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WSTęP

Wynagrodzenie za pracę należy wypłacać do rąk pracownika. Wypłata 
w inny sposób jest możliwa, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub 
pracownik uprzednio wyrazi na to pisemną zgodę. Postanowienie regu-
laminu wynagradzania wskazujące, że pracownicy otrzymują wypłatę 
wynagrodzenia przelewem na konto bankowe, jest niezgodne z prawem 
i jako takie nieważne.

Zasady.i.warunki.wynagradzania.za.pracę.regulują:.Kodeks.pracy,.układy.
zbiorowe.pracy,.regulaminy.wynagradzania.i.umowy.o.pracę .

Pracodawca,.ustalając.wynagrodzenie.za.pracę,.powinien.pamiętać,.aby.
odpowiadało.ono.w.szczególności.rodzajowi.wykonywanej.pracy.i.kwalifi-
kacjom.wymaganym.przy.jej.wykonywaniu,.a.także.uwzględniało.ilość.i.ja-
kość.świadczonej.pracy ..Żeby.ustalić.wynagrodzenie.za.pracę,.pracodawca.
powinien.ustalić.wysokość.oraz.zasady.przyznawania.pracownikom.stawek.
wynagrodzenia. za.pracę.określonego. rodzaju. lub.na.określonym.stanowi-
sku,.a.także.innych.(dodatkowych).składników.wynagrodzenia,.jeżeli.zosta-
ły.one.przewidziane.z.tytułu.wykonywania.określonej.pracy ..

Zasadą.jest,.że.wynagrodzenie.przysługuje.za.pracę.wykonaną ..Pracow-
nik. ma. prawo. do. wynagrodzenia. za. czas. niewykonywania. pracy. jedynie.
wówczas,.gdy.przepisy.prawa.pracy.tak.stanowią ..Jedną.z.takich.sytuacji.
jest.przestój.–.gdy.pracownik.był.gotów.do.wykonywania.pracy,.ale.doznał.
przeszkód.z.przyczyn.dotyczących.pracodawcy ..Innym.przypadkiem,.kiedy.
pracownik. zachowuje. prawo. do. całości. lub. części. wynagrodzenia. przez.
okres. ograniczony. przepisami,. jest. jego. niezdolność. do. pracy. z. powodu.
choroby .

Wynagrodzenie.nie.przysługuje.za.wadliwe.wykonanie.z.winy.pracow-
nika.produktów.lub.usług ..Jeżeli.nastąpiło.obniżenie.jakości.produktu.lub.
usługi,.wynagrodzenie.ulega.odpowiedniemu.zmniejszeniu .
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1. USTALANIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za okres wypowiedzenia,  
jeżeli w tym okresie pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia 
pracy

PROBLEM
Zdecydowaliśmy się zwolnić za wypowiedzeniem jednego z zatrudnionych w naszej 
firmie specjalistów ds. sprzedaży. Jedną z przyczyn wypowiedzenia jest utrata zaufa-
nia do pracownika. Obowiązuje go 1-miesięczny okres wypowiedzenia, który upłynie 
z ostatnim dniem marca br. Jest on zatrudniony w podstawowym systemie czasu 
pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Otrzymuje 
stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3785 zł, dodatek funkcyjny 560 zł 
oraz premię regulaminową w wysokości 8% z zysku od sprzedanych przez niego pro-
duktów w danym miesiącu. Chcemy zwolnić tego pracownika ze świadczenia pracy 
w okresie wypowiedzenia. Czy możemy to zrobić? Jeśli tak, to jak powinniśmy ustalić 
wysokość wynagrodzenia za ten okres?

RADA
Mogą Państwo zwolnić pracownika ze świadczenia pracy, jeżeli wyrazi na to zgo-
dę. Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu obliczania wynagrodzenia za okres 
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Dlatego mogą Państwo obliczyć wy-
nagrodzenie za ten czas jak za niezawiniony przez pracownika przestój lub jak za 
urlop albo jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Decyzja w tym zakresie należy 
do Państwa.

