przewidziane w art. 183d k.p. odszkodowanie 
ma charakter szczególny. Zdaniem Sądu Naj-
wyższego, przepis ten nie wiąże odszkodowa-
nia z poniesieniem szkody majątkowej.

Ze względu na charakter zabronionych Ko-
deksem pracy działań dyskryminujących od-
szkodowanie, o którym mowa w art. 183d k.p., 
ma kompensować szkodę na osobie i w tym za-
kresie nosi ono charakter swoistego zadość-
uczynienia za doznaną z tytułu dyskryminacji 
krzywdę. Przepis nie określa zasad ustalania 
odszkodowania poza wprowadzeniem jego 
minimalnej wysokości „nie niższej niż mini-
malne wynagrodzenie za pracę, ustalane na 
podstawie odrębnych przepisów”.

Przedawnienie roszczenia
Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedaw-

nieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym rosz-
czenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.). 

CO NA TO SĄD?
Termin przedawnienia roszczenia wywodzo-
nego z art. 183d k.p. nie może rozpocząć biegu 
przed ujawnieniem się szkody na osobie, co 
może mieć miejsce po ustaniu stosunku pracy.
Wyrok SN z 3 lutego 2009 r., sygn. akt I PK 
156/08, niepubl.

wysokość
odszkodowania
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Wymagalność roszczenia o zadośćuczynie-
nie wyprowadzanego z doznania rozstroju 
zdrowia na skutek stosowania przez praco-
dawcę praktyk dyskryminacyjnych powstaje 
zatem nie wcześniej, niż ujawniły się dolegli-
wości, które w ocenie pracownika są skutkiem 
tych działań. Ustanie stosunku pracy nie sta-
nowi daty wymagalności roszczenia o odszko-
dowanie z art. 183d k.p. w rozumieniu art. 291 
§ 1 k.p., a zatem dzień rozwiązania umowy 
o pracę nie rozpoczyna biegu 3-letniego termi-
nu przedawnienia określonego w tym przepi-
sie. Rozwiązanie stosunku pracy nie ma zna-
czenia dla początku biegu przedawnienia 
roszczenia o odszkodowanie z art. 183d k.p. 

W przypadku naruszenia zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu w zakresie wyso-
kości wynagrodzenia w przeszłości (zwłasz-
cza po rozwiązaniu stosunku pracy) wyso-
kość odszkodowania określa się w wysokości 
różnicy między wynagrodzeniem, jakie pra-
cownik powinien otrzymywać bez naruszenia 
zasady równego traktowania, a wynagrodze-
niem rzeczywiście otrzymanym (wyrok SN 
z 22 lutego 2007 r., sygn. akt I PK 242/2006, 
OSNP 2008/7–8/98). W tym konkretnym 
przypadku wypowiedź Sądu Najwyższego 
zdaje się jednak nawiązywać do poniesionej 
przez pracownika wymiernej szkody mająt-
kowej.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 183a–183d, 55, 300 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 

nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 
nr 200, poz. 1679; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. 
nr 157, poz. 1314),

■ art. 6 i 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; 
ost. zm. Dz.U. poz. 827).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 183c Kodeksu pracy
§ 1. Pracownicy mają prawo do jedna-
kowego wynagrodzenia za jednakową 
pracę lub za pracę o jednakowej war-
tości.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa 
w § 1, obejmuje wszystkie składniki wy-
nagrodzenia, bez względu na ich nazwę 
i charakter, a także inne świadczenia 
związane z pracą, przyznawane pra-
cownikom w formie pieniężnej lub w in-
nej formie niż pieniężna.
§ 3. Pracami o jednakowej wartości są 
prace, których wykonywanie wymaga od 
pracowników porównywalnych kwa li-
fikacji zawodowych, potwierdzonych 
dokumentami przewidzianymi w odręb-
nych przepisach lub praktyką i doświad-
czeniem zawodowym, a także porówny-
walnej odpowiedzialności i wysiłku.

Pracodawca a zakładowa 
organizacja związkowa 
– wybrane prawa i obowiązki
Najważniejsze uprawnienia związkowe 
zostały przez ustawodawcę przyznane or-
ganizacji szczebla zakładowego w usta-
wie z 23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167). 

Zakładowa organizacja 
związkowa

Termin „zakładowa organizacja związkowa” 
jest użyty w tytule oraz przepisach rozdziału 4 
ustawy o związkach zawodowych oraz w prze-
pisach prawa pracy, przyznających tym organi-

zacjom określone kompetencje. Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu uchwały z 24 kwietnia 1996 r. 
(sygn. akt I PZP 38/95, OSNP 1996/23/353) 
rozważył istotne z punktu widzenia praktyki za-
gadnienie: czy za zakładową organizacją związ-
kową w rozumieniu przepisów ustawy o związ-
kach zawodowych może być uznana ta 
podstawowa jednostka organizacyjna związku 
zawodowego, która zgodnie z postanowieniami 
statutu została utworzona oraz zarejestrowana 
jako zakładowa organizacja związkowa (kryte-
rium formalne), czy też pojęcie to należy od-
nieść do takiej jednostki organizacyjnej, która 
swoim zakresem działania obejmuje jednego 

rozwiązanie 
stosunku pracy
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pracodawcę (kryterium materialne). Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że nie można traktować jako 
„zakładową” (choćby tak była nazwana) takiej 
jednostki organizacyjnej związku zawodowego, 
która obejmuje swoim działaniem tylko część 
zakładu pracy. Jest to inna jednostka organiza-
cyjna, odpowiednio do zakresu jej działania.

Zwrot „zakładowa organizacja związkowa” 
oznacza – jak wskazał Sąd Najwyższy – że pod-
stawowe ogniwo w strukturze związkowej 
może powstać tylko w zakładzie pracy, a inną 
możliwością jest tworzenie struktur tereno-
wych, oddziałowych, zawodowych, branżo-
wych itp. Zakładowa organizacja związkowa 
jest podstawową strukturą organizacyjną ru-
chu związkowego. O jej powstaniu decyduje 
statut lub uchwały związkowe (art. 9 ustawy 
o związkach zawodowych). U jednego praco-
dawcy w rozumieniu art. 3 k.p. może działać 
tylko jedna zakładowa organizacja związkowa 
tego samego związku zawodowego.

Przez zakładową organizację związkową 
należy rozumieć tylko taką jednostkę organi-
zacyjną, która zasięgiem swojego działania 
obejmuje cały zakład pracy w znaczeniu 
przedmiotowym lub też całe przedsiębior-
stwo danego pracodawcy (art. 34 ustawy 
o związkach zawodowych w zw. z art. 3 k.p.).

Wątpliwości interpretacyjne powoduje 
zwrot „obejmuje swym działaniem”. Może on 
być interpretowany w ten sposób, że ze statutu 
organizacji wynika, że z zamierzenia będzie 
działać na terenie całego zakładu pracy dane-
go pracodawcy. Może być także uzasadniona 
taka interpretacja, zgodnie z którą ogólnym 
założeniem działania na terenie całego zakła-
du pracy jest posiadanie członków takiej orga-
nizacji np. we wszystkich lub w większości od-
działów pracodawcy. Ta druga interpretacja 
wydaje się bardziej uzasadniona.

Istnienie kilku „ogniw” tego samego związ-
ku zawodowego w jednym zakładzie pracy, 
traktowanych przez ten związek jako struktu-
ry zakładowe, oznacza, że w istocie w tym za-
kładzie nie istnieje żadna zakładowa organi-
zacja związkowa.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca nie ma prawnie określonego 
obowiązku współpracy ze strukturą orga-
nizacyjną związku zawodowego, która nie 
jest wskazana w przepisach.

Struktura organizacyjna związku zawodowe-
go albo autonomiczny związek zawodowy, któ-
ry obejmuje swym działaniem jedynie część 
przedsiębiorstwa pracodawcy, nie może być 
traktowana jako zakładowa ani tym bardziej 

międzyzakładowa organizacja związkowa w ro-
zumieniu ustawy o związkach zawodowych, 
a oceny tej nie zmienia treść wpisu do we-
wnętrznego rejestru związkowego prowadzo-
nego przez zarząd regionu w przypadku dane-
go związku zawodowego czy sąd rejestrowy.

Nazewnictwo poszczególnych struktur orga-
nizacyjnych należy do sfery związkowej auto-
nomii. Związek może zatem nazwie „międzyza-
kładowa organizacja związkowa” przypisywać 
w statucie szerszy zakres, niż to czyni ustawo-
dawca, choć korzystanie ze wspomnianej swo-
body pozostaje bez wpływu na zakres ustawo-
wych powinności pracodawcy.

Specyficzna nazwa jakiejś struktury związ-
kowej nie może dla pracodawcy skutkować 
obowiązkami niemającymi oparcia w po-
wszechnie obowiązującym prawie.

W przypadku spełniania kryterium material-
nego w postaci obejmowania zakresem swego 
działania całego przedsiębiorstwa do pełnego 
korzystania ze statusu organizacji zakładowej 
(międzyzakładowej) konieczne jest ponadto za-
wiadomienie pracodawcy przez uprawniony or-
gan związku zawodowego o utworzeniu zakła-
dowej organizacji związkowej oraz wskazanie 
osoby przewodniczącego zarządu tej organiza-
cji oraz dokonanie innych zawiadomień wyni-
kających z przepisów ustawy o związkach za-
wodowych.

W uzasadnieniu wyroku z 23 lutego 2005 r. 
(sygn. akt II PK 201/04, OSNP 2005/21/333) 
Sąd Najwyższy stwierdził, że związki zawodo-
we mają swobodę w określeniu swoich struk-
tur organizacyjnych w statutach oraz uchwa-
łach związkowych (art. 9 ustawy o związkach 
zawodowych). Z tego punktu widzenia u jed-
nego pracodawcy może działać więcej niż jed-
na organizacja zakładowa tego samego związ-
ku zawodowego. Wywołuje to jednak skutki 
prawne tylko w stosunkach wewnętrznych 
tego związku zawodowego. W odniesieniu do 
stosunków zewnętrznych, tj. w szczególnoś-
ci do relacji między zakładową organizacją 
związkową a pracodawcą, powołanie takiej 
zwielokrotnionej struktury związkowej jest 
bezskuteczne.

Wymóg odpowiedniej 
liczebności dla zakładowej 
organizacji związkowej

Do korzystania z uprawnień zakładowej or-
ganizacji związkowej konieczne jest spełnienie 
wymogu w postaci odpowiedniej liczebności.

Uprawnienia zakładowej organizacji związ-
kowej przysługują organizacji zrzeszającej co 

uchwały 
związkowe

kryterium 
materialne
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najmniej 10 członków będących (art. 251 
ustawy o związkach zawodowych):
■ pracownikami lub osobami wykonującymi 

pracę na podstawie umowy o pracę nakład-
czą u pracodawcy objętego działaniem tej 
organizacji albo

■ funkcjonariuszami Policji, Straży Granicz-
nej, Służby Więziennej oraz strażakami 
Państwowej Straży Pożarnej, pełniącymi 
służbę w jednostce objętej działaniem tej 
organizacji, a także pracownikami Najwyż-
szej Izby Kontroli.
W odniesieniu do wykonawców pracy nakład-

czej i funkcjonariuszy ustawodawca wprowadził 
zasadę związania tych podmiotów z pracodaw-
cą (jednostką) objętym zakresem działania za-
kładowej organizacji związkowej. Brak takiego 
wyraźnego zast rzeżenia w odniesieniu do „zwy-
kłych” pracowników nie budzi jednak wątpli-
wości, że aby zakładowa organizacja związkowa 
mogła wliczyć do swojego składu osobowego 
pracowników, to mają to być pracownicy tego 
pracodawcy, który objęty jest zakresem działa-
nia zakładowej organizacji związkowej.

Ustawa związkowa nie wprowadza żadnych 
ograniczeń zarówno w zakresie podstawy pra-
cowniczego zatrudnienia, jak i wymiaru czasu 
pracy. Należy wobec tego stwierdzić, że mogą 
to być osoby zatrudnione na podstawie:
■ umowy o pracę (zawartej na czas nieokreś-

lony, na czas określony, na czas wykonania 
określonej pracy),

■ powołania,
■ wyboru,
■ mianowania,
■ spółdzielczej umowy o pracę – jeżeli zwią-

zek zawodowy działa w spółdzielni pracy.
Nie ma również znaczenia, czy praca jest 

świadczona w pełnym czy niepełnym wymia-
rze czasu pracy.

Z uprawnień zakładowej organizacji związ-
kowej nie będzie mogła zatem korzystać:
■ zakładowa organizacja związkowa legity-

mująca się liczbą mniejszą niż 10 członków,
■ zakładowa organizacja związkowa, która 

– co prawda – posiada 10 czy więcej człon-
ków, ale nieposiadających statusu pracow-
ników, wykonawców, funkcjonariuszy wy-
konujących pracę czy pełniących służbę 
u pracodawcy objętego działaniem tej kon-
kretnej organizacji.

Międzyzakładowa 
organizacja związkowa

Równorzędną pod względem uprawnień za-
kładowej organizacji związkowej strukturą jest 

międzyzakładowa organizacja związkowa 
(art. 34 ust. 1 ustawy o związkach zawodo-
wych).

Przyjmuje się, że jest to taka struktura, któ-
ra zakresem swojego działania obejmuje co 
najmniej dwóch pracodawców. Może być ona 
samodzielnym związkiem zawodowym albo 
częścią składową związku zawodowego. 
W tym ostatnim jednak przypadku organiza-
cja międzyzakładowa nie może obejmować 
swoim zakresem pracowników związku za-
wodowego, którego zakładowa organizacja 
związkowa już działa u tego pracodawcy.

CO NA TO SĄD?
Międzyzakładową organizacją związkową 
(...) jest tylko taka struktura (...), która zakre-
sem swojego działania obejmuje co najmniej 
dwóch pracodawców w rozumieniu art. 3 k.p. 
Wyrok SN z 10 stycznia 2002 r., sygn. akt  
I PKN 790/00, OSNP 2004/2/29 

O tym, jakie jednostki organizacyjne – zakłady 
pracy danych pracodawców obejmuje działa-
niem międzyzakładowa organizacja związko-
wa, rozstrzygają samorządne decyzje właści-
wych organów danego związku zawodowego.
Wyrok SN z 13 marca 1997 r., sygn. akt 
I PKN 41/97, OSNAP 1997/24/493

Ta forma organizacyjna pozwala na realiza-
cję uprawnień związkowych na szczeblu za-
kładowym u tych pracodawców, u których na 
skutek niewystarczającej liczebności nie może 
powstać zakładowa organizacja związkowa.

Wymóg odpowiedniej liczebności (co naj-
mniej 10 członków będących pracownikami, 
osobami wykonującymi pracę na podstawie 
umowy nakładczej u pracodawcy, funkcjona-
riuszami) jest spełniony przy uwzględnieniu 
łącznej liczby członków tej organizacji za-
trudnionych u wszystkich pracodawców obję-
tych działaniem tej organizacji (art. 34 ust. 2 
ustawy o związkach zawodowych).

Obowiązek wykonywania 
kwartalnej sprawozdawczości

Zakładowa organizacja związkowa ma obo-
wiązek przedstawienia pracodawcy informa-
cji o łącznej liczbie członków tej organizacji, 
w tym o liczbie członków będących pracowni-
kami, wykonawcami, funkcjonariuszami. In-
formacja ta powinna być przedstawiona co 
kwartał – według stanu na ostatni dzień 
kwartału – w terminie do 10. dnia miesiąca 

zakres
 działania 

związku

liczebność 
związku



Nietypowe sytuacje w prawie pracy

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  42  (856)24  www.pgp.infor.pl

następującego po tym kwartale (art. 251 
ust. 2 ustawy o związkach zawodowych).

Ustawa o związkach zawodowych nie przewi-
duje jednak ani procedury weryfikacji przez pra-
codawcę prawdziwości informacji przekazanej 
przez zakładową organizację związkową, ani 
sankcji z powodu niewywiązywania się organi-
zacji z tego obowiązku. Nie oznacza to jednak 
pełnej dowolności w przekazywaniu tej infor-
macji. Obowiązek cokwartalnej sprawozdaw-
czości spoczywa również na międzyzakładowej 
organizacji związkowej (art. 34 ustawy o związ-
kach zawodowych). Organizacje związkowe nie 
są jednak zobowiązane do informowania praco-
dawcy o każdorazowej zmianie liczebności po-
wodującej utratę lub nabycie statusu pełno-
prawnej zakładowej organizacji związkowej.