UZASADNIENIE
Przepisy.prawa.pracy.nie.zawierają.regulacji.dotyczących.zwolnienia.z.obo-
wiązku. świadczenia. pracy .. Takie. zwolnienie. najczęściej. jest. stosowane.
przez.pracodawców.w.okresie.wypowiedzenia ..Podstawą.takiej.decyzji.pra-
codawcy.może.być,. tak. jak.w.Państwa.przypadku,.utrata.zaufania.do.pra-
cownika.i.obawa,.że.w.okresie.wypowiedzenia.nie.będzie.on.dostatecznie.
dbał.o.dobro.firmy .

W. praktyce. pracodawcy,. którzy. chcieliby. zwolnić. pracownika. z. obo-
wiązku.świadczenia.pracy,.mają.problem,. jak.poprawnie. to.zrobić.–.po-
dejmując.jednostronną.decyzję.czy.zawierając.porozumienie.z.pracowni-
kiem .. Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego. nie. jest. w. tej. kwestii. jednolite ..
Sąd. Najwyższy. w. wyroku. z. 24. września. 2003. r .. (I. PK. 324/02,. OSNP.
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2004/18/313,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl).uznał,.że.pracodawca.może.
podjąć.jednostronną.decyzję.o.zwolnieniu.pracownika.z.obowiązku.świad-
czenia.pracy,.jednak.musi.być.ona.poparta.koniecznością.ochrony.uzasad-
nionych.i.istotnych.interesów.pracodawcy,.a.jej.wykonanie.nie.może.naru-
szać. praw. pracownika .. Odmienny. pogląd. wyraził. Sąd. Najwyższy.
w.wyroku.z.26.kwietnia.2011.r ..(II.PK.302/10,.OSNP/17–18/215),.w.któ-
rym.uznał,.że.zwolnienie.z.obowiązku.świadczenia.pracy.w.okresie.wypo-
wiedzenia.umowy.o.pracę.może.nastąpić.w.wyniku.porozumienia.zawar-
tego.między.pracodawcą.i.pracownikiem ..Dochodzi.wówczas.do.zawarcia.
dodatkowej.umowy.między.stronami.stosunku.pracy .

Najbezpieczniejszym.rozwiązaniem.byłoby.zatem.uzyskanie.od.pracow-
nika.zgody.na.zwolnienie.z.obowiązku.świadczenia.pracy,.co.uchroni.Pań-
stwa.przed.posądzeniem.o.bezprawne.działanie.i.ewentualnymi.roszczenia-
mi.pracownika.w.tym.zakresie .

Za.czas.niewykonywania.pracy.w.okresie.wypowiedzenia.pracownikowi.
będzie.przysługiwało.wynagrodzenie ..Przepisy.nie.określają.jednak.sposo-
bu.ustalenia.jego.wysokości ..W.praktyce.wykształciły.się.3.koncepcje.doty-
czące.wynagradzania.pracownika.za.okres.zwolnienia.ze.świadczenia.pra-
cy,. tj .. przyjęcie. zasad. obowiązujących. przy. wyliczaniu. wynagrodzenia.
urlopowego.lub.ekwiwalentu.urlopowego.bądź.ustalenie.wynagrodzenia.na.
podstawie.przepisów.dotyczących.przestoju .

Wynagrodzenie przestojowe

W.orzecznictwie.Sądu.Najwyższego.przeważa.pogląd.o.ustalaniu.wynagro-
dzenia.w.okresie.zwolnienia.z.obowiązku.świadczenia.pracy.jak.za.niezawi-
niony.przez.pracownika.przestój. (wyrok.Sądu.Najwyższego.z.16.czerwca.
2005.r .,.I.PK.260/04,.OSNP.2006/9–10/145) .

Wynagrodzenie.przestojowe.ustala.się.na.podstawie.stawki.wynagrodze-
nia. wynikającej. z. osobistego. zaszeregowania. pracownika,. określonego.
stawką. godzinową. lub. miesięczną .. Jeśli. taki. składnik. wynagrodzenia. nie.
został.wyodrębniony.przy.określaniu.warunków.wynagradzania,.pracowni-
kowi.należy.wypłacić.60%.wynagrodzenia.(art ..81.§.1.Kodeksu.pracy,.da-
lej:.k .p .) ..Przy.czym.w.każdym.z.ww ..przypadków.wynagrodzenie. to.nie.
może.być.niższe.od.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę ..Wynagrodzenie.
pracownika. wynikające. z. jego. osobistego. zaszeregowania. określonego.
stawką.godzinową.lub.miesięczną.obejmuje.tylko.wynagrodzenie.zasadni-
cze,. ewentualnie. także. dodatek. funkcyjny. (uchwała. Sądu. Najwyższego.
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z.30.grudnia.1986.r .,.III.PZP.42/86,.OSNC.1987/8/106) ..Ponieważ.z.orzecz-
nictwa. nie. wypływa. jednoznaczny. wniosek. w. sprawie. stawki. osobistego.
zaszeregowania,. w. gestii. pracodawcy. pozostaje. rozstrzygnięcie,. czy.
uwzględni.ten.dodatek,.licząc.wynagrodzenie.przestojowe,.czy.też.nie ..Po-
minięcie.dodatku.funkcyjnego.nie.będzie.jednak.wykroczeniem .

Ustalając stawkę osobistego zaszeregowania w celu obli-
czenia wynagrodzenia przestojowego, pracodawca może 
uwzględnić dodatek funkcyjny.

Przykład

Przyjmując stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, wynagrodzenie pracownika za 
okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w marcu 2014 r. (liczone jak wyna-
grodzenie za przestój) wyniesie 4345 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:
3785 zł (normalne wynagrodzenie) + 560 zł (dodatek funkcyjny) = 4345 zł.

Wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy  
lub jak ekwiwalent urlopowy

Pracodawca. może. wybrać. korzystniejszą. dla. pracownika. opcję. obliczenia.
wynagrodzenia. za. okres. zwolnienia. z. obowiązku. świadczenia. pracy,. np ..
według.zasad.obowiązujących.przy.obliczaniu.wynagrodzenia.urlopowego.
czy.ekwiwalentu.za.urlop ..Wówczas.należy.wziąć.pod.uwagę.nie.tylko.wy-
nagrodzenie.określone.stawką.zasadniczą,.ale.również.inne.składniki,.takie.
jak. dodatek. funkcyjny. lub. zmienne. miesięczne. premie. regulaminowe.
z.3.miesięcy.poprzedzających.miesiąc,.w.którym.nastąpiło. zwolnienie. ze.
świadczenia.pracy .

Przykład

Zakładamy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, w okresie 3 miesięcy poprze-
dzających marzec otrzymał premię regulaminową w wysokości 3526,50 zł.
1. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy liczone jak 
wynagrodzenie urlopowe
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Miesięczne premie regulaminowe należy przyjąć w kwocie stanowiącej sumę wypłat 
dokonanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających marzec, a następnie podzielić ją 
przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w tym okresie, tj.:
160 godz. (luty 2014 r.) + 168 godz. (styczeń 2014 r.) + 160 godz. (grudzień 2013 r.) = 
= 488 godz.,
3526,50 zł : 488 godz. = 7,23 zł (wynagrodzenie za 1 godz.),
7,23 zł x 168 godz. (wymiar czasu pracy w marcu 2014 r.) = 1214,64 zł.
Stałe składniki wynagrodzenia oraz dodatek funkcyjny przyjmuje się w wysokości na-
leżnej w miesiącu zwolnienia od pracy. Za marzec 2014 r. pracownikowi przysługuje 
łączne wynagrodzenie w wysokości:
3785 zł (miesięczne wynagrodzenie pracownika) + 560 zł (dodatek funkcyjny) +  
+ 1214,64 zł (średnia premii za miesiące: grudzień 2013 r. – luty 2014 r.) = 5559,64 zł.
2. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy liczone jak 
ekwiwalent za urlop
Miesięczne premie regulaminowe należy przyjąć w kwocie stanowiącej sumę wypłat 
dokonanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających okres wypowiedzenia, a następ-
nie podzielić przez 3:
3526,50 zł : 3 = 1175,50 zł (przeciętna wysokość premii w okresie 3 miesięcy),
1175,50 zł + 560 zł + 3785 zł = 5520,50 zł (suma stałych i zmiennych składników 
wynagrodzenia),
5520,50 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentu w 2014 r.) = 265,03 zł (stawka dzien-
na wynagrodzenia),
265,03 zł : 8 (norma dobowa czasu pracy) = 33,13 zł (stawka godzinowa wynagrodzenia),
33,13 zł x 168 (liczba godzin zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w marcu) = 
= 5565,84 zł (wynagrodzenie za okres zwolnienia ze świadczenia pracy).