Najpóźniejszym terminem przekazania in-
formacji jest 10. dzień każdego kolejnego 
kwartału, czyli: 10 stycznia, 10 kwietnia, 
10 lipca, 10 października.

Informacja odnosi się do stanu na ostatni 
dzień kwartału poprzedzającego, tj. na dzień: 
31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca, 30 wrześ nia.

Należy podkreślić, że informacja dotyczy 
„łącznej liczby”, a nie imiennej listy pracow-
ników. Informacja o przynależności związko-
wej pracownika jest szczególnie chronioną 
daną osobową i zakres przetwarzania tych 
danych obejmują przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych. W praktyce występują 
poglądy wskazujące, że jeżeli organizacja 
związkowa w ustawowym terminie nie złoży-
ła wymaganej informacji, informacja złożona 
w poprzednim kwartale wiąże najpóźniej do 
10. dnia kolejnego kwartału.

Część ekspertów prawa pracy uznaje, że 
niedopełnienie obowiązku informacyjnego 
nie powoduje utraty statusu pełnoprawnej or-
ganizacji, jednak nie może ona korzystać 
z uprawnień zakładowej organizacji związko-
wej do czasu przedstawienia wymaganej in-
formacji, chyba że organizacja będzie w sta-
nie udowodnić, że pracodawca wiedział 
o spełnianiu ustawowego kryterium.

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy. 
Zgodnie z jego stanowiskiem wyrażonym 
w wyroku z 19 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II 
PK 311/09, niepubl.), jeżeli pracodawca 
w zakreślonym terminie (10 dni po zakończe-
niu kwartału) nie uzyskał informacji wyma-
ganych w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach 
zawodowych, to ma prawo przyjąć założenie, 
że od tej daty zakładowej organizacji związ-
kowej nie przysługują jej ustawowe upraw-
nienia. Nie wyłącza to możliwości wykazania 
przez organizację związkową, że zrzeszała co 
najmniej 10 członków.

Czynności pracodawcy dokonane do czasu 
takiego wskazania bez odpowiedniego współ-
działania z organizacją związkową nie są jed-
nak wadliwe i nie jest wymagane ich powtó-
rzenie.

Przekształcenia pracodawcy 
a zakres działania zakładowej 
organizacji związkowej

Żaden przepis nie zakazuje jednoznacznie 
działania w jednym zakładzie pracy więcej 
niż jednej zakładowej organizacji związkowej 
tego samego związku zawodowego. W tym 
zakresie w szczególności nie można wypro-
wadzić takich jednoznacznych wniosków 
z brzmienia art. 24129 § 1 k.p. Przewiduje on, 
że w razie połączenia zakładowych organiza-
cji związkowych, z których choćby jedna za-
warła układ zbiorowy, jej prawa i obowiązki 
przechodzą na organizację powstałą w wyni-
ku połączenia. Przepis ten odnosi się więc do 
połączenia zakładowych organizacji związko-
wych, co oczywiście może być skutkiem połą-
czenia się (przejęcia) zakładów pracy. Nie do-
tyczy on natomiast skutków połączenia się 
zakładów pracy w kontekście struktury orga-
nizacyjnej związków zawodowych. Z tego 
względu nie można uznać, że funkcjonowa-
nie w jednym zakładzie pracy (w rozumieniu 
art. 3 k.p.) kilku zakładowych organizacji 
związkowych tego samego związku zawodo-
wego jest wyraźnie sprzeczne z przepisami 
prawa.

Jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że 
takiego poglądu nie można obronić w świe-
tle analizy całego systemu prawa oraz uza-
sadnić tezy, aby dopuszczalne było funkcjo-
nowanie w jednym zakładzie pracy kilku 
zakładowych organizacji tego samego związ-
ku zawodowego. Przede wszystkim z wielo-
krotnie używanej przez ustawodawcę nazwy 
tej jednostki organizacyjnej związku zawo-
dowego wynika, że musi to być organizacja 
„zakładowa”, czyli działająca w zakładzie 
pracy. Nie można traktować jako „zakłado-
wą” (choćby tak była nazwana) takiej jed-
nostki organizacyjnej związku zawodowego, 
która obejmuje swoim działaniem tylko 
część zakładu pracy. Jest to inna jednostka 
organizacyjna, odpowiednia do zakresu jej 
działania.

W orzecznictwie utrwalony jest więc po-
gląd, zgodnie z którym u jednego praco-
dawcy może działać tylko jedna zakładowa 
organizacja związkowa danego związku za-
wodowego.

obowiązek 
informacyjny

połączenie
organizacji
związkowych
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■ ZAPAMIĘTAJ
U pracodawcy może działać tylko jedna 
struktura danego związku zawodowego.

Sytuacja, w której w jednym zakładzie pra-
cy będą istniały dwie lub więcej zakładowych 
organizacji związkowych, może być wyni-
kiem różnorodnych zdarzeń.

Przede wszystkim to może być wynik prze-
kształceń organizacyjno-prawnych praco-
dawcy, a w szczególności:
■ połączenia się dwóch lub więcej pracodaw-

ców,
■ przejęcia jednego zakładu pracy w całości 

przez drugi zakład,
■ konsolidacji (koncentracji) pracodawcy po-

legającej na powstaniu z kilku dotychczaso-
wych wyodrębnionych oddziałów, które 
utraciły odrębną podmiotowość (przymiot 
pracodawcy) w stosunkach pracy.

CO NA TO SĄD?
Oddzielne związki tworzy się w każdej jed-
nostce organizacyjnej przedsiębiorstwa wie-
lozakładowego działającego na obszarze 
kilku województw, niezależnie od miejsca jej 
zlokalizowania, a więc nie stoi na przeszko-
dzie utworzeniu oddzielnych związków oko-
liczność, że jednostki te mieszczą się w tym 
samym mieście i w tej samej dzielnicy. 
Postanowienie SN z 7 października 1983 r., 
sygn. akt I PRZ 48/83, OSNCP 1984/6/97 

Z uzasadnienia powyższego postanowienia 
wynika jednak, że każda z jednostek organi-
zacyjnych przedsiębiorstwa wielozakładowe-
go stanowiła w tej sprawie odrębny zakład 
pracy (pracodawcę) w rozumieniu art. 3 k.p.

CO NA TO SĄD?
Związek zawodowy działający w zakładzie 
pracy nie ma obowiązku zmiany swojej struk-
tury organizacyjnej w przypadku przekształ-
ceń zakładu pracy (obecnie pracodawcy), 
jednak zakładową organizacją związkową 
w rozumieniu prawa jest tylko taka podsta-
wowa jednostka organizacyjna związku zawo-
dowego, która jako jedyna organizacja tego 
związku zakresem swojego działania obejmu-
je cały zakład pracy (pracodawcę). 
Uchwała składu 7 sędziów SN z 24 kwiet-
nia 1996 r., sygn. akt  I PZP 38/95, OSNP 
1996/23/353 

W uzasadnieniu powyższej uchwały Sąd 
Najwyższy stwierdził, że z wykładni języko-

wo-logicznej, a także wykładni systemowej 
wynika, że przez zakładową organizację 
związkową należy rozumieć tylko taką jed-
nostkę organizacyjną, która zasięgiem swoje-
go działania obejmuje cały zakład pracy w ro-
zumieniu art. 3 k.p. Nie jest więc możliwe 
traktowanie jako organizacji zakładowych 
kilku organizacji związkowych jednego związ-
ku zawodowego, choćby nazywane one były 
„organizacjami zakładowymi”. Decydujące 
jest więc kryterium materialne, a nie formal-
ne nazwanie czy wewnętrzne zarejestrowa-
nie danej jednostki organizacyjnej jako struk-
tury zakładowej. Do rejestracji takich struktur 
nie należy zresztą, w omawianej kwestii, 
przywiązywać większej wagi, gdyż jest to 
sprawa wewnątrzorganizacyjna.

Spór między pracodawcą a związkiem za-
wodowym na tle funkcjonowania kilku zakła-
dowych struktur związkowych może być spo-
rem zbiorowym. Pracodawca nie ma więc 
konkretnych mechanizmów prawnych pozwa-
lających na wymuszenie na związku zawodo-
wym dopasowania jego struktur organizacyj-
nych do struktury organizacyjnej pracodawcy.

Jedyną sankcją z tytułu istnienia kilku 
„ogniw” traktowanych przez związek zawo-
dowy za zakładowe organizacje związkowe 
może być to, że żadne z nich nie może być 
w rzeczywistości uznawane za taką organiza-
cję (w rozumieniu przepisów prawa pracy). 
Inaczej mówiąc, istnienie kilku „ogniw” tego 
samego związku zawodowego w jednym za-
kładzie pracy, traktowanych przez ten zwią-
zek jako struktury zakładowe, oznacza, że 
w istocie w tym zakładzie nie istnieje żadna 
zakładowa organizacja związkowa.

Sąd Najwyższy zmodyfikował jednak 
w orzecznictwie nieznacznie swój pogląd, 
zgodnie z którym związek zawodowy działa-
jący w zakładzie pracy nie ma obowiązku 
zmiany swojej struktury organizacyjnej 
w przypadku przekształceń zakładu pracy. 
W uzasadnieniu uchwały z 20 września 
2005 r. (sygn. akt III SZP 1/05, OSNP 
2005/24/401) Sąd Najwyższy  stwierdził, że 
dopuszczalne jest połączenie się dwóch 
związków zawodowych polegające na tym, że 
związek zawodowy przejmujący przejmuje 
prawa i obowiązki związku zawodowego 
przejmowanego, po przeprowadzeniu proce-
dury likwidacyjnej prowadzącej do rozwiąza-
nia i wykreślenia z rejestru związku przejmo-
wanego.

Przypominając wcześniejszy pogląd, zgod-
nie z którym związki zawodowe nie mają 
obowiązku dostosowania swoich struktur or-
ganizacyjnych w przypadkach podmiotowych 
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przekształceń pracodawcy, Sąd Najwyższy 
podkreślił, że w ich interesie prawnym jest 
podjęcie stosownych działań do stworzenia 
zakładowych struktur związkowych (przez 
konsolidację lub podział), którym przysłu-
guje pełnia związkowych uprawnień do re-
prezentowania praw i interesów swoich 
członków wobec nowego pracodawcy. Brak 
mechanizmów prawnych regulujących tego 
rodzaju dostosowanie się związkowych struk-
tur organizacyjnych do struktury nowego 
pracodawcy nie może stanowić przeszkody 
do dokonywania podmiotowych przekształ-
ceń związków zawodowych. W przeciwnym 
razie u nowego pracodawcy nie działałaby 
żadna zakładowa organizacja związkowa lub 
istniałoby wiele zakładowych organizacji 
związkowych, które odrębnie nie mogłyby 
skutecznie reprezentować interesów swoich 
członków w stosunkach pracy.

Przekształceniom podmiotowym po stronie 
pracodawcy będą zatem towarzyszyć pod-
miotowe przekształcenia po stronie związ-
ków zawodowych, które mogą przybierać 
rozmaite kierunki i formy, polegające 
w szczególności na łączeniu się zakładowych 
organizacji związkowych w celu dostosowa-
nia swoich dotychczasowych struktur związ-
kowych do struktury organizacyjnej prze-
kształconego (nowego) pracodawcy dla 
koniecznego zapewnienia właściwej repre-
zentacji związkowej. Przepisy prawa pracy re-
gulują wprost wpływ tego rodzaju przekształ-
ceń związków zawodowych na ich prawa 
i obowiązki wynikające z ponadzakładowego 
(art. 24119 § 1 k.p.) lub zakładowego układu 
zbiorowego pracy (art. 24129 § 2 k.p.). Oko-
liczności te pośrednio, ale jednoznacznie po-
twierdzają tezę, że wolność związkowa obej-
muje m.in. także swobodę łączenia się 
odrębnych związków zawodowych w jedną 
organizację (jeden byt prawny).

W przypadku gdy podmiotowe przekształ-
cenia związków zawodowych polegają na ich 
połączeniu w ten sposób, że związek przej-
mujący przejmuje wszelkie prawa i obowiązki 
związku przejmowanego ze skutkami praw-
nymi dla podmiotów trzecich, to dochodzi do 
rozwiązania związku przejmowanego (art. 13 
pkt 12 ustawy o związkach zawodowych), 
którego skutkiem prawnym jest obowiązek 
skreślenia tego związku z rejestru sądowego 
(art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Dlatego 
w postępowaniu rejestrowym sąd bada, czy 
został zachowany statutowy sposób rozwią-
zania związku zawodowego, który zostaje 
przejęty (inkorporowany) przez związek 
przejmujący i czy „likwidacja” majątku związ-

ku przejmowanego, który zostaje przejęty 
przez związek przejmujący, nastąpiła z za-
chowaniem interesów prawnych, w tym ma-
jątkowych, osób trzecich. W takiej sytuacji 
wymaga to zweryfikowania w procedurze re-
jestrowej, czy uchwały o połączeniu związ-
ków zawodowych zostały podjęte w trybie 
statutowym przez właściwe organy związko-
we, które miały obowiązek zagwarantowania 
także przejęcia praw i zobowiązań majątko-
wych związku przejmowanego przez związek 
przejmujący.

Legalność takiej czynności – zdaniem Sądu 
Najwyższego – wymaga zatem wykreślenia 
z rejestru sądowego związku przejętego, 
który zostaje rozwiązany wskutek jego włą-
czenia przez związek przejmujący, a także 
zarejestrowania następstw prawnych wyni-
kających z połączenia się obu tych związ-
ków zawodowych w statucie przejmującego 
związku zawodowego.

Ujawnianie danych 
o wynagrodzeniu pracownika

Wśród ekspertów prawa pracy dominuje 
stanowisko, że dane dotyczące pobieranego 
wynagrodzenia za pracę, w tym dane o wyso-
kości uzyskiwanych dochodów, należą do sfe-
ry życia prywatnego. Co do zasady każdemu 
pracownikowi przysługuje więc prawo do 
ochrony tajemnicy zarobków jako dobra oso-
bistego. Zakres i gwarancje tej ochrony wy-
znaczają przepisy prawa, a jej uchylenie moż-
liwe jest tylko w ściśle określonych prawem 
przypadkach. Stanowisko takie znajduje rów-
nież swój wyraz w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego.

CO NA TO SĄD?
Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pra-
cownika wysokości jego wynagrodzenia za 
pracę może stanowić naruszenie dobra oso-
bistego w rozumieniu art. 23 i 24 k.c. 
Uchwała SN z 16 lipca 1993 r.,  sygn. akt 
I PZP 28/93, OSNCP 1994/1/2 

Uzasadniając wyrażoną zasadę, Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że katalog dóbr osobistych 
jest określony w art. 23 k.c. jedynie przykłado-
wo, a więc ma charakter otwarty. Odpowiedź 
na pytanie, czy określone dobro człowieka jest 
jego dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 
i 24 k.c., zależy od wielu czynników, gdyż po-
jęcie to należy odnosić do określonego pozio-
mu rozwoju technologicznego i cywilizacyj-
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nego, przyjętych w społeczeństwie zasad 
mo ralnych i prawnych, istniejącego rodzaju 
stosunków społecznych, gospodarczych czy 
nawet politycznych. Pojęcie naruszenia okreś-
lonego dobra osobistego jest również pojęciem 
dynamicznym w czasie i dotyczącym konkret-
nych środowisk. (...) Pracownik ma „prawo do 
milczenia” w zakresie jego stosunku pracy do-
tyczącego wysokości wynagrodzenia. Nie za-
wsze będzie to jednak oznaczało zakaz ujaw-
niania tego wynagrodzenia przez drugą stronę 
stosunku obligacyjnego, tj. pracodawcę, ze 
względu na zakaz naruszania dóbr osobistych 
pracownika. Będzie tak wówczas, gdy taką in-
formację będzie można zaliczyć do „sfery pry-
watności” pracownika. Możliwe to będzie 
dopiero po przeanalizowaniu całokształtu sto-
sunków społecznych i gospodarczych, zwycza-
jów i zasad współżycia. W szczególności bę-
dzie tak wtedy, gdy pracownik w sposób 
wyraźny, z przyczyn uzasadnionych, sprzeciwi 
się ujawnianiu osobom trzecim wysokości jego 
wynagrodzenia za pracę lub w sytuacji, gdy in-
formacja taka wkraczałaby w „sferę intymno-
ści” pracownika. Z tym ostatnim wypadkiem 
mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby in-
formacja o wysokości wynagrodzenia pracow-
nika dotykała jego życia prywatnego, np. 
ujawniała dokonywanie potrąceń należności 
alimentacyjnych.