Wzór porozumienia stron o zwolnieniu z obowiązku 
świadczenia pracy

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

Porozumienie stron o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy
zawarte.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..w.dniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..między:.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię.i.nazwisko,.nazwa.pracodawcy.lub.osoby.reprezentującej.pracodawcę..
albo.osoby.upoważnionej.do.składania.oświadczeń.w.imieniu.pracodawcy)
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a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię.i.nazwisko.pracownika.oraz.jego.miejsce.zamieszkania)

Strony.postanawiają,.że:
1 ...W.okresie.od.…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..do.…… . . . . . . . . . . . . . .……….pracownik.zosta-

je.zwolniony.z.obowiązku.świadczenia.pracy
2 ...W.okresie.zwolnienia.ze.świadczenia.pracy.pracownikowi.przysługuje.wynagro-

dzenie,.które.zostanie.obliczone.jak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………… .
3 ...Wynagrodzenie. zostanie. wypłacone. w. przyjętym. w. zakładzie. pracy. terminie.

płatności.wynagrodzenia

………………… . . . . . . . . . . .. . . .....…… . . . . . .…………… . . . . . . . . . . .
(data.i.podpis.pracownika).. . . ......(podpis.pracodawcy.lub.osoby
. ...... . .. . .........reprezentującej.pracodawcę
. . . . . ...........albo.osoby.upoważnionej.
. . . . . ...........do.składania.oświadczeń.
. . . . . ............w.imieniu.pracodawcy)

Podstawa Prawna:
ff art. 81 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. 
poz. 208),

ff § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pra-
cy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. DzU z 2003 r. nr 230, poz. 2292),

ff § 7–9 i § 15–18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwa-
lentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353).

Izabela Nowacka
specjalista w zakresie wynagrodzeń, ekonomista, autorka licznych publikacji 
z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od wielu lat zajmuje się 
tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, prowadzi portal kadrowo-płacowy

Jak podwyższyć pracownikowi pensję do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia po pierwszym roku wykonywania pracy

PROBLEM
Zatrudniamy pracownika od 25 marca 2013 r. (to jego pierwsza praca) w pełnym wy-
miarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pra-
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cy. Wypłacamy mu 80% minimalnego wynagrodzenia. Od kiedy powinniśmy zmienić 
mu stawkę wynagrodzenia na pełne minimalne wynagrodzenie?

RADA
W przypadku opisanym w pytaniu powinni Państwo zmienić pracownikowi stawkę 
wynagrodzenia na pełne minimalne wynagrodzenie, poczynając od 25 marca 2014 r.

UZASADNIENIE
Przepisy.ustawy.o.minimalnym.wynagrodzeniu.za.pracę.pozwalają,.by.osoby.
z. niewielkim. doświadczeniem. zawodowym. lub. nieposiadające. go. w. ogóle.
przez.pierwszy.rok.swojej.pracy.otrzymywały.niższe.wynagrodzenie ..Jednak.
ich.pensja.w.pierwszym.roku.zatrudnienia.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.nie.
może.być.niższa.niż.80%.kwoty.minimalnego.wynagrodzenia ..W.2014.r ..naj-
niższe.wynagrodzenie.za.pracę.wynosi.1680.zł,.czyli.80%.tej.kwoty.to.1344.zł .

Stosowanie. stawki. 80%. jest. dopuszczalne. tylko. do. końca. pierwszego.
roku.pracy ..Mimo.że.ustawa.o.minimalnym.wynagrodzeniu.wskazuje,.które.
okresy.należy.uwzględniać.w.tym.rocznym.stażu,.nie.określa.jednak,.w.jaki.
sposób.ustalać.okres.roczny .

Powszechnie.przyjmuje.się,.że.chodzi.o.sumę.wszystkich.okresów,.za.które.
była.opłacana.składka.na.ubezpieczenia.społeczne.lub.zaopatrzenie.emerytal-
ne,.z.wyłączeniem.zatrudnienia.na.podstawie.umowy.o.pracę.w.celu.przygo-
towania.zawodowego ..Niektórzy.eksperci.prawa.pracy.prezentują.pogląd,.że.
przy. obliczaniu. terminów. odpowiednie. zastosowanie. ma. art .. 112. Kodeksu.
cywilnego,.dalej:.k .c ..(w.związku.z.odesłaniem.przez.art ..300.k .p .) ..Nie.sto-
suje.się.go.jednak.przy.obliczaniu.okresów.pracy,.od.długości.których.zależą.
uprawnienia.pracownicze ..Te.okresy.wliczamy.według.potocznego.rozumie-
nia.terminów.(wyrok.SN.z.19.grudnia.1996.r .,.I.PKN.47/96,.OSNP.1997/17/310,.
patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..Oznacza.to,.że.np ..rok.pracy.upływa.w.dniu.
poprzedzającym.dzień,.który.datą.lub.nazwą.odpowiada.początkowemu.dnio-
wi.terminu,.np ..pracownikowi.zatrudnionemu.od.1.listopada.2013.r ..rok.pracy.
upłynie.31.października.2014.r .

Przykład

Pracownik pracuje w tej samej firmie od 5 marca 2013 r. w pełnym wymiarze czasu 
pracy i otrzymuje 80% minimalnego wynagrodzenia. Pierwszy rok pracy upłynął mu 
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4 marca 2014 r. Od następnego dnia (czyli od 5 marca 2014 r.) jego wynagrodzenie 
nie może być niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w da-
nym roku kalendarzowym. Oznacza to, że za marzec 2014 r. firma zobowiązana jest 
przeliczyć jego wynagrodzenie. Za czas pracy do 4 marca 2014 r. pracownik otrzyma 
pensję wyliczoną na podstawie 80% minimalnego wynagrodzenia, a od następnego 
dnia do końca miesiąca – na podstawie 100% minimalnego wynagrodzenia.

Z.kolei.w.przypadku.gdy.między.okresami.zaliczanymi.do.stażu,.od.któ-
rego. zależy. nabycie. określonych. uprawnień. przez. pracownika,. wystąpiły.
przerwy,.należy.posiłkować. się. art .. 114.k .c ..Zgodnie. z.nim,. jeżeli. termin.
jest.oznaczony.w.miesiącach.lub.latach,.a.ciągłość.terminu.nie.jest.wyma-
gana,.miesiąc.liczy.się.za.30.dni,.a.rok.za.365.dni .

Przykład

Pracownik pierwszą pracę zawodową wykonywał od 26 sierpnia do 31 grudnia 
2013 r., tj. 4 miesiące (od 26 sierpnia do 25 grudnia 2013 r.) i 6 dni. Kolejne zatrudnie-
nie podjął od 15 lutego 2014 r. Pierwszy rok zatrudnienia upłynie mu 8 października 
2014 r., tj. po przepracowaniu u nowego pracodawcy 7 pełnych miesięcy (od 15 lute-
go do 14 września 2014 r.) i 24 dni.