Podobnie w praktyce eksperci prawa pracy 
wskazują, że zaliczenie danych dotyczących 
wynagrodzenia do podlegającej ochronie sfery 
prywatności jednostki nie oznacza – przede 
wszystkim dla pracodawcy – bezwzględnego 
zakazu ich ujawniania. Zakaz ten będzie obo-
wiązywać, gdy taką informację będzie można 
zakwalifikować jako istotną z punktu widzenia 
sfery prywatności pracownika lub gdy brak zgo-
dy pracownika na ujawnienie wysokości wyna-
grodzenia jest uzasadniony. W literaturze pra-
wa pracy uznano ponadto, że przy ocenie owej 
„sfery prywatności” i „uzasadnionej odmowy 
udzielenia zgody” w przypadku ujawnienia wy-
sokości wynagrodzenia należy brać pod uwagę 
przede wszystkim subiektywne odczucie pra-
cownika. Ocena obiektywna jest utrudniona, 
a często niemożliwa, biorąc pod uwagę skom-
plikowaną materię stosunków społecznych, 
w jakich nierzadko porusza się pracownik.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ze względu na tajemnicę wynagrodzenia, 
w przypadku uzasadnionej odmowy wyra-
żenia przez pracownika zgody na ujawnie-
nie jego zarobków, pracodawca nie może 
ujawnić wysokości wynagrodzenia (w tym 
także dodatkowych jego składników).

Uznając niezbywalne prawo pracownika do 
nieujawniania wysokości i składników jego 
wynagrodzenia, należy  stwierdzić, że inge-
rencja w sferę życia prywatnego pracownika 
w tym zakresie może nastąpić tylko za zgodą 
pracownika albo na podstawie wyraźnego 
przepisu ustawy (okoliczności wyłączające 
bezprawność zagrożenia lub naruszenia dóbr 
osobistych).

Każdy, kto żąda udzielenia informacji o wy-
nagrodzeniu określonego pracownika na pod-
stawie przepisów szczególnych, powinien 
wskazać konkretny przepis, który nakłada na 
pracodawcę obowiązek ujawnienia tych da-
nych. Istnienie tego typu przepisów potwier-
dza ogólną regułę, że co do zasady obowiązuje 
tajemnica danych dotyczących wypłacanego 
pracownikowi wynagrodzenia, natomiast pra-
wo przewiduje od tego jedynie wyjątki.

W tym kontekście pojawia się wątpliwość, 
jak należy rozumieć zawarty w art. 28 ustawy 
o związkach zawodowych obowiązek praco-
dawcy udzielenia na żądanie związku zawodo-
wego informacji niezbędnych do prowadzenia 
działalności związkowej, w szczególności in-
formacji dotyczących warunków pracy i zasad 
wynagradzania.

Istnieje pogląd, że na podstawie tego prze-
pisu związek zawodowy może żądać każdej 
informacji o pracowniku, która nie jest objęta 
prawnie ochroną jako tajemnica służbowa 
lub informacja niejawna w rozumieniu od-
rębnych przepisów i która dotyczy zagadnień 
należących do zakresu działania związku za-
wodowego. Podstawę odmowy udzielenia 
przez pracodawcę związkowi zawodowemu 
danych o wynagrodzeniu konkretnego pra-
cownika może stanowić wyłącznie fakt, że 
dane te należą do sfery prywatności pracow-
nika, która podlega ochronie.

Na zasadach przewidzianych w ustawie 
o związkach zawodowych oraz w ustawach 
odrębnych (np. w Kodeksie pracy)  związki 
zawodowe kontrolują przestrzeganie przepi-
sów dotyczących interesów pracowników, 
emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich ro-
dzin. Ponadto związki zawodowe sprawują 
kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy 
oraz uczestniczą, na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami, w nadzorze nad prze-
strzeganiem przepisów oraz zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy (art. 23 ust. 1 usta-
wy o związkach zawodowych). Do zakresu 
działania zakładowej organizacji związkowej 
należy: sprawowanie kontroli nad przestrze-
ganiem w zakładzie pracy przepisów prawa 
pracy, a w szczególności przepisów oraz za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 26 
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pkt 3 ustawy o związkach zawodowych). 
Z przepisów tych wprost i w sposób niebudzą-
cy wątpliwości wynika uprawnienie związ-
ków zawodowych do sprawowania kontroli 
nad przestrzeganiem prawa pracy. Ponieważ 
kształtowanie (i wypłacanie) wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników jest niewątpli-
wie stosowaniem w praktyce przepisów prawa 
pracy, to oczywiste jest, że związki zawodowe 
mają prawo sprawować kontrolę tak że w tej 
dziedzinie, tzn. mogą kontrolować kształto-
wanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowni-
czych, w tym także wysokość wynagrodzeń 
indywidualnie oznaczonych pracowników. 
Jednak nie przesądza to o metodach sprawo-
wania tej kontroli i o środkach temu służą-
cych, gdyż wszystkie przedstawione przepisy 
mają charakter norm ogólnych. Pojawia się 
więc pytanie, czy w ramach sprawowania 
kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy 
w zakresie kształtowania i wypłacania wyna-
grodzeń pracowniczych związki zawodowe 
mogą żądać od pracodawców udzielenia im 
informacji o wynagrodzeniach indywidual-
nych pracowników.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przepisy nie nakładają na pracodawcę kon-
kretnego obowiązku udzielania związkom 
zawodowym informacji o wysokości wyna-
grodzeń poszczególnych pracowników.

Prawo związków zawodowych do udzielania 
im informacji oraz obowiązki pracodawcy 
w tym zakresie reguluje wspomniany już wcześ-
niej art. 28 ustawy o związkach zawodowych. 
Wskazuje on, że pracodawca jest zobowiązany 
udzielić na żądanie związku zawodowego in-
formacji niezbędnych do prowadzenia działal-
ności związkowej, w szczególności informacji 
dotyczących warunków pracy i zasad wy-
nagradzania. Przepis ten mógłby stanowić 
podstawę do twierdzenia, że pracodawca ma 
obowiązek poinformować związek zawodowy 
o wysokości wynagrodzenia konkretnego 
pracownika. Jednak jego analiza na taki 
wniosek nie pozwala. Wyraźnie nakłada on 
na pracodawcę jedynie obowiązek udziele-
nia informacji o zasadach wynagradzania. 
Wprawdzie zawiera on normę otwartą i nie 
pozwala to na rozumowanie przeciwne, jed-
nak w zakresie konkretyzacji obowiązku 
udzielania informacji co do wynagrodzeń 
za  pracę ogranicza się jedynie do ich zasad, 
sugerując wyraźnie, że nie jest nim objęty 
obowiązek udzielania informacji o wyso-
kości wynagrodzenia indywidualnego pra-
cownika.

Dla szczegółowej analizy tego przepisu 
w związku z rozpatrywanym problemem ko-
nieczne jest zrozumienie użytych w tym prze-
pisie pojęć, takich jak: zasady wynagradza-
nia, informacje niezbędne do prowadzenia 
działalności związkowej. Przez pojęcie „infor-
macja o zasadach wynagradzania” nie można 
rozumieć tylko informacji o przepisach regu-
lujących kształtowanie wynagrodzeń, które 
przecież ze swej istoty są jawne i powszech-
nie dostępne. Informacja o zasadach wyna-
gradzania obejmuje dane o konkretnie wystę-
pujących w zakładzie pracy zjawiskach 
gospodarczych, o jego sytuacji finansowej, 
określonych funduszach, w tym zwłaszcza 
funduszu płac, czy nawet informacje o wyso-
kości wynagrodzeń określonej grupy zawodo-
wej lub o kształtowaniu się wynagrodzeń na 
określonych rodzajach stanowisk. Informacja 
o zasadach wynagradzania z natury rzeczy 
musi zawierać pewien stopień ogólności, jest 
więc czymś innym niż informacja o wysokości 
wynagrodzenia indywidualnego pracownika.

Informacja o zasadach wynagradzania 
może mieć różny zakres ze względu na różno-
rodność sposobów wynagradzania i mechani-
zmów tworzących systemy wynagradzania. 
W przypadku zatrudnienia w zakładach pra-
cy, w których wynagrodzenie kształtowane 
jest według ustalonego modelu zawartego 
w dokumentach ogólnie znanych, informacja 
o zasadach wynagradzania może ograniczyć 
się do powołania na ten model, w innych zaś, 
kiedy nie ma żadnej wewnętrznej regulacji 
tych zasad, informacja musi być szersza, wy-
jaśniająca mechanizmy kształtujące wynagro-
dzenie poszczególnych grup zatrudnionych. 
W każdym razie informacja o zasadach wyna-
gradzania może być jedynie pośrednim źró-
dłem wiedzy o zarobkach indywidualnych 
pracowników, tzn. takim, który adresatowi tej 
informacji umożliwi uzyskanie niezbędnych 
danych o strukturze i globalnej wysokości 
(niekiedy tylko przeciętnej) wynagrodzenia 
poszczególnych pracowników.

Dopóty można mówić o informacji dotyczą-
cej zasad wynagradzania, dopóki nie pozwala 
ona na indywidualizację informacji, tzn. przy-
pisanie konkretnego wynagrodzenia za pracę 
poszczególnym, personalnie określonym pra-
cownikom. Jeżeli tak rozumieć informację 
o zasadach wynagradzania, to oczywiste staje 
się, że jest ona w pełni wystarczająca do pro-
wadzenia działalności związkowej w zakresie 
ochrony interesów grupowych.

Tak rozumiana informacja o wynagrodze-
niach pracowniczych jest także wystarczająca 
do ochrony interesów indywidualnych w usta-
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lonym w statucie związku zawodowego pod-
miotowym i terytorialnym zakresie jego dzia-
łania. Inaczej mówiąc, informacja o wysokości 
wynagrodzenia konkretnego, indywidualnie 
określonego pracownika nie jest niezbędna do 
prowadzenia działalności związkowej ani do 
ochrony interesów grupowych, ani indywidu-
alnych; wystarczająca jest w tym zakresie in-
formacja o zasadach wynagradzania w wyżej 
podanym znaczeniu.

■ ZAPAMIĘTAJ
W informacji o warunkach wynagradzania 
przekazywanej organizacji związkowej 
pracodawca nie powinien wskazywać da-
nych pozwalających na indywidualizację 
konkretnego pracownika.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której interesy 
konkretnego pracownika są zagrożone w za-
kresie kształtowania jego wynagrodzenia za 
pracę i zwróci się on do związku zawodowego 
o zbadanie tej kwestii lub wyrazi na to zgodę. 
Wówczas niezbędne do prowadzenia działal-
ności związkowej jest uzyskanie informacji 
o wysokości wynagrodzenia tego pracownika 
i na podstawie art. 28 ustawy o związkach za-
wodowych pracodawca ma obowiązek udzie-
lić takiej informacji związkowi zawodowemu.

Z drugiej strony należy zaznaczyć, że jaw-
ność wynagrodzenia jest warunkiem kontroli 
decyzji płacowych zwłaszcza w kontekście re-
spektowania prawa pracowników do godzi-
wego wynagrodzenia (art. 13 k.p.). Chodzi tu 
w szczególności o kontrolę społeczną sprawo-
waną przez związki zawodowe na podstawie 
art. 28 ustawy o związkach zawodowych. 
Prawo pracowników do godziwego wynagra-
dzania jest wskazówką dla działań związków 
zmierzających do osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu płac, zwłaszcza dla prowadzonych 
przez nie negocjacji płacowych z pracodaw-
cami i ich organizacjami, w celu zawarcia 
układów zbiorowych pracy i innych porozu-
mień zbiorowych.

Kontrola ta będzie utrudniona, jeżeli zwią-
zek zawodowy będzie mógł żądać od praco-
dawcy tylko udzielenia informacji o „zasadach 
wynagradzania pracowników”, natomiast uzy-
skanie danych o wynagrodzeniu konkretnego 
pracownika będzie wymagało uzyskania jego 
zgody. Pracodawca będzie więc zobowiązany 
udzielić tych informacji związkowi zawodowe-
mu w każdym przypadku wyrażenia przez 
pracownika zgody na ujawnienie jego danych 
o wynagrodzeniu, a także w razie zwrócenia 
się przez pracownika do organizacji związko-
wej o zbadanie prawidłowości przyznanego 

mu wynagrodzenia i obronę jego uprawnień 
płacowych. Taka wykładnia przepisów ustawy 
o związkach zawodowych z jednej strony nie 
narusza uprawnień związku do kontrolowania 
wynagrodzeń pracowniczych, z drugiej zaś 
strony nie narusza prawa pracownika do pry-
watności.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy 
należy też stworzenie takiego systemu zabez-
pieczeń w ujawnianiu wysokości wynagrodzeń 
pracowników, aby ich dobra osobiste nie zo-
stały naruszone. Stąd konieczne jest ustalenie 
ścisłego kręgu osób, które mogą mieć dostęp 
do odpowiednich akt i danych oraz zajmują-
cych się obliczaniem i wypłatą wynagrodzeń. 
Osoby takie powinny być również odpowied-
nio pouczone i przeszkolone w zakresie obo-
wiązków wynikających z poufności pozostają-
cych w ich dostępie informacji.

Osoby upoważnione przez pracodawcę do 
obliczania i wypłaty wynagrodzeń nie mogą 
przekazywać informacji o wynagrodzeniach 
osobom do tego nieupoważnionym, np. in-
nym pracownikom.

Obowiązek potrącania 
składek związkowych

Pracodawca zobowiązany jest do udziela-
nia organizacji związkowej informacji nie-
zbędnych do prowadzenia działalności 
związkowej, do których należą informacje 
o płaceniu składek przez poszczególnych 
członków związku oraz informacje o global-
nej wysokości składek wpływających na kon-
to związku zawodowego (art. 28 ustawy 
o związkach zawodowych). Dane o pracow-
nikach niezbędne pracodawcy do pobierania 
składek członkowskich na rzecz związku za-
wodowego są danymi o przynależności 
związkowej i ich przetwarzanie jest dopusz-
czalne tylko po uzyskaniu pisemnej zgody 
pracownika. Pracodawca na pisemny wnio-
sek zakładowej organizacji związkowej i za 
pisemną zgodą pracownika powinien pobie-
rać z wynagrodzenia pracownika składkę 
związkową w zadeklarowanej przez niego 
wysokości (art. 331 ustawy o związkach za-
wodowych). Pracodawca ma niezwłocznie 
przekazywać kwoty pobranych składek 
związkowych na rachunek bankowy wskaza-
ny przez zakładową organizację związkową.

Warunkiem legalnego potrącenia składki 
związkowej i jej przelania na konto organiza-
cji związkowej jest:
■ pisemny wniosek organizacji związkowej 
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■ pisemna zgoda pracownika – z której ma 
wynikać nie tylko wyraźna zgoda na po-
branie składki związkowej na rzecz kon-
kretnej wskazanej organizacji związkowej, 
ale również wysokość tej składki zadekla-
rowana przez pracownika.
Tylko w takich warunkach pracodawca jest 

zabezpieczony na wypadek ewentualnych 
roszczeń pracowników zarzucających niele-
galność potrącenia.

Udostępnianie zakładowym 
organizacjom związkowym 
akt osobowych pracowników

W obowiązującym stanie prawnym brak jest 
podstaw do udostępniania organizacji związko-
wej akt osobowych pracownika i innej doku-
mentacji, bez wyraźnej i jednoznacznej zgody 
tego pracownika w przypadku realizacji przez 
związek zawodowy uprawnień przewidzianych 
w Kodeksie pracy (np. w art. 38 § 1, art. 52 § 3 
i art. 112 k.p. – w zakresie odnoszącym się do 
obowiązku pracodawcy poinformowania lub 
zasięgnięcia opinii organizacji związkowej przy 
wypowiadaniu pracownikowi umowy o pracę 
na czas nieokreślony, rozwiązywania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 
czy ukarania go karą porządkową).