W.przypadku.Państwa.pracownika.wysokość.jego.wynagrodzenia.zmieniła.się.
w.styczniu.2014.r ..z.powodu.zmiany.kwoty.minimalnego.wynagrodzenia:.80%.
minimalnego.wynagrodzenia.wynosi.obecnie.1344.zł ..Od.25.marca.2014.r ..pracow-
nik.będzie.miał.prawo.do.pełnej.stawki.wynagrodzenia.minimalnego,.czyli.1680.zł .

Chcąc.obliczyć.wysokość.wynagrodzenia.ustalonego.w.stałej.stawce.mie-
sięcznej.za.miesiąc,.w.trakcie.którego.nastąpiła.zmiana.jego.wysokości,.należy:
KROK 1:...Ustalić.wysokość.wynagrodzenia.za.okres,.w.którym.pracowni-

kowi.przysługuje.wynagrodzenie.w.wysokości.80%.minimalne-
go.wynagrodzenia ..

W.tym.celu.należy:
.1). .wynagrodzenie.w.wysokości.80%.minimalnego.wynagrodzenia.po-

dzielić.przez.liczbę.godzin.przypadających.do.przepracowania.w.da-
nym.miesiącu.zgodnie.z.rozkładem.obowiązującym.pracownika,
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.2). .otrzymaną. kwotę. pomnożyć. przez. liczbę. godzin,. w. czasie. których.
pracownikowi.przysługuje.wynagrodzenie.w.wysokości.100%.mini-
malnego.wynagrodzenia,

.3). .od. kwoty. równej. 80%. minimalnego. wynagrodzenia. należy. odjąć.
kwotę.wynagrodzenia.obliczoną.w.pkt ..2);

KROK 2:....Ustalić.wysokość.wynagrodzenia.za.okres,.w.którym.pracowni-
kowi.przysługuje.wynagrodzenie.w.wysokości.100%.minimalne-
go.wynagrodzenia ..

W.tym.celu.należy:
.1). .wynagrodzenie.w.wysokości.100%.minimalnego.wynagrodzenia.po-

dzielić.przez.liczbę.godzin.przypadających.do.przepracowania.w.da-
nym.miesiącu.zgodnie.z.rozkładem.obowiązującym.pracownika,

.2). .otrzymaną. kwotę. pomnożyć. przez. liczbę. godzin,. w. czasie. których.
pracownikowi.przysługiwało.wynagrodzenie.w.wysokości.80%.mini-
malnego.wynagrodzenia,

.3). ..od. kwoty. równej. 100%. minimalnego. wynagrodzenia. należy. odjąć.
kwotę.wynagrodzenia.obliczoną.w.pkt ..2) .

Wynagrodzenie.miesięczne. jest.sumą.wyliczonych.w.ten.sposób.wyna-
grodzeń .

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzany stawką 80% 
minimalnej płacy, od 11 marca 2014 r. ma prawo do 100% minimalnego wynagrodze-
nia. W marcu 2014 r. nominalny wymiar czasu pracy wynosi 168 godzin.
Wynagrodzenie za ten miesiąc należy wyliczyć następująco:
krok 1: Obliczenie wynagrodzenia ze stawki 80% minimalnego wynagrodzenia, tj.:
n 1344,00 zł (tj. 1680,00 zł x 80%) : 168 godz. = 8,00 zł,
n  8,00 zł x 120 godz. roboczych (od 11 do 31 marca 2014 r., tj. za 15 dni roboczych) = 

= 960,00 zł,
n 1344,00 zł – 960,00 zł = 384,00 zł;
krok 2: Ustalenie wynagrodzenia ze stawki 100% minimalnego wynagrodzenia, tj.:
n 1680,00 zł : 168 godz. = 10,00 zł,
n  10,00 zł x 48 godz. roboczych (od 1 do 10 marca 2014 r., tj. za 6 dni roboczych) = 

= 480,00 zł,
n 1680,00 zł – 480,00 zł = 1200,00 zł.
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Łącznie wynagrodzenie za marzec 2014 r. wyniesie:
384,00 zł+ 1200,00 zł = 1584,00 zł.

Podstawa Prawna:
ff art. 6 ust. 1–3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679; 
ost. zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314),

ff art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r.  
poz. 208),

ff art. 112 i art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121).

MagdaleNa wypIjewska
specjalista z zakresu prawa pracy

Jak zmniejszyć wynagrodzenie pracownikom chronionym

PROBLEM
Jesteśmy dużą firmą produkcyjną, zatrudniającą około 200 pracowników. W związ-
ku z trudną sytuacją finansową jesteśmy zmuszeni rozwiązać umowy o pracę z czę-
ścią pracowników. W stosunku do pozostałych pracowników planujemy zmianę ich 
warunków wynagradzania (zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego). Obecnie 
5 naszych pracownic jest w ciąży, a 18 pracowników osiągnęło wiek przedemerytal-
ny. Czy pracownikom podlegającym szczególnej ochronie możemy zmienić na ich 
niekorzyść warunki wynagradzania? Jeżeli tak, to czy dodatek wyrównawczy może-
my wypłacać im przez 6 miesięcy?

RADA
Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć warunków umowy o pracę pra-
cownikowi będącemu w okresie przedemerytalnym lub pracownicy w ciąży. Ograni-
czenie to nie dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. 
Mogą oni na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wypowiedzieć 
dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownicom w okresie ciąży lub pracowni-
kom, którym brakują nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pra-
cownikom takim przysługuje jednak dodatek wyrównawczy, jeżeli wypowiedzenie 
warunków pracy i płacy powoduje obniżenie ich wynagrodzenia. Dodatek ten należy 
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wypłacać do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wy-
powiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

UZASADNIENIE
Ustawodawca.objął.szczególną.ochroną.przed.wypowiedzeniem.lub.rozwią-
zaniem.umowy.o.pracę.pewne.kategorie.osób,.które.w.sposób.najbardziej.do-
tkliwy.odczułyby.utratę.zatrudnienia ..Ochrona.taka.została.zapewniona.m .in ..
kobietom.w.ciąży,.w.okresie.przebywania.na.urlopie.macierzyńskim.oraz.pra-
cownikom.w.wieku.przedemerytalnym ..Istnieje.wiele.ograniczeń,.które.unie-
możliwiają. pracodawcom. definitywne. rozstanie. się. z. takimi. pracownikami.
lub.niekorzystną.zmianę.ich.warunków.zatrudnienia.(np ..art ..39.i.177.k .p .) ..
Pracodawca.nie.może.wypowiedzieć.umowy.o.pracę.pracownikowi,.któremu.
brakują.nie.więcej.niż.4.lata.do.osiągnięcia.wieku.emerytalnego,.jeżeli.okres.
zatrudnienia. umożliwia. mu. uzyskanie. prawa. do. emerytury. z. osiągnięciem.
tego.wieku.(chyba.że.pracownik.uzyskał.prawo.do.renty.z.tytułu.całkowitej.
niezdolności.do.pracy) ..Istnieje.także.zakaz.wypowiadania.i.rozwiązywania.
umowy.o.pracę.z.pracownicami.w.ciąży ..W.związku.z.tym,.że.do.wypowie-
dzenia.zmieniającego.należy.stosować.w.odpowiedni.sposób.przepisy.doty-
czące.wypowiadania.umów.o.pracę.(art ..42.§.1.k .p .),.wymienione.wyżej.za-
kazy.obejmują.także.wypowiedzenie.warunków.pracy.lub.płacy.tym.osobom ..
Zasadniczo.więc.pracodawca.nie.może.złożyć.wypowiedzenia.zmieniającego.
pracownikom.w.wieku.przedemerytalnym.oraz.pracownicom.w.ciąży .