Można jednak w tym przypadku powoływać 
się na obowiązek wykonania statutowych za-
dań organizacji związkowych wówczas, gdy 
zasięgnięcie informacji zawartych w aktach 
osobowych byłoby konieczne z uwagi na po-
daną przyczynę rozwiązania stosunku pracy 
(np. naganny stosunek pracownika do wyko-
nywanej pracy znajdujący odzwierciedlenie 
w nakładanych na niego w ostatnim okresie 
karach dyscyplinarnych, których odpisy zosta-
ły umieszczone w aktach osobowych). W każ-
dym takim przypadku, gdy do zajęcia stanowi-
ska w indywidualnych sprawach pracowni-
czych członków czy osób, które zwróciły się do 
związku o obronę, konieczny jest wgląd do do-
kumentacji stosunku pracy, należy ograniczyć 
ten dostęp do wyciągu z akt w zakresie wyni-
kającym z przedmiotu konsultacji.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca nie powinien udostępniać 
związkom zawodowym całości akt osobo-
wych pracownika, w niezbędnym zakresie 
może udostępnić tylko wyciąg z dokumen-
tacji.

Ze względu na wymogi ustawy o ochronie 
danych osobowych zasadne byłoby ponadto, 

aby w wątpliwych sytuacjach przedstawiciel 
organizacji związkowej legitymował się pi-
semną zgodą pracownika na ujawnienie da-
nych osobowych zawartych w aktach osobo-
wych (art. 23 ustawy o ochronie danych 
osobowych).

Zwolnienia związkowców 
z obowiązku 
świadczenia pracy 

Ustawa o związkach zawodowych przewi-
duje w zależności od formy wykonywania 
przez pracownika funkcji związkowych okre-
ślone obowiązki pracodawcy. Jednym z nich 
jest zwolnienie pracownika w całości lub 
w części z obowiązku świadczenia pracy na 
okres kadencji w zarządzie zakładowej orga-
nizacji związkowej (art. 31 ust. 1 ustawy 
o związkach zawodowych). Udzielenie przez 
pracodawcę zwolnienia na wymienionej pod-
stawie następuje z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia lub bezpłatnie. Decyduje 
o tym wniosek zarządu zakładowej organiza-
cji związkowej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku świadcze-
nia pracy zależy od liczby członków związku 
zatrudnionych w zakładzie pracy. I tak np., 
gdy zakładowa organizacja związkowa liczy 
od 150 do 500 członków, prawo do zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy na okres ka-
dencji w zarządzie przysługuje jednemu pra-
cownikowi w wymiarze całego etatu.

Sformułowanie „prawo do zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy, odnoszące 
się do pracownika wybranego do pełnienia 
funkcji w zarządzie, wyraża jedną stronę 
wzajemnego stosunku, jaki powstaje między 
pracownikiem a pracodawcą w związku 
z wyborem pracownika do zarządu zakłado-
wej organizacji związkowej (uprawnienie). 
Z drugiej strony odpowiada temu obowiązek 
udzielenia pracownikowi zwolnienia przez 
pracodawcę (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 11 czerwca 1996 r. w sprawie 
trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwol-
nień od pracy pracownikom pełniącym z wy-
boru funkcje w związkach zawodowych oraz 
zakresu uprawnień przysługujących pracow-
nikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwol-
nień od pracy; Dz.U. nr 71, poz. 336; dalej: 
rozporządzenie w sprawie zwolnień).

Obowiązek pracodawcy w tym zakresie 
powstaje jednak, gdy zakładowa organiza-
cja związkowa wykaże we wniosku, że za-
chodzą okoliczności uzasadniające udziele-
nie takiego zwolnienia, o których mowa 

zadania 
statutowe

okres 
kadencji
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w art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawo-
dowych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zakładowa organizacja związkowa we 
wniosku o zwolnienie działacza związko-
wego od pracy powinna wskazać okolicz-
ności uzasadniające taką konieczność.

W razie ustania okoliczności uzasadniają-
cych udzielenie pracownikowi zwolnienia 
od pracy pracownik ma obowiązek przystą-
pienia do pracy, pracodawca ma zaś prawo 
domagać się podjęcia pracy przez pracowni-
ka i w tym celu wydać mu stosowne polece-
nie (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
zwolnień). W tej sytuacji powstają określone 
obowiązki zakładowej organizacji związko-
wej wobec pracodawcy. Oprócz obowiąz-
ku wykazania okoliczności uzasadniających 
zwolnienie pracownika ze świadczenia pra-
cy (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
zwolnień) organizacja ta powinna – stosow-
nie do § 2 ww. rozporządzenia – niezwłocz-
nie zawiadomić pracodawcę o wygaśnięciu 
mandatu pracownika, a także poinformować 
pracodawcę o ustaniu okoliczności upraw-
niających pracownika do korzystania ze 
zwolnienia od pracy.

Nie jest trafny pogląd, co wskazał Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 14 grudnia 1999 r. (sygn. 
akt I PKN 459/99, OSNP 2001/10/340), 
w myśl którego pracodawca nie ma żadnych 
uprawnień w stosunku do zarządu zakłado-
wej organizacji związkowej, gdyż egzekwo-
wanie jej obowiązków wobec pracodawcy, 
określonych w rozporządzeniu, mogłoby 
prowadzić do naruszenia zasady swobodne-
go zrzeszania się bądź też być poczytane za 
przejaw dyskryminacji pracowników ze 
względu na ich przynależność związkową.

Jeżeli zarząd zakładowej organizacji 
związkowej ma określone obowiązki wobec 
pracodawcy, wynikające z faktu zwolnienia 
pracownika z obowiązku świadczenia pra-
cy, to – zdaniem Sądu Najwyższego – odpo-
wiadają im określone uprawnienia praco-
dawcy.

Skoro zarząd zakładowej organizacji związ-
kowej jest zobowiązany poinformować praco-
dawcę o ustaniu „okoliczności uprawniają-
cych pracownika do korzystania ze zwolnienia 
od pracy”, czyli wskazanych w art. 31 ust. 1 
ustawy o związkach zawodowych (jest to licz-
ba członków związku zawodowego zatrud-
nionych w zakładzie pracy), to tym samym 
pracodawca jest uprawniony do żądania in-
formacji na ten temat.

Jak przy tym wynika wprost z art. 31 
ust. 1 ustawy o związkach zawodowych 
oraz z § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, a także § 5 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, 
udzielenie informacji na temat liczby człon-
ków związku zawodowego zatrudnionych 
w zakładzie pracy nie narusza niezależno-
ści związku zawodowego i jego praw auto-
nomicznych. Przeciwnie, zostało dozwolo-
ne przez prawo.

Dla praktyki istotna jest też teza wypowie-
dziana przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 
wyroku z 14 grudnia 1999 r. wskazująca, że 
ani w ustawie o związkach zawodowych, ani 
w rozporządzeniu w sprawie zwolnień nie 
można upatrywać zakazu sprawdzenia przez 
pracodawcę – w dozwolony sposób – liczeb-
ności związku zawodowego zrzeszającego 
pracowników danego zakładu pracy. Tym 
bardziej więc nie można z niej wyprowadzić 
wniosku o braku uprawnień pracodawcy do 
żądania informacji na ten temat w sytuacji 
usprawiedliwiającej takie żądanie, skoro 
udzielenie wymienionych informacji jest obo-
wiązkiem zarządu zakładowej organizacji 
związkowej.

Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek 
zwolnienia pracownika od pracy z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia na czas nie-
zbędny do wykonania doraźnej czynności wy-
nikającej z funkcji związkowej pracownika, 
jeżeli czynność ta nie może być wykonana 
w czasie wolnym od pracy.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić działa-
cza związkowego od pracy, jeżeli czynność 
związkowa nie może być dokonana w innym 
czasie. Obowiązek zwolnienia pracownika 
na czas niezbędny do dokonania doraźnej 
czynności związkowej nie ma charakteru 
bezwzględnego w tym znaczeniu, że zwol-
nienia takiego może sobie udzielić sam pra-
cownik.

 

CO NA TO SĄD?
Ciężkim naruszeniem podstawowych obo-
wiązków pracowniczych może być zwolnienie 
się z pracy przez związkowca bez uzyskania 
na to zgody przełożonego. Samo powiado-
mienie pracodawcy o nieobecności w pracy 
z uwagi na okoliczności określone w art. 31 
ust. 3 ustawy o związkach zawodowych nie 
wywołuje skutku w postaci zwolnienia pra-
cownika od pracy zawodowej. Podstawę taką 
stanowi dopiero decyzja pracodawcy udziela-
jąca zwolnienia.
Wyrok SN  z 2 czerwca 2010 r.,  sygn. akt II 
PK 367/09, niepubl.

wygaśnięcie 
mandatu

czynności 
doraźne
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Indywidualne zwolnienie od obowiązku 
świadczenia pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w celu załatwienia doraźnych 
spraw związanych z pełnioną funkcją nie za-
leży jednak od uznania pracodawcy, ale od 
istnienia obiektywnych przesłanek.

Pracodawca powinien zatem udzielić zwol-
nienia, jeżeli dana czynność:
■ nie może być wykonana w czasie wolnym 

od pracy,
■ ma charakter „doraźny”, czyli niecierpiący 

zwłoki,
■ w tym dniu jest niezbędna do zachowania 

praw związku, jego członków lub innych 
pracowników, którym związek zapewnia 
ochronę.

CO NA TO SĄD?
Pracownik zwolniony w całości lub w częś-
ci z obowiązku świadczenia pracy na okres 
kadencji w zarządzie zakładowej orga-
nizacji związkowej (art. 31 ust. 1 ustawy 
o związkach zawodowych) ma obowiązek 
niezwłocznie i bez uprzedniego wezwania 
pracodawcy przystąpić do pracy po upływie 
tej kadencji. Niewykonanie tego obowiązku 
uprawnia pracodawcę do wyciągnięcia kon-
sekwencji dyscyplinarnych, aż do rozwią-
zania umowy o pracę bez wypowiedzenia 
włącznie, nie powoduje jednak wygaśnięcia 
stosunku pracy.
Wyrok SN z 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt  
I PKN 233/01, OSNP 2004/6/96 

Udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń technicznych 
niezbędnych do wykonywania 
działalności związkowej 
w zakładzie pracy

Zakładowa organizacja związkowa, aby 
mogła działać w pełni efektywnie, musi mieć 
niezbędne do tego warunki w postaci stałego 
pomieszczenia, jego wyposażenia i urządzeń 
technicznych, np. telefonu, możliwości korzy-
stania z kserokopiarki itp. Z tych też wzglę-
dów ustawodawca nakłada na pracodawców 
obowiązek udostępnienia zakładowym orga-
nizacjom związkowym pomieszczeń i urzą-
dzeń technicznych niezbędnych do prowa-
dzenia ich działalności. Pracodawca, na 
warunkach określonych w umowie, jest zobo-
wiązany udostępnić zakładowej organizacji 
związkowej pomieszczenia i urządzenia tech-
niczne niezbędne do wykonywania działal-

ności związkowej w zakładzie pracy (art. 33 
ustawy o związkach zawodowych).

Jednocześnie nie ma określonych w prze-
pisach informacji, jaki to ma być rodzaj po-
mieszczenia i jego wyposażenia ani na jakich 
warunkach pracodawca zobowiązany jest 
udostępnić je zakładowej organizacji związ-
kowej. Rodzaj tego wyposażenia oraz wa-
runki jego użytkowania zależne są zarówno 
od możliwości pracodawcy, wielkości zakła-
du pracy, jak i liczby członków tej organiza-
cji. Sprawy te pozostawiono do uzgod nienia 
między pracodawcą a zakładową organiza-
cją związkową. Powinny one zostać sprecy-
zowane w zawartej między nimi umowie lub 
określone w postanowieniach obligacyjnych 
zakładowego układu zbiorowego pracy.

W interesie pracodawcy jest możliwie jak 
najbardziej szczegółowe określenie zasad 
tego udostępnienia. Należy z całą stanow-
czością podkreślić, że z przepisów ustawy 
nie wynika, że ma mieć ono charakter nie-
odpłatny. Ważne jest więc również sprecy-
zowanie, kto będzie ponosić koszty ich eks-
ploatacji.

W szczególności pracodawca nie ma usta-
wowego obowiązku pokrywania kosztów na-
praw sprzętu oddanego do używania, płace-
nia rachunków za telefon, faks, Internet itp. 
Nie ma też obowiązku udostępnienia tego 
pomieszczenia na wyłączność organizacji 
związkowej.

Pracodawca powinien zadbać w umowie 
ze związkami zawodowymi o precyzyjne 
określenie zasad korzystania przez człon-
ków związku z urządzeń będących jego wła-
snością, w tym np. odpłatności.

Obowiązkiem takim zostanie obciążony 
dopiero wówczas, gdy się do tego zobowiąże 
na mocy postanowień umowy. Umowa mię-
dzy pracodawcą a związkami zawodowymi 
ma charakter umowy cywilnoprawnej. Jest 
kontraktem nienazwanym.

W sytuacji gdy nie dojdzie między stro-
nami do porozumienia w przedmiocie za-
warcia tej umowy (np. na skutek zbyt wy-
górowanych żądań ze strony zakładowej 
organizacji związkowej), na pracodawcy nie 
ciąży żaden szczególny obowiązek (ma tyl-
ko umożliwić działanie).

 Z drugiej zaś strony nieuzasadnione żad-
nymi racjonalnymi okolicznościami uchyla-
nie się przez pracodawcę od podpisania 
umowy może być w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach traktowane jako utrud-
nianie wykonywania działalności związko-
wej (art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach 
zawodowych).

przesłanki 
obiektywne

wyposażenie 
i warunki
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Zakładowa organizacja związkowa oraz 
pracodawca mają prawo wystąpienia do 
sądu pracy z roszczeniem wynikającym 
z niewykonania lub nienależytego wykona-
nia tej umowy.

Jeżeli warunki udostępniania organizacji 
związkowej pomieszczeń i urządzeń tech-
nicznych określają postanowienia układu 
zbiorowego pracy, prawo wystąpienia z tym 
roszczeniem przysługuje pracodawcy lub 
każdej z organizacji związkowych, której po-
stanowienia te dotyczą.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia 
– w ograniczonym zakresie – pomocy orga-
nizacyjnej związkom zawodowym.

Ta obowiązkowa pomoc dotyczy dwóch 
kwestii:
■ udostępnienia zakładowej organizacji 

związkowej pomieszczenia i urządzeń 
technicznych niezbędnych do wykonywa-
nia działalności związkowej,

■ pobierania składek członkowskich od pra-
cowników, jeśli wyrażą oni zgodę, a orga-
nizacja związkowa złoży odpowiedni 
wniosek.
Ustawa o związkach zawodowych nie 

przesądza jednak, aby którakolwiek z po-
wyższych czynności musiała być wykonywa-
na przez pracodawcę bezpłatnie bądź też 
musiała obciążać jego koszty. Jednocześnie 
bezpłatna pomoc organizacyjna udzielana 
związkom zawodowym nie ma żadnego 
związku z przychodami pracodawcy. Dlate-
go też wydatki na udzielanie takiej pomocy 
nie są dla niego kosztami podatkowymi.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 52 § 2 i 3, art. 112, art. 24119 § 1, art. 24129 

§ 1, art. 291 i 2981 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 23 i 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  poz. 827),

■ art. 9, art. 13 pkt 12, art. 17 ust. 1 pkt 1, 
art. 23 ust. 1, art. 251, art. 26 pkt 3, art. 28, 
art. 31 ust. 1, art. 33, 331, 34 i art. 35 ust. 1 
pkt 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),

■ art. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, 
poz. 236; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 104, 
poz. 711),

■ § 4 i  5 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzie-
lania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pra-
cy pracownikom pełniącym z wyboru funk-

cje w związkach zawodowych oraz zakresu 
uprawnień przysługujących pracownikom 
w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od 
pracy (Dz.U. nr 71, poz. 336).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 31 ustawy o związkach zawodo-
wych
1. Prawo do zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy na okres kadencji 
w zarządzie zakładowej organizacji 
związkowej przysługuje:
1)  częściowo jednemu pracownikowi 

w miesięcznym wymiarze godzin 
równym liczbie członków zatrud-
nionych w zakładzie pracy, gdy ich 
liczba jest mniejsza od 150;

2)  jednemu pracownikowi, gdy zwią-
zek liczy od 150 do 500 człon-
ków zatrudnionych w zakładzie 
pracy;

3)  dwom pracownikom, gdy związek 
liczy od 501 do 1000 członków za-
trudnionych w zakładzie pracy;

4)  trzem pracownikom, gdy związek 
liczy od 1001 do 2000 członków za-
trudnionych w zakładzie pracy;

5)  kolejnemu pracownikowi za każdy 
rozpoczęty nowy tysiąc, gdy zakła-
dowa organizacja związkowa liczy 
ponad 2000 członków zatrudnio-
nych w zakładzie pracy;

6)  w niepełnym wymiarze godzin i wte-
dy może ono być udzielane większej 
liczbie pracowników, zgodnie z za-
sadami zawartymi w punktach po-
przedzających.

2. W zależności od wniosku zarządu 
zakładowej organizacji związkowej 
zwolnienia od pracy, o których mowa 
w ust. 1, udzielane są z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia lub bezpłat-
nie. Rada Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb udzielania zwol-
nień od pracy oraz zakres uprawnień 
przysługujących pracownikowi w cza-
sie tych zwolnień.
3. Pracownik ma prawo do zwolnie-
nia od pracy zawodowej z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia na 
czas niezbędny do wykonania doraź-
nej czynności wynikającej z jego funk-
cji związkowej, jeżeli czynność ta nie 
może być wykonana w czasie wolnym 
od pracy.

obowiązkowa 
pomoc
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Wydawanie świadectw pracy
Pracodawca, w związku z rozwiązaniem 
lub wygaśnięciem stosunku pracy, obo-
wiązany jest niezwłocznie wydać pracow-
nikowi świadectwo pracy. Wydanie tego 
dokumentu nie może być uzależnione od 
uprzedniego rozliczenia się pracownika 
z pracodawcą.

Obowiązek wydania pracownikowi świadec-
twa pracy co do zasady powstaje z mocy prawa 
w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia sto-
sunku pracy. Pracodawca powinien wydać pra-
cownikowi świadectwo pracy bez oczekiwania 
na jego wniosek w tym zakresie.

Jedno świadectwo pracy

Wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 97 
§ 11–13 k.p. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrud-
nieniu u tego samego pracodawcy na podstawie 
umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę 
na czas określony lub umowy o pracę na czas wy-
konania określonej pracy, pracodawca jest zobo-
wiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy 
obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na 
podstawie takich umów, zawartych w okresie 
24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej 
z tych umów (art. 97 § 11 k.p.).

Świadectwo pracy wydaje się w dniu upły-
wu terminu – 24-miesięcznego okresu zatrud-
nienia.

Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie 
umowy o pracę nawiązanej przed upływem 
24 miesięcy przypada po upływie tego termi-
nu, świadectwo pracy wydaje się w dniu roz-
wiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pra-
cę (art. 97 § 12 k.p.).

Pracownik pozostający w zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę na okres próbny, 
umowy o pracę na czas określony lub umowy 
o pracę na czas wykonania określonej pracy 
może jednak w każdym czasie żądać:
■ wydania świadectwa pracy w związku z roz-

wiązaniem lub wygaśnięciem każdej ze 
wskazanych umów o pracę lub

■ wydania świadectwa pracy dotyczącego 
łącznego okresu zatrudnienia na podstawie 
takich umów, przypadającego przed zgło-
szeniem żądania wydania świadectwa pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca ma wydać świadectwo pracy 
w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego 
wniosku pracownika.

Należy uznać, że do zastosowania art. 97 
§ 11–13 k.p. nie jest konieczne, aby podczas 
tych 24 miesięcy występował ciąg umów za-
początkowany umową o pracę na okres prób-
ny. Wystarczające powinno być pozostawanie 
w zatrudnieniu przez 2 lata na podstawie ko-
lejnych umów na czas określony lub na czas 
wykonania określonej pracy.

Nawiązanie kolejnej umowy

Ustawodawca zrezygnował z określenia, że 
nawiązanie kolejnej umowy ma nastąpić „bez-
pośrednio po” rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy, co nie wyklucza występo-
wania przerw między poszczególnymi umo-
wami zawieranymi między tymi samymi stro-
nami stosunku pracy z zastrzeżeniem, że nie są 
one dłuższe niż okres 7 dni od dnia ustania sto-
sunku pracy, w którym zgodnie z przepisami 
pracodawca najpóźniej powinien pracowniko-
wi lub upoważnionej przez niego na piśmie 
osobie wysłać za pośrednictwem poczty świa-
dectwo pracy lub doręczyć w inny sposób (§ 2 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegó-
łowej treści świadectwa pracy oraz sposobu 
i trybu jego wydawania i prostowania; Dz.U.  
nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 251, 
poz. 1509).

Pracodawca po upływie 24 miesięcy zatrud-
nienia pracownika na podstawie umów termi-
nowych będzie zobowiązany wydać pracowni-
kowi jedno świadectwo pracy obejmujące 
zakończone okresy zatrudnienia na podstawie 
tych umów, poczynając od zawarcia pierwszej 
z nich. Zasada ta znajdzie jednak zastosowa-
nie tylko w przypadku modelowym, w którym 
w dniu upływu 24-miesięcznego okresu za-
trudnienia następuje rozwiązanie lub wygaś-
nięcie stosunku pracy. Nie zawsze przecież bę-
dziemy mieć do czynienia z taką sytuacją.

Wyjątek dotyczy sytuacji faktycznej, w któ-
rej w dniu upływu 24-miesięcznego zatrud-
nienia pracownika i pracodawcę łączy nieza-
kończona jeszcze umowa o pracę. Wówczas 
pracodawca nie wydaje świadectwa pracy 
obejmującego zakończone okresy zatrudnie-
nia, tylko czeka do zakończenia umowy za-
wartej przed upływem 24 miesięcy i wówczas 
wydaje świadectwo pracy obejmujące wszyst-
kie te okresy.

Problem praktyczny, jaki nasuwa się 
w związku z zastosowaniem tego przepisu, 

rozwiązanie 
umowy o pracę

umowy 
terminowe
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jest taki, że przecież nie zawsze po zakończe-
niu np. 3-miesięcznej umowy o pracę na okres 
próbny i zawieraniu umowy o pracę na okres 
1 roku strony będą wiedziały, że w ciągu 
24 miesięcy, poczynając od umowy o pracę na 
okres próbny, będzie ich łączył stosunek pra-
cy, gdyż tylko w takiej sytuacji obowiązek wy-
dania świadectwa pracy za okres próbny nie 
powstaje z mocy prawa.

Należy zaznaczyć, że najczęściej z tej regu-
lacji mogą korzystać tylko ci pracodawcy, któ-
rzy przykładowo po 1 roku umowy o pracę 
zawierają kolejną na okres co najmniej 1 roku 
lub po 3-miesięcznym okresie próbnym za-
wierają umowę o pracę na czas określony co 
najmniej obejmujący 21 miesięcy.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 97 § 11–13 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

■ § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowej treści świadectwa pracy oraz 
sposobu i trybu jego wydawania i prostowa-
nia (Dz.U. nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. 
z 2011 r. nr 251, poz. 1509).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 97 Kodeksu pracy
§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wy-
gaśnięciem stosunku pracy pracodaw-
ca jest obowiązany niezwłocznie wydać 
pracownikowi świadectwo pracy. Wy-
danie świadectwa pracy nie może być 
uzależnione od uprzedniego rozliczenia 
się pracownika z pracodawcą.
§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w za-
trudnieniu u tego samego pracodawcy 
na podstawie umowy o pracę na okres 
próbny, umowy o pracę na czas określo-
ny lub umowy o pracę na czas wykona-
nia określonej pracy, pracodawca jest 
obowiązany wydać pracownikowi świa-
dectwo pracy obejmujące zakończone 
okresy zatrudnienia na podstawie ta-
kich umów, zawartych w okresie 
24 miesięcy, poczynając od zawarcia 
pierwszej z tych umów.
§ 12. Świadectwo pracy wydaje się 
w dniu upływu terminu, o którym 
mowa w § 11. Jeżeli jednak rozwiązanie 
lub wygaśnięcie umowy o pracę nawią-
zanej przed upływem 24 miesięcy przy-

pada po upływie tego terminu, świadec-
two pracy wydaje się w dniu rozwiązania 
lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.
§ 13. Pracownik, o którym mowa w § 11, 
może w każdym czasie żądać wydania 
świadectwa pracy w związku z rozwią-
zaniem lub wygaśnięciem każdej umo-
wy o pracę wymienionej w tym przepi-
sie lub świadectwa pracy dotyczącego 
łącznego okresu zatrudnienia na pod-
stawie takich umów, przypadającego 
przed zgłoszeniem żądania wydania 
świadectwa pracy. Pracodawca jest obo-
wiązany wydać świadectwo pracy w cią-
gu 7 dni od dnia złożenia pisemnego 
wniosku pracownika.
§ 2. W świadectwie pracy należy podać 
informacje dotyczące okresu i rodzaju 
wykonywanej pracy, zajmowanych sta-
nowisk, trybu rozwiązania albo oko-
liczności wygaśnięcia stosunku pracy, 
a także inne informacje niezbędne do 
ustalenia uprawnień pracowniczych 
i uprawnień z ubezpieczenia społeczne-
go. Ponadto w świadectwie pracy za-
mieszcza się wzmiankę o zajęciu wyna-
grodzenia za pracę w myśl przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym. Na żą-
danie pracownika w świadectwie pracy 
należy podać także informację o wyso-
kości i składnikach wynagrodzenia oraz 
o uzyskanych kwalifikacjach.
§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od 
otrzymania świadectwa pracy wystąpić 
z wnioskiem do pracodawcy o sprosto-
wanie świadectwa. W razie nieuwzględ-
nienia wniosku pracownikowi przysłu-
guje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia 
o odmowie sprostowania świadectwa 
pracy, prawo wystąpienia z żądaniem 
jego sprostowania do sądu pracy.
§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wy-
nika, że rozwiązanie z pracownikiem 
umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z jego winy nastąpiło z naruszeniem 
przepisów o rozwiązywaniu w tym try-
bie umów o pracę, pracodawca jest obo-
wiązany zamieścić w świadectwie pra-
cy informację, że rozwiązanie umowy 
o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem 
dokonanym przez pracodawcę.
§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjal-
nej określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółową treść świadectwa pracy 
oraz sposób i tryb jego wydawania 
i pros towania.
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Nietypowe sytuacje 
w prawie pracy
Komu trzeba wydać świadectwo pracy 
w przypadku śmierci pracownika

PYTANIE
Zatrudniony u nas pracownik zmarł 
3 października 2014 r. Jak powin-
niśmy wypełnić świadectwo pracy 
zmarłego pracownika i komu nale-
ży je przekazać?

ODPOWIEDŹ
W świadectwie pracy należy po-

dać, że umowa o pracę wygasła 

z powodu śmierci pracownika. 
Pozostałe informacje podajemy 
w taki sam sposób, jak w przy-
padku zwykłego rozwiązania 
umowy o pracę. Świadectwo pra-
cy trzeba wydać członkom rodzi-
ny lub innym spadkobiercom pra-
cownika, jeżeli wystąpią do 
Państwa z wnioskiem w tej spra-
wie.

WYJAŚNIENIE
Wraz ze śmiercią pracownika wyga-

sa jego stosunek pracy (art. 631 § 1 
k.p.). W świadectwie pracy należy za-
mieścić datę zakończenia umowy 
o pracę, tj. 3 października 2014 r. Na-
leży także podać odpowiedni zapis 
w ust. 3 lit. c świadectwa pracy, z ja-
kiego powodu doszło do wygaśnięcia 
stosunku pracy.

Przykład zapisu w świadectwie pracy wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
a) rozwiązania  ........................................................................................................................................................

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
b)  ...........................................................................................................................................................................

(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

                                                       z powodu śmierci pracownika (art. 631 § 1 Kodeksu pracy)c) wygaśnięcia  ........................................................................................................................................................
(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

W pozostałym zakresie świadectwo 
pracy wypełnia się tak, jak w przypad-
ku zwykłego rozwiązania stosunku 
pracy. Wypełnione świadectwo należy 
włączyć do części C akt osobowych 
zmarłego pracownika. Z wnioskiem 
o wydanie świadectwa pracy może 
wystąpić członek rodziny zmarłego 
pracownika, a także inna osoba będą-
ca spadkobiercą tego pracownika.

Należy zwrócić uwagę, że w przepi-
sach nie ma określonej definicji rodzi-
ny. Należy się więc posłużyć w tym 
przypadku orzecznictwem Sądu Naj-
wyższego. W wyroku z 13 kwietnia 
2005 r. (sygn. akt IV CK 648/04, 
OSNC 2006/3/54) Sąd Najwyższy 
stwierdził, że: (...) można przyjąć, 
że w przeważającej większości akty 
prawne zaliczają do rodziny małżon-
ków ich dzieci wspólne, dzieci drugie-
go małżonka, dzieci przysposobione, 

przyjęte na wychowanie w ramach ro-
dziny zastępczej, dzieci znajdujące się 
pod opieką (prawną), a niekiedy na-
wet dzieci obce przyjęte na wychowa-
nie i utrzymanie, jeśli rodzice nie żyją 
lub nie mogą zapewnić im utrzymania 
albo też zostali pozbawieni lub ograni-
czeni we władzy rodzicielskiej  (...).

W innym wyroku, z 10 grudnia 1969 r. 
(sygn. akt III PRN 77/69, OSNCP 
1970/9/160) Sąd Najwyższy jeszcze 
bardziej rozszerza krąg tych osób, 
uznając, że stosownie do okoliczności 
konkretnej sprawy za najbliższego 
członka rodziny można uznać również 
macochę, zwłaszcza wtedy, gdy uza-
sadniają to pozytywnie oceniane w świe-
tle zasad współżycia społecznego sto-
sunki łączące macochę i pasierba.

Należy pamiętać, że o wydanie świa-
dectwa pracy zmarłego pracownika 
mogą zwrócić się też spadkobiercy, 

którzy nie zawsze są członkami rodzi-
ny. W takim przypadku spadkobierca 
powinien okazać prawomocne orze-
czenie sądu, potwierdzające, że jest 
spadkobiercą.

Anna Kaczmarczyk
specjalista z zakresu prawa pracy, 

od wielu lat zajmuje się zawodowo 
problematyką prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 631 § 1 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r.  poz. 208),

■ § 3 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. 
w sprawie szczegółowej treści świa-
dectwa pracy oraz sposobu i trybu 
jego wydawania i prostowania (Dz.U. 
nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. 
z 2011 r. nr 251, poz. 1509).
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Czy niezatrudnienie ze względu na tatuaż 
będzie dyskryminacją

PYTANIE 
Jako pracodawca jestem przeciw-
nikiem tatuaży i nie chcę, aby ktoś 
z moich pracowników miał tatuaż 
w widocznym miejscu (chcę dbać 
o wizerunek firmy). Czy mogę nie 
zatrudniać takiej osoby? Czy bę-
dzie to automatycznie uznane za 
dyskryminację ze względu na wy-
gląd?

ODPOWIEDŹ
Pracownicy powinni być równo 

traktowani w zakresie m.in. nawią-
zania stosunku pracy. Przyjęcie przy 
naborze pracowników kryterium 
nieposiadania tatuaży może być 
uznane za kryterium dyskrymina-
cyjne. Wyjątek może dotyczyć np. 
pracowników, którzy będą pełnić 
funkcje reprezentacyjne w firmie 
związane z kontaktami z klientami, 
kiedy może to mieć negatywny 
wpływ na wizerunek firmy.

WYJAŚNIENIE
Nie powinni Państwo stosować ta-

kich dyskryminujących kryteriów już 
na etapie zatrudniania pracowników. 
Formułując ogłoszenie o naborze kan-
dydatów na dane stanowisko pracy, 
pracodawca powinien tak określić wa-
runki, jakie muszą spełnić kandydaci 
do pracy, aby nie narazić się na zarzut 
nierównego traktowania ich przy za-
trudnianiu. Przyjęcie kryterium nie-
posiadania tatuaży może być uznane 
za kryterium dyskryminacyjne. Wyją-
tek może dotyczyć np. pracowników, 
którzy będą pełnić funkcje repre-
zentacyjne w firmie związane z kon-

taktami z klientami, kiedy może to 
mieć negatywny wpływ na wizerunek 
firmy.

Pracodawca, określając warunki za-
trudnienia pracownika, nie powinien 
wskazywać nieuzasadnionych kryte-
riów, którymi będzie się kierował przy 
wyborze pracownika. Ustalone w ogło-
szeniu o naborze warunki dotyczące 
kandydatów do pracy powinny mieć 
związek z pracą, np. przez odniesienie 
do wykształcenia, doświadczenia za-
wodowego czy posiadania określonych 
uprawnień lub umiejętności, np. znajo-
mość języka na określonym poziomie.

W określonych sytuacjach możliwe 
jest wskazanie specyficznych wymo-
gów, jakie powinni spełniać kandyda-
ci do pracy, uzasadnionych rodzajem 
stanowiska oraz charakterem wyko-
nywanej pracy. Jednak te kryteria po-
winny być obiektywnie uzasadnione, 
nie mogą być wynikiem subiektyw-
nych upodobań lub uprzedzeń praco-
dawcy. Prawidłowe jest także, że przy 
naborze np. na wyższe stanowiska 
kierownicze w firmie pracodawca bę-
dzie miał również większe wymaga-
nia w stosunku do kandydatów. Jeżeli 
osoba ma pełnić funkcje reprezenta-
cyjne, pracodawca zwraca uwagę 
m.in. na odpowiedni sposób zachowy-
wania, wypowiadania się czy wygląd. 
W tym przypadku może być uzasad-
nione, że nie zdecyduje się na osobę, 
która ma np. duży wyraźny tatuaż w wi-
docznym miejscu. Ponadto należy 
uznać, że pracodawca ma prawo wy-
brać osobę, która najbardziej odpo-
wiada mu pod różnymi względami, 
również ważnymi dla polityki firmy, 

nie stosując przy tym praktyk dyskry-
minacyjnych.

W praktyce polecanym rozwiąza-
niem jest, aby pracodawca miał ure-
gulowane takie kwestie w przepisach 
wewnątrzzakładowych (np. w regula-
minie pracy, kodeksie zasad i etyki 
w pracy czy w umowach o pracę). 
Wówczas może w nich zapisać, jaki 
wygląd i ubiór pracownika są schlud-
ne i dopuszczalne w zakładzie pracy. 
Pracodawca może zobowiązać w nich 
pracowników do zachowania określo-
nego wyglądu czy ubioru, jeżeli jest to 
obiektywnie uzasadnione, np. gdy 
pracownik ma bezpośredni kontakt 
z klientami lub kontrahentami i ma 
wpływ na wizerunek firmy.

Pracownicy powinni być równo trak-
towani m.in. w zakresie nawiązywania 
stosunku pracy, w szczególności bez 
względu na płeć, wiek, niepełnospraw-
ność, rasę, religię, narodowość, prze-
konania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wy-
znanie, orientację seksualną.

W razie zarzutów pracodawca po-
winien umieć udowodnić, że przy za-
trudnianiu pracowników nie stosował 
dyskryminujących praktyk, a dokona-
ny przez niego wybór był najlepszy 
również pod kątem spełniania przez 
kandydata innych wymagań.

Danuta Kośka
specjalista z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 183a § 1 i 4 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208).
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Uproszczenia 
w sprawozdawczości 
dla jednostek mikro
PAWEŁ MUŻ – ekonomista, redaktor „MONITORA księgowego”, specjalista w dziedzinie rachunkowości

Stan prawny na 10 listopada 2014 r.

Obowiązująca od 5 września 2014 r. noweliza-
cja ustawy o rachunkowości przyniosła znaczne 
uproszczenia w sprawozdawczości jednostek mi-
kro. Uproszczenia obejmują nie tylko możliwość 
sporządzenia znacznie skróconego sprawozdania 
finansowego, ale również zakaz stosowania wyce-
ny aktywów i pasywów według wartości godziwej 
oraz skorygowanej ceny nabycia. Nowe przepisy 
będą miały zastosowanie do sprawozdań finanso-
wych już za 2014 r.

Tabela. Uproszczenia dla jednostek mikro

Lp. Uproszczenia dla jednostek mikro polegają na:

1. sporządzaniu skróconego sprawozdania finanso-
wego

2. rezygnacji z wyceny aktywów i pasywów według 
wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia

3. rezygnacji z obowiązku sporządzania informacji do-
datkowej, zestawienia zmian w kapitale, rachunku 
przepływów pieniężnych i sprawozdania z działal-
ności

Kto jest jednostką mikro
Definicję jednostki mikro określa art. 3 ust. 1a i 1b ustawy 

o rachunkowości (dalej: u.o.r.). Według niej jednostki mikro 
można podzielić na kilka grup, tj.:

1. Spółki handlowe (kapitałowe i osobowe), 
spółki cywilne, inne osoby prawne, a także 
oddziały przedsiębiorców zagranicznych

Jednostkami mikro są:
■ spółki handlowe kapitałowe (tj. spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością i spółki akcyjne),
■ spółki handlowe osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, 

komandytowe, komandytowo-akcyjne),
■ spółki cywilne,

■ inne osoby prawne (np. spółdzielnie, przedsiębiorstwa 
państwowe, szkoły wyższe, partie polityczne),

■ oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

– jeśli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozda-
nie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obroto-
wy (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność 
– w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność) nie 
przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 
wielkości:
■ 1 500 000 zł – dla sumy aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego,
■ 3 000 000 zł – dla przychodów netto ze sprzedaży towa-

rów i produktów za rok obrotowy,
■ 10 osób – dla średniorocznego zatrudnienia w przelicze-

niu na pełne etaty.
Jednostki te mogą stosować uproszczenia, począwszy od 

sprawozdania za 2014 r.

PRZYKŁAD 1

Spółka z o.o. „ABC” będzie uznana za jednostkę mi-
kro, jeśli w latach 2013 i 2014 nie przekroczy dwóch 
z wymienionych trzech wielkości. Tym samym, spo-
rządzając sprawozdanie finansowe za 2014 r., będzie 
mogła skorzystać z uproszczeń.

PRZYKŁAD 2

Spółka z o.o „DEF”, która rozpoczęła działalność 
w 2014 r., będzie uznana za jednostkę mikro, jeśli 
w 2014 r. nie przekroczy dwóch z wymienionych 
trzech wielkości. Tym samym, sporządzając sprawoz-
danie finansowe za 2014 r., będzie mogła skorzystać 
z uproszczeń dotyczących sprawozdawczości.
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2. Jednostki nieprowadzące 
działalności gospodarczej 
(tzw. jednostki non profit)

Jednostkami mikro są:
■ stowarzyszenia,
■ związki zawodowe,
■ organizacje pracodawców,
■ izby gospodarcze,
■ fundacje,
■ przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej,

■ społeczno-zawodowe organizacje rolników (np. kółka 
rolnicze czy też rolnicze zrzeszenia branżowe),

■ organizacje samorządu zawodowego,
■ organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła,
■ Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
– jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jednostki te mogą stosować uproszczenia, począwszy 
od sprawozdania za 2014 r.

PRZYKŁAD 3

Stowarzyszenie ABC nieprowadzące działalności 
gospodarczej będzie uznane za jednostkę mikro 
z racji posiadanej formy prawnej. Tym samym bę-
dzie mogło skorzystać z uproszczeń dotyczących 
sprawozdawczości już w sprawozdaniu finanso-
wym za 2014 r. (po wejściu w życie zmian w usta-
wie o rachunkowości nie stosuje już rozporządze-
nia MF).

3. Osoby fizyczne,
spółki osób fizycznych 
oraz spółki partnerskie,
które mają obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jednostkami mikro są:
■ osoby fizyczne prowadzące działalność,
■ spółki cywilne osób fizycznych,
■ spółki jawne osób fizycznych,
■ spółki partnerskie
– jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży to-
warów, produktów i operacji finansowych wyniosły rów-
nowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 
euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok ob-
rotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających dzia-
łalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych – w roku 
obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych.

Jednostki te mogą stosować uproszczenia, począwszy od 
sprawozdania za 2014 r.

PRZYKŁAD 4

Spółka cywilna osób fizycznych „ABC” będzie uznana 
za jednostkę mikro i będzie mogła skorzystać z uprosz-
czeń dotyczących sprawozdawczości za 2014 r., jeżeli 
jej przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 
i operacji finansowych wyniosły w 2013 r. nie mniej 
niż 5 059 560 zł i nie więcej niż 8 432 600 zł (przeli-
czone według kursu średniego NBP obowiązującego 
30 września 2013 r., tj. 4,2163 zł/euro).

PRZYKŁAD 5

Spółka cywilna osób fizycznych „ABC”, która rozpo-
częła prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2014 r., bę-
dzie uznana za jednostkę mikro i będzie mogła sko-
rzystać z uproszczeń dotyczących sprawozdawczości 
za 2014 r., jeżeli jej przychody netto ze sprzedaży to-
warów, produktów i operacji finansowych wyniosą 
w 2014 r. równowartość w walucie polskiej nie mniej 
niż 5 059 560 zł i nie więcej niż 8 432 600 zł (przeli-
czone według kursu średniego NBP obowiązującego 
30 września 2013 r., tj. 4,2163 zł/euro).

4. Osoby fizyczne, spółki osób fizycznych 
i spółki partnerskie, które dobrowolnie 
prowadzą księgi rachunkowe

Jednostkami mikro są:
■ osoby fizyczne prowadzące działalność,
■ spółki cywilne osób fizycznych,
■ spółki jawne osób fizycznych,
■ spółki partnerskie

– które co prawda nie osiągnęły przychodów w wyso-
kości równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro, ale 
dobrowolnie zdecydowały się stosować zasady rachunko-
wości określone w ustawie o rachunkowości (zgodnie 
z art. 2 ust. 2 u.o.r.).

5. Wyłączenia z kategorii jednostek mikro
Katalog podmiotów, które nie mogą być zaliczone do ka-

tegorii podmiotów mikro, przedstawiamy w tabeli.

Tabela. Podmioty, które nie są jednostkami mikro

Lp.

Ustawa o rachunkowości 
(por. art. 3 ust. 1a pkt 1 u.o.r.) 

wyłącza z kategorii podmiotów mikro 
jednostki organizacyjne działające na podstawie:

1 2

1. Prawa bankowego (tj. banki krajowe i ich oddziały, 
banki zagraniczne i ich oddziały i przedstawicielstwa, 
instytucje kredytowe), w tym jednostki zamierzające 
ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wyko-
nywanie tej działalności na podstawie tych przepisów
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1 2

2. przepisów o obrocie papierami wartościowymi (np. 
domy maklerskie), w tym jednostki zamierzające 
ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wyko-
nywanie tej działalności na podstawie tych przepisów

3. przepisów o funduszach inwestycyjnych (np. fundu-
sze inwestycyjne), w tym jednostki zamierzające 
ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wyko-
nywanie tej działalności na podstawie tych przepisów

4. przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reaseku-
racyjnej (np. towarzystwa ubezpieczeniowe i rease-
kuracyjne), w tym jednostki zamierzające ubiegać się 
lub ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie tej 
działalności na podstawie tych przepisów

5. przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych (SKOK-i), w tym jednostki zamierzające 
ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wyko-
nywanie tej działalności na podstawie tych przepisów

6. przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (fundusze emerytalne), w tym jed-
nostki zamierzające ubiegać się lub ubiegające się 
o zezwolenie na wykonywanie tej działalności na 
podstawie tych przepisów

7. przepisów dotyczących jednostek sektora finansów 
publicznych (np. organy administracji rządowej, 
sądy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki 
budżetowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
uczelnie publiczne itp.)

Z jakich uproszczeń może skorzystać 
jednostka mikro

Jednostki mikro mogą sporządzać swoje sprawozdania 
finansowe w uproszczonej formie, jeśli oczywiście jednost-
ka zdecyduje się skorzystać z tych uproszczeń. Stosowanie 
uproszczeń dla jednostek mikro zawsze jest dobrowolne. 
Nie ma obowiązku stosowania uproszczeń przewidzianych 
dla jednostek mikro. Jednostka, która chce skorzystać 
z uproszczeń dla jednostek mikro, musi podjąć taką decy-
zję. Podejmuje ją organ zatwierdzający sprawozdanie fi-
nansowe (innymi słowy – właściciele jednostki). Należy 
przy tym pamiętać, że wybrane przez jednostkę uproszczo-
ne rozwiązania muszą znaleźć się w przyjętych zasadach 
(polityce) rachunkowości.

1. Rezygnacja z wyceny aktywów i pasywów 
według wartości godziwej 
i skorygowanej ceny nabycia

Z art. 28a u.o.r. jednoznacznie wynika, że jednostka mikro 
nie może stosować wyceny aktywów i pasywów według war-
tości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Oznacza to, że 
jednostka mikro, która chce skorzystać z uproszczeń dla spra-
wozdania finansowego (i której właściciele podejmą taką de-
cyzję), ma de facto zakaz wyceny aktywów i pasywów według 
wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia. Tym sa-

mym do wyceny musi stosować ceny historyczne, które co 
prawda nie pokazują aktualnej wartości posiadanych akty-
wów i pasywów, ale też nie ma problemów przy ich określe-
niu. Ustalenie wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia 
wymaga natomiast specjalistycznej wiedzy matematyczno-
-statystycznej (np. wiedzy na temat szacowania ceny instru-
mentu finansowego za pomocą statystycznych metod esty-
macji), a także w wielu przypadkach pomocy specjalistów 
spoza kręgu służb finansowo-księgowych (np. znajomości ak-
tualnych cen danych składników majątku notowanych na ryn-
kach nie zawsze aktywnych).

Zakaz stosowania wyceny według wartości godziwej 
i skorygowanej ceny nabycia nie dotyczy jednostek, które 
pomimo spełnienia warunków uznania ich za jednostki mi-
kro nie będą korzystać z przewidzianych dla nich uprosz-
czeń w sprawozdawczości.

2. Możliwość zastosowania
znacznie skróconego wzoru bilansu 
i rachunku zysków i strat

Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, które podjęły 
decyzję o stosowaniu uproszczonej sprawozdawczości, bę-
dzie się składało z:
■ informacji ogólnych,
■ bilansu wraz z informacjami uzupełniającymi do bilansu,
■ rachunku zysków i strat.

Informacje ogólne. Jednostka mikro musi w ramach 
sprawozdania finansowego przygotować dokument zawie-
rający informacje ogólne, takie jak:
1)  firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i ad-

res oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo 
ewidencji,

2)  wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli 
jest ograniczony,

3)  wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finanso-
wym,

4)  wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości prze-
widzianych dla jednostek mikro, z wyszczególnieniem 
wybranych uproszczeń,

5)  wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporzą-
dzone przy założeniu kontynuowania działalności go-
spodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

6)  omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, 
w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amor-
tyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, 
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Należy zauważyć, że choć w informacjach ogólnych jed-
nostka mikro powinna zawrzeć zarówno wskazanie zasto-
sowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jedno-
stek mikro, z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń, 
jak i omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
(...) w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce pra-
wo wyboru, to nie oznacza, że taka jednostka może zre-
zygnować z posiadania polityki rachunkowości. Wymóg 
posiadania zasad (polityki) rachunkowości określony 
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w art. 4 ust. 3 u.o.r. dotyczy bowiem wszystkich jednostek 
(jednostki mikro nie są tu wyjątkiem).

Bilans i informacje uzupełniające do bilansu. Bilans 
jednostek mikro składa się zaledwie z kilku bardzo zagre-
gowanych pozycji aktywów oraz źródeł ich finansowania 
(pasywów). Integralną częścią bilansu jednostek mikro są 
informacje uzupełniające.

Wzór bilansu wraz z informacjami uzupełniającymi do 
bilansu

Aktywa Pasywa

A.  Aktywa trwałe, w tym 
środki trwałe.

B.  Aktywa obrotowe, w tym:
–  zapasy,
–  należności krótkoter-

minowe.

A.  Kapitał (fundusz) włas-
ny, w tym:
–  kapitał (fundusz) 

podstawowy,
–  należne wpłaty na kapi-

tał podstawowy (wiel-
kość ujemna).

B.  Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania, w tym:
–  rezerwy na zobowią-

zania,
–  zobowiązania z tytułu 

kredytów i pożyczek.

Aktywa razem Pasywa razem

Informacje uzupełniające do bilansu:
1)  kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytu-

łu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i po-
ręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnio-
nych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy 
wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zo-
bowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiąza-
nych lub stowarzyszonych należy tu wykazać odrębnie;

2)  kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom orga-
nów administrujących, zarządzających i nadzorujących, 
ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 
oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umo-
rzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imie-
niu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

3)  o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a)  przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych doko-

nanego w roku obrotowym,
b)  liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych 

w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku 
braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, 

jak też część kapitału podstawowego, którą te udzia-
ły (akcje) reprezentują,

c)  w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równo-
wartość tych udziałów (akcji),

d)  liczba i wartość nominalna lub, w razie braku war-
tości nominalnej, wartość księgowa wszystkich 
udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak rów-
nież część kapitału podstawowego, którą te udziały 
(akcje) reprezentują.

Pomimo że ustawodawca zezwala jednostkom mikro 
przedstawiać informacje o aktywach i pasywach w spra-
wozdaniu finansowym w tak znacznie uproszczonej for-
mie, nie oznacza to, że jednostki mikro mogą zrezygnować 
z ewidencji bardziej rozbudowanej. Trudno bowiem sobie 
wyobrazić, że jednostka zrezygnuje z prowadzenia np. kon-
ta „Wartości niematerialne i prawne” na rzecz ujmowania 
ich w bardzo pojemnej grupie „Aktywa trwałe”, czy też 
ewidencjonowania wszystkich zobowiązań na koncie „Zo-
bowiązania i rezerwy na zobowiązania” bez wydzielenia 
z nich np. zobowiązań z tytułów publicznoprawnych. Moż-
liwość sporządzenia skróconego sprawozdania finansowe-
go nie może być bowiem np. przeszkodą w rozliczeniach 
podatkowych (przepisy art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. wymagają 
od podatników, by ewidencja księgowa była prowadzona 
w sposób zapewniający określenie zarówno wysokości do-
chodu, podstawy opodatkowania, jak i wysokości należne-
go podatku za rok podatkowy).

Fakt wykazywania w sprawozdaniu finansowym tak 
ograniczonej ilości informacji nie może też być przeszko-
dą w zebraniu informacji np. dla celów uzyskania kredy-
tu bankowego (bank będzie żądał informacji bardziej 
szczegółowych), czy też informacji służących rozliczeniu 
się z otrzymanych dotacji (np. nie można zrezygnować 
z prowadzenia wydzielonego konta do rachunku ban-
kowego, na którym zgromadzone są środki dotacji). 
W związku z tego typu potrzebami informacyjnymi każ-
da jednostka mikro powinna dokonać przeglądu zakła-
dowego planu kont pod tym względem, uwzględniając 
specyfikę swojej działalności. W ramach takiego przeglą-
du może nie tylko wydzielać konta (dodając poziomy 
bardziej szczegółowe), ale także agregować pewne konta 
w zależności od swoich potrzeb (np. zrezygnować z od-
dzielnego ujmowania w księgach rachunkowych inwesty-
cji w nieruchomości na rzecz traktowania ich jako skład-
nika środków trwałych).

Rachunek zysków i strat. Ustawodawca przewiduje dla 
jednostek mikro jedynie wariant porównawczy rachunku 
zysków i strat. Jego wzór przedstawia się następująco:

Wzór rachunku zysków i strat

A.  Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie 
– wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

B.  Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I.  Amortyzacja
II.  Zużycie materiałów i energii
III.  Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
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IV.  Pozostałe koszty
C.  Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
D.  Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
E.  Podatek dochodowy
F.  Zysk/strata netto (A–B+C–D–E)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy, tj. jednostek mikro innych niż 
firmy non profit)
lub
G.  Wynik finansowy netto ogółem (A–B+C–D–E), w tym:

I.  Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II.  Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy, tj. dla jednostek non profit)

Fakt, że ustawodawca nie stworzył dla jednostek mikro 
wzoru kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat, nie 
oznacza, że jedyną dopuszczalną ewidencją działalności 
operacyjnej jest ewidencja na kontach zespołu 4. Jednostki 
mikro, które prowadzą działalność produkcyjną lub usługo-
wą (a tym samym potrzebujące informacji o kosztach wy-
tworzenia poszczególnych produktów, kosztach sprzedaży, 
ogólnego zarządu), mogą, a nawet powinny ewidencjono-
wać koszty równolegle w układzie kalkulacyjnym.

Uproszczenie w zakresie rachunku zysków i strat polega 
na zagregowaniu poszczególnych pozycji przychodów 
i kosztów występujących w rozbudowanym wariancie ra-
chunku zysków i strat (tj. dla jednostek innych niż mikro). 
I tak, przychody z podstawowej działalności operacyjnej 
nie są dzielone na przychody ze sprzedaży produktów, to-
warów i materiałów, ale są traktowane en bloc jako przy-
chody podstawowej działalności operacyjnej. Podobnie 
z kosztami rodzajowymi. Wydzielenie jedynie czterech 
grup tych kosztów powoduje, że koszty usług obcych, po-
datków i opłat zostały włączone do grupy pozostałych 
kosztów rodzajowych. Jednocześnie nastąpiło połączenie 
kosztów wynagrodzeń oraz kosztów zbieranych na koncie 
„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.

Segment pozostałych kosztów i przychodów operacyj-
nych został połączony odpowiednio z segmentami kosztów 
i przychodów operacyjnych oraz zysków i strat nadzwy-
czajnych, tworząc dwie obszerne kategorie, tj. „Pozostałe 
przychody i zyski” oraz „Pozostałe koszty i straty”. W tych 
dwóch kategoriach wykazuje się odrębnie jedynie aktuali-
zację wartości aktywów.

Należy również zwrócić uwagę, że we wzorcowym ra-
chunku zysków i strat została uwzględniona specyfika 
jednostek non profit (patrz pkt G wzoru), dotycząca 
ustalania i prezentacji wyniku finansowego tych jed-
nostek. Wynik finansowy prezentuje się jako nadwyżkę 
przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) lub nad-
wyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna). 
Różnica ta po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w następ-
nym roku obrotowym, z tym że dodatnia różnica może 
być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) pod-
stawowego (por. dodany art. 47 ust. 3a u.o.r., który jest 
analogiczny do § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 15 listopada 2001 r. określającego szczególne 
zasady rachunkowości dla niektórych jednostek niebę-
dących spółkami handlowymi, nieprowadzących działal-
ności gospodarczej).

3. Rezygnacja ze sporządzania 
informacji dodatkowej, 
zestawienia zmian w kapitale, 
rachunku przepływów pieniężnych, 
sprawozdania z działalności

Jednostki mikro mogą bezwarunkowo lub pod pewny-
mi warunkami strat zrezygnować ze sporządzania takich 
elementów sprawozdania finansowego, jak informacja 
dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale, rachunek 
przepływów pieniężnych i sprawozdanie z działalności 
(art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 oraz art. 49 
ust. 4 u.o.r.).

Tabela. Warunki rezygnacji ze sporządzania niektórych elementów sprawozdania finansowego przez jednostki 
mikro

Element sprawozdania finansowego Warunki pozwalające na rezygnację z danego elementu 
sprawozdania finansowego

1 2

Informacja dodatkowa Jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej 
w pełnym jej wydaniu (określonym w art. 48 ustawy o rachunko-
wości), pod warunkiem że przedstawi informacje uzupełniające do 
bilansu określone w załączniku, tj. wskaże:
1)  kwotę wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu 

dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub



Temat na zamówienie

11–17 listopada 2014 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  42  (856) 43

1 2

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze 
wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczo-
nych rzeczowo (wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur 
oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych należy ujaw-
niać odrębnie);

2)  kwotę zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów ad-
ministrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spła-
conych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciąg-
niętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

3)  informację o udziałach (akcjach) własnych, w tym o:
a)  przyczynie nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego 

w roku obrotowym,
b)  liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku 

obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości 
nominalnej, ich wartość księgową, jak też informację o części 
kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c)  równowartości udziałów (akcji) w przypadku ich nabycia 
lub zbycia odpłatnego,

d)  liczbie i wartości nominalnej lub, w razie braku wartości 
nominalnej, wartości księgowej wszystkich udziałów (ak-
cji) nabytych i zatrzymanych, jak również części kapitału 
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Jednostka ma zatem wybór polegający na:
■  przedstawieniu informacji wskazanych wyżej i prezentacji ich 

pod bilansem, lub
■  sporządzeniu informacji dodatkowej „w pełnym wydaniu” (tak 

jak jednostki niebędące mikro).
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Każda jednostka mikro może zrezygnować ze sporządzania zesta-

wienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Rachunek przepływów pieniężnych Każda jednostka mikro może zrezygnować ze sporządzania ra-

chunku przepływów pieniężnych.
Sprawozdanie z działalności jednostki Możliwość niesporządzania sprawozdania z działalności dotyczy 

jedynie jednostek mikro będących spółkami handlowymi, spółka-
mi cywilnymi, innymi osobami prawnymi lub oddziałem przed-
siębiorców zagranicznych (określonych w art. 3 ust. 1a i ust. 1b 
ustawy o rachunkowości, a wymienionych w pkt 1 niniejszego 
opracowania w rozdziale „Kto jest jednostką mikro”).
Jednostki te mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności jed-
nostki, pod warunkiem że w informacji uzupełniającej do bilansu 
przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.
Jednostka mikro ma zatem wybór polegający na:
–  przedstawieniu informacji dotyczących nabycia udziałów (ak-

cji) własnych w ramach informacji objaśniających do bilansu lub
–  sporządzeniu sprawozdania z działalności jednostki „w pełnym 

wydaniu” (tak jak jednostki niebędące mikro).

Z jakich uproszczeń 
może dodatkowo skorzystać 
jednostka mikro nieprowadząca 
działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej 
(tj. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pra-

codaw ców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawi-
cielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu 
prze pisów o swobodzie działalności gospodarczej, spo-
łeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje sa-
morządu zawodowego, organizacje samorządu rzemiosła 
oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) 
mogą korzystać z dodatkowych uproszczeń. Nie są to jed-
nak nowe uproszczenia. Zostały one przeniesione do 
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ustawy o rachunkowości z rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 15 listopada 2001 r. określającego szczególne za-
sady rachunkowości dla niektórych jednostek niebędą-
cych spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej. Jest to wynik uchylenia w ustawie o ra-
chunko wości delegacji ustawowej dla Ministra Finansów 
do wydawania dla tych jednostek szczególnych zasad ra-
chunkowości (tj. art. 82 pkt 1 u.o.r.). Tym samym 5 wrześ-
nia 2014 r., a więc w dniu wejścia w życie znowelizowa-
nych przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzenie, 
według którego jednostki non profit prowadziły rachunko-
wość, utraciło moc.

Oprócz uproszczeń przewidzianych dla wszystkich jed-
nostek mikro, jednostki non profit mogą zatem nadal:
■ zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy 

wycenie poszczególnych składników aktywów i pasy-
wów (dodany art. 7 ust. 2a u.o.r.).

Jednostki non profit nieprowadzące działalności go-
spodarczej nie mają obowiązku stosowania zasady 
ostrożności. Oznacza to, że nie muszą np. dokonywać 
odpisów aktualizujących składników aktywów (rzeczo-
wych składników majątku obrotowego i trwałego, należ-
ności, finansowych aktywów trwałych i obrotowych) 
oraz tworzyć rezerw (np. z tytułu gwarancji, poręczeń, 
szkód wyrządzonych środowisku itp.).

■ nie stosować przepisów rozdziału 6 i 7 ustawy o ra-
chunkowości (art. 80 ust. 3 u.o.r.).

Jednostki non profit nieprowadzące działalności go-
spodarczej nie muszą stosować rozdziału 6 i 7 ustawy 
o rachunkowości (art. 80 ust. 3 u.o.r.). Jednostki te nie 
sporządzają zatem skonsolidowanych sprawozdań i nie 
mają obowiązku badania, składania sprawozdań do od-
powiedniego rejestru, udostępniania ani ich publiko-
wania.
Nowością jest wymienienie enumeratywne wszystkich 

jednostek, których nie dotyczą wskazane w tych rozdzia-
łach przepisy. Dotychczas był to katalog otwarty, wska-
zujący, że dotyczy to „jednostek niebędących spółkami 
han dlowymi”.

Należy zauważyć, że choć z ustawy o rachunkowości 
nie wynika obowiązek badania sprawozdań finansowych 
tych jednostek, to jednak niektóre z nich muszą je badać. 
Dotyczy to jednostek non profit, które dodatkowo posia-
dają status organizacji pożytku publicznego. Mają one 
obowiązek badania na podstawie rozporządzenia Mini-
stra Finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego.

Zmiany w katalogu jednostek 
zobowiązanych do stosowania 
ustawy o rachunkowości

Znowelizowana ustawa o rachunkowości zmienia rów-
nież katalog jednostek zobowiązanych do stosowania prze-
pisów ustawy o rachunkowości.
■ Spółdzielnie socjalne (art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.)

Spółdzielnie socjalne jako osoby prawne są obowiąza-
ne prowadzić księgi rachunkowe bez względu na wiel-
kość osiąganych przychodów. Wykreślono je bowiem 
z katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązku prowa-
dzenia ksiąg (tj. z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r.).

■ Państwowe fundusze celowe (art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. c 
u.o.r.)

Państwowe fundusze celowe zostały wykreślone z ka-
talogu podmiotów zobowiązanych do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. Wynika to z faktu, że państwowy 
fundusz celowy stanowi – zgodnie z przepisem art. 29 
ust. 4 ustawy o finansach publicznych – wyodrębniony 
rachunek bankowy, którym dysponuje minister wska-
zany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ 
wskazany w tej ustawie. Dlatego też zdarzenia dotyczą-
ce państwowego funduszu celowego są ujmowane 
w księgach rachunkowych i wyka zywane w sprawozda-
niu finansowym jednostki ob sługującej dysponenta 
tego funduszu. Tym samym bezzasadne jest stosowanie 
przepisów ustawy o rachunkowości do państwowych 
funduszy celowych.

■ Osoby zagraniczne (art. 2 ust. 1 pkt 6 u.o.r.)
Po nowelizacji, oprócz obywateli polskich i obywa-

teli państw członkowskich UE, także inne osoby fi-
zyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego zo-
staną zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzeda-
ży towarów, produktów i operacji finansowych za po-
przedni rok obrotowy będą niższe niż równowartość 
w walucie polskiej 1 200 000 euro. Przed nowelizacją 
ustawy zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg 
w tym przypadku obejmowało jedynie osoby fizyczne, 
które były obywatelami polskimi, oraz osoby fizyczne 
będące obywatelami pozostałych krajów członkow-
skich Unii Europejskiej. Cel ten został osiąg nięty po-
przez wykreślenie w art. 2 ust. 1 pkt 6 u.o.r. wyraże-
nia „osób zagranicznych”.

■ Kościelne osoby prawne (art. 2 ust. 4 u.o.r.)
Z katalogu podmiotów zobowiązanych do prowa-

dzenia ksiąg rachunkowych nadal są wyłączone 
kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności 
gos podarczej (wyłączenie to zostało przeniesione 
z rozpo rządzenia do ustawy o rachunkowości).

Kościelne osoby prawne nadal więc prowadzą swoją 
rachunkowość według zasad określonych przez we-
wnętrzne przepisy kościelne.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 2 ust. 1 pkt 2 i 6, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1a, 1b i 3, 

art. 7 ust. 2a, art. 28a, art. 46 ust. 5 pkt 1 i 4, art. 47 
ust. 3a, ust. 4 pkt 1 i 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, 
art. 48b ust. 4, art. 49 ust. 4, art. 49a, art. 80 ust. 3, 
art. 82 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1100),

■ art. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o ra-
chunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100).
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ZMIANY PRAWA
23 października 2014 r.
ŚWIADCZENIA 
RODZINNE
Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego 
z 21 października 2014 r. 
(sygn. akt K 38/13)

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 
wniosek o zbadanie zgodności art. 16a 
ust. 2 oraz art. 17 ust. 1b ustawy 
z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. Wniosek dotyczył pozba-
wienia prawa do świadczenia pielęg-
nacyjnego z tytułu rezygnacji z za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej 
podmiotów sprawujących opiekę nad 
osobami, których niepełnosprawność 
powstała:
■ po ukończeniu przez nie 18. roku 

życia bądź 
■ w trakcie nauki w szkole lub 

w szkole wyższej po ukończeniu 
25. roku życia.
Trybunał orzekł, że art. 16a ust. 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych 
jest zgodny z Konstytucją RP, zaś 
art. 17 ust. 1b tej ustawy  w zakresie, 
w jakim różnicuje prawo do świad-
czenia pielęgnacyjnego osób sprawu-
jących opiekę nad osobą niepełno-
sprawną po ukończeniu przez nią 
wieku określonego w tym przepisie 
ze względu na moment powstania 
niepełnosprawności, jest niezgodny 
z Konstytucją RP.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1443

24 października 2014 r.
PRAWO 
ENERGETYCZNE
Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego 
z 21 października 2014 r. 
(sygn. akt P 50/13)

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 
zgodne z Konstytucją RP są art. 278 
§ 5 Kodeksu karnego oraz art. 57 
ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego 
w zakresie, w jakim dopuszczają jed-
noczesne stosowanie wobec tej samej 

osoby fizycznej, za ten sam czyn, po-
legający na nielegalnym poborze 
energii elektrycznej, odpowiedzial-
ności karnej za przestępstwo kradzie-
ży energii oraz opłaty przewidzianej 
właśnie w art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa 
energetycznego. Nie dochodzi do 
podwójnego ukarania za ten sam 
czyn, ponieważ opłata jest nakładana 
przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne, a następnie egzekwowana na 
drodze postępowania cywilnego.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1459

1 listopada 2014 r.
SPECJALNE STREFY 
EKONOMICZNE
Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 7 października 
2014 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie kryteriów, 
których spełnienie umożliwia 
objęcie niektórych gruntów 
specjalną strefą ekonomiczną

Dzięki zmianie rozporządzenia 
z 10 grudnia 2008 r. w sprawie kry-
teriów, których spełnienie umożli-
wia objęcie niektórych gruntów spe-
cjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. 
nr 224, poz. 1477 ze zm.), od 1 listo-
pada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. 
złagodzone zostały kryteria obejmo-
wania gruntów prywatnych specjal-
ną strefą ekonomiczną. Ma to 
na celu intensyfikację rozwoju no-
wych inwestycji. W wyniku zmiany 
zróżnicowano obniżenie wymagań. 
W przypadku włączania do specjal-
nych stref ekonomicznych gruntów 
prywatnych położonych w powia-
tach o stopie bezrobocia równej lub 
niższej od średniej krajowej zmniej-
szono progi o 20%, natomiast w po-
zostałych powiatach – o 30%. Przy-
kładowo w powiecie, w którym 
stopa bezrobocia jest równa albo 
niższa od 60% średniej krajowej, 
przedsiębiorca powinien utworzyć 
co najmniej 400 nowych miejsc pra-
cy lub ponieść koszty kwalifikowa-
nych inwestycji w wysokości co naj-

mniej 280 mln zł. Z kolei w powiecie, 
w którym stopa bezrobocia jest wyż-
sza od 250% średniej krajowej, 
przedsiębiorca powinien utworzyć 
co najmniej 35 nowych miejsc pracy 
lub ponieść koszty kwalifikowanych 
inwestycji w wysokości co najmniej 
12 mln zł.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1444

8 listopada 2014 r.
BEZPIECZEŃSTWO 
I HIGIENA PRACY
Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 9 października 
2014 r. uchylające rozporzą-
dzenie w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy 
obsłudze przenośników

Rozporządzenie uchyla rozporzą-
dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo-
łecznej oraz Zdrowia z 19 marca 
1954 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy obsłudze przeno-
śników (Dz.U. nr 13, poz. 51). Uchy-
lone rozporządzenie dotyczyło bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze urządzeń transportu bli-
skiego, przeznaczonych do prze-
mieszczania materiałów sypkich lub 
określonych ładunków po określo-
nym torze. Urządzenia te obejmo-
wały przenośniki: cięgnowe (mon-
tażowe), bezcięgnowe, powietrzne 
i wodne. Zawarte w uchylonej re-
gulacji przepisy były dostosowane 
do istniejącego przed półwieczem 
poziomu technicznego i nie odpowia-
dały współczesnym rozwiązaniom 
technologiczno-konstrukcyjnym. Wy-
magania bezpieczeństwa w odnie-
sieniu do tych urządzeń są uwzględ-
nione w aktualnie obowiązujących 
regulacjach wydanych m.in. na pod-
stawie Kodeksu pracy, ustawy 
z 21 grudnia 2000 r. o dozorze tech-
nicznym i ustawy z 20 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1456

Opracował Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 10 LISTOPADA 2014 R.

ODSETKI USTAWOWE

Stawka odsetek ustawowych Okres obowiązywania

13% od 15 grudnia 2008 r.

Podstawa prawna:

  rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 220, poz. 1434).

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I SKŁADKOWYCH
Stawka podstawowa Stawka obniżona* Okres obowiązywania Podstawa prawna

8% 6% od 9 października 2014 r. M.P. z 2014 r. poz. 905

*  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki. Ulga w spłacie odsetek dotyczy podatników, którzy 
złożyli skutecznie korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacili w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość 
podatkową (art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej). 

Podstawa prawna:

■ art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328).

OPŁATA PROLONGACYJNA

Stawka Okres obowiązywania Podstawa prawna

4% od 9 października 2014 r. M.P. z 2014 r. poz. 905

Podstawa prawna:

■ art. 57 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328).

ZASTAW SKARBOWY
W 2014 r. zastawem skarbowym mogą być obciążane rzeczy ruchome lub zbywalne prawa majątkowe podatnika, jeżeli wartość poszczególnych rze-
czy lub praw będzie wynosić w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł (w 2015 r. wartość ta nie ulegnie zmianie).
Podstawa prawna:

■ art. 41–46 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328),
■ obwieszczenie MF z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. poz. 747), 
■ obwieszczenie MF z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. poz. 709).

KARY PORZĄDKOWE
W 2014 r. maksymalna wysokość kary porządkowej wynosi 2800 zł (w 2015 r. nie ulegnie zmianie).
Podstawa prawna:

■ art. 262 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328).
■ obwieszczenie MF z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2013 r. poz. 736), 
■ obwieszczenie MF z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. poz. 710).

MAŁY PODATNIK VAT W 2014 R. I W 2015 R.
Status „małego podatnika VAT” posiada: W 2014 r. W 2015 r.

podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 r. 
kwoty 5 068 000 zł*

nie przekroczyła w 2014 r. 
kwoty 5 015 000 zł*

podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami in-
westycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi 
o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych 
postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku)

nie przekroczyła 
w 2013 r. kwoty 
190 000 zł**

nie przekroczyła 
w 2014 r. kwoty 
 188 000 zł**

* równowartość kwoty 1 200 000 euro
** równowartość kwoty 45 000 euro

Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, gdy prze-
widywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 
45 000 euro.
Utrata statusu „małego podatnika” nastąpi, jeżeli podatnik przekroczy w trakcie roku podatkowego podane limity wartości sprzedaży.
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 
poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2013 r. wyniósł 4,2230 zł, a na dzień 1 października 
2014 r. wyniósł 4,1792 zł.
Podstawa prawna:

■ art. 2 pkt 25 ustawy  z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1171).
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2014 R. I 2015 R.
Termin płatności podatku:
Podatek od nieruchomości przez osoby fizyczne jest płatny w ratach, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe płacą obliczony w deklaracji podatek w ratach – w ter-
minie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
Kwoty stawek podatku od nieruchomości określa uchwała rady gminy w wysokości nie wyższej niż stawki podane w tabeli poniżej.

Budynki i budowle 2014 r. 2015 r.
Budynki mieszkalne lub ich części 0,74 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,75 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej

23,03 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

23,13 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,80 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,70 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,77 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budowle 2% wartości 2% wartości
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł
od 1 m2 powierzchni

0,90 zł
od 1 m2 powierzchni

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych

4,56 zł
od 1 ha powierzchni

4,58 zł
od 1 ha powierzchni

Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoś-
ci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,46 zł
od 1 m2 powierzchni

0,47 zł
od 1 m2 powierzchni

Podstawa prawna:
■ art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849), 
■ obwieszczenie MF z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724), 
■ obwieszczenie MF z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2014 R. I 2015 R.
Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała rady gminy, na terenie której podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Uchwała 
rady gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych w granicach stawek minimalnych i maksymalnych podanych w tabeli poniżej.
Termin płatności podatku:
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania w dwóch ratach:
 I rata – do 15 lutego,
 II rata – do 15 września.

Stawki maksymalne 2015 r. Stawki minimalne 2015 r.

Podział stawek w zależności
od dopuszczalnej 
masy całkowitej 

lub ilości miejsc siedzących 
(w przypadku autobusów)

W 2015 r. 
maksymalna

stawka podatku 
nie może 

przekroczyć

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

W 2015 r. minimalna 
stawka podatku w zł

Nie mniej Mniej niż
Oś z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
równoważnym

Inne 
systemy

 zawieszenia

1 2 3 4 5 6

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
–  powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie
–  powyżej 5,5 do 9 ton włącznie
–  powyżej 9 ton

821,45 zł
1370,38 zł
1644,45 zł

– – – –

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– 3138,07 zł Dwie osie

12 13 0 138,95
13 14 138,95 383,99
14 15 383,99 540,96
15 540,96 1224,18

Trzy osie
12 17 138,95 241,69
17 19 241,69 495,77
19 21 495,77 643,73
21 23 643,73 991,52

23 25 991,52 1541,49
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1 2 3 4 5 6

25 991,52 1541,49

Cztery osie i więcej

12 25 643,73 652,76

25 27 652,76 1018,62

27 29 1018,62 1617,14

29 31 1617,14 2398,61

31 1617,14 2398,61

3.  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

– 1918,50 zł – – – –

4.  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

– do 36 ton włącznie
– powyżej 36 ton

2425,51 zł
3138,07 zł

Dwie osie

12 18 0 37,29

18 25 259,78 469,81

25 31 547,73 898,94

31 1381,13 1894,94

Trzy osie

12 40 1218,53 1684,91

40 1684,91 2492,33

5.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą do 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

– 1644,45 zł – – – –

6.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

– do 36 ton włącznie
– powyżej 36 ton

1918,50 zł
2425,51 zł

Jedna oś

12 18 0 24,89

18 25 173,93 312,84

25 312,84 548,86

Dwie osie

12 28 205,57 302,69

28 33 599,67 831,18

33 38 831,18 1262,56

38 1123,66 1662,33

Trzy osie

12 38 661,79 921,50

38 921,50 1252,40

7. Autobusy

W zależności od liczby miejsc do siedzenia:
– mniejszej niż 30 miejsc
–  równej lub wyższej niż 30 miejsc

1918,50 zł 
2425,51 zł

– – – – 

Podstawa prawna:

 ■ art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849),
 ■ obwieszczenie Ministra Finansów z 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. 
(M.P. poz. 895).

WYMÓG PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Od 1 stycznia 2015 r., pod warunkiem że:

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 
partnerskie są obowiązane stosować ustawę o rachunkowości, jeżeli ich przychody netto 
ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wy-
niosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro przeliczone według 
kursu średniego NBP z 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

przychody w roku 2014 wyniosły co najmniej 5 010 600 zł 
(przeliczone według kursu średniego NBP obowiązujące-
go 30 września 2014 r., który wyniósł 4,1755 zł/euro – ta-
bela kursów NBP nr 189/A/NBP/2014).

Podstawa prawna:
■ art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1100).
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 OBOWIĄZEK BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących dzia-
łalność:
  1)  banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
1a)  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  2)  jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
2a)  jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  3)  spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
  4)  pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z na-

stępujących warunków:

Warunki 
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. podlega 
badaniu, jeżeli w 2013 r. zostały spełnione 
co najmniej  2 z 3 poniższych warunków:

Warunek 1
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

wyniosło co najmniej 
50 osób

Warunek 2
Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła 
równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro

10 368 000 zł
(2 500 000 euro × 4,1472 zł/euro 

– tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2013 z 31 grudnia 2013 r.) 

Warunek 3
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 

oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły 
równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro

20 736 000 zł 
(5 000 000 euro × 4,1472 zł/euro 

– tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2013 z 31 grudnia 2013 r.) 

Podstawa prawna:

■ art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1100). 

JEDNOSTKI MIKRO W 2014 R. 
Jednostkami mikro w 2014 r. w rozumieniu ustawy o rachunkowości są podmioty, których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania 
sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro oraz które jednocześnie speł-
niły następujące warunki: 

Podmiot Warunek 

Spółki handlowe (kapitałowe i osobowe), spółki cywilne, inne oso-
by prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych z pew-
nymi wyłączeniami określonymi w art. 3 ust. 1a pkt 1 u.o.r. (doty-
czącymi m.in. banków, ubezpieczycieli i jednostek sektora finansów 
publicznych)

Nieprzekroczenie w roku obrotowym 2013 i 2014 (a w przypadku jedno-
stek rozpoczynających działalność w roku 2014 tylko w tym roku) co naj-
mniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a)  1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego,
b)  3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów 

i produktów za rok obrotowy,
c)  10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia.

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. non pro-
fit) (tj. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, 
izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagra-
nicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodar-
czej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu 
zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie 
Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). 

Brak prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych oraz spółki partnerskie.

Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 
wyniosły w 2013 r. równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 
1 200 000 euro (tj. 5 059 560 zł przeliczone według kursu średnie-
go NBP obowiązującego 30 września 2013 r., tj. 4,2163 zł/euro) 
i nie więcej niż 2 000 000 euro (tj. 8 432 600 zł), a w przypadku jednos-
tek rozpoczynających dzia łal ność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych 
– w roku 2014.

Osoby fizyczne, spółki osób fizycznych i spółki partnerskie, które 
dobrowolnie (na podstawie art. 2 ust. 2 u.o.r.) prowadzą księgi ra-
chunkowe.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Podstawa prawna:

■ art. 3 ust. 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1100). 

Opracował Tomasz Kowalski
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  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2015
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

www.sklep.infor.pl

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 2015 rok w cenie 769 zł brutto
  na I kwartał 2015 roku w cenie 249 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



Komplet VAT
500 pytań o VAT

+
VAT 2014

Tabelaryczne zestawienie interpretacji

Ministerstwa Finansów

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

Joanna Dmowska – redaktor naczelna „Biuletynu VAT” poleca:

Są to publikacje, które powinien mieć każdy podatnik VAT. Publikacja „500 pytań o VAT” 
zawiera konkretne odpowiedzi ekspertów na pytania, które zadają sobie aktualnie podatnicy 
VAT, podstawę prawną udzielonej odpowiedzi oraz stanowisko organów podatkowych. 
E-book zawiera przegląd najnowszych interpretacji dotyczących  
nowych przepisów VAT.

Zamów komplet VAT. Polecam!
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Dodatkowo prezent gwarantowany* kalendarz książkowy na 2015 rok
* Niezależnie od liczby opłaconych prenumerat otrzymają Państwo jeden kalendarz.

Oferta ważna do 

28
piątek

LISTOPADA

skórzana  
kosmetyczka
firmy BATYCKI

skórzane etui  
na okulary firmy BATYCKI

skórzane etui  
na telefon

firmy BATYCKI

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

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

ZA OPŁACENIE PRENUMERATY 
Poradnika Gazety Prawnej 

na 2015 rok prezenty do wyboru:

PRENUMERATA 2015