Ochrona.tych.grup.pracowników.przed.wypowiedzeniem.zmieniającym.
jest. jednak. ograniczona. podczas. przeprowadzania. przez. pracodawców.
zwolnień.grupowych.na.podstawie.ustawy.o.szczególnych.zasadach.rozwią-
zywania.z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przyczyn.niedotyczących.pra-
cowników.(dalej:.ustawa.o.zwolnieniach.grupowych) ..Przepisy. tej.ustawy.
dotyczą.pracodawców.zatrudniających.co.najmniej.20.pracowników .

Należy.zatem.stwierdzić,.że.w.sytuacji,.która.zaistniała.w.Państwa.za-
kładzie. (reorganizacja. spowodowana. trudną. sytuacją. finansową),. mogą.
Państwo.wręczyć.wypowiedzenie.zmieniające.warunki.wynagradzania.za-
równo. pracownikom. w. wieku. przedemerytalnym,. jak. i. pracownicom.
w.ciąży .

Jeśli.zmiana.tych.warunków.dokonana.w.ramach.wypowiedzenia.zmie-
niającego.spowoduje.obniżenie.wynagrodzenia.takich.pracowników,.to.będą.
Państwo. musieli. wypłacać. tym. osobom. dodatek. wyrównawczy. do. końca.
okresu,.w.którym.będą.korzystać.ze.szczególnej.ochrony.przed.wypowie-



11 marca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl16

dzeniem ..Oznacza.to,.że.w.okresie.ochrony.nie.zmniejszą.Państwo.obciąże-
nia. ekonomicznego. związanego. z. zatrudnianiem. takich. pracowników ..
Pomimo.wypowiedzenia.zmieniającego.obniżającego.pensję,.będą.bowiem.
Państwo. wypłacali. pracownikom. chronionym. wynagrodzenie. wyrównane.
do.wysokości.dotychczas.pobieranego.wynagrodzenia .

Przykład

28 lutego 2014 r. jedna z pracownic będąca w 4. miesiącu ciąży, zatrudniona na czas 
nieokreślony u pracodawcy zatrudniającego powyżej 20 pracowników, otrzymała 
wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, według którego została przenie-
siona ze stanowiska starszego specjalisty ds. rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. 
rekrutacji, a ponadto na nowym stanowisku zaproponowano jej wynagrodzenie za-
sadnicze w wysokości 3000 zł. Dotychczas pracownica była wynagradzana stawką 
miesięczną w wysokości 3500 zł. Obowiązuje ją 3-miesięczny okres wypowiedze-
nia. Za okres od marca do końca maja 2014 r. pracownica otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości 3500 zł. Jeżeli pracownica nie złoży oświadczenia o odmowie przyję-
cia zaproponowanych warunków (przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, 
a jeśli wypowiedzenie nie zawierało pouczenia w tej sprawie – do końca okresu 
wypowiedzenia), to począwszy od czerwca będzie wynagradzana stawką w wyso-
kości 3000 zł oraz otrzyma dodatek wyrównawczy w wysokości 500 zł, tj. 3500 zł 
– 3000 zł.

Jak.wynika.z.przykładu,.można.się.zastanawiać,.po.co.wręczać.takie.wy-
powiedzenie,. skoro. i. tak. należy. pracownikowi. wypłacać. wynagrodzenie.
w. niezmienionej. wysokości .. Wręczenie. wypowiedzenia. może. się. jednak.
okazać.korzystne.po.zakończeniu.okresu.ochronnego ..Wówczas.przestaną.
Państwo.wypłacać.dodatek.wyrównawczy ..Gdyby.pracownik.otrzymał.wy-
powiedzenie. zmieniające. dopiero. po. zakończeniu. okresu. ochronnego,. to.
okres. wypłaty. niezmniejszonego. wynagrodzenia. zostałby. przedłużony.
o.okres.wypowiedzenia .

Należy.dodać,.że.w.przypadku,.o.którym.mowa.w.pytaniu,.wypłata.do-
datku.wyrównawczego.nie.może.być.ograniczona.do.6.miesięcy ..Ten.okres.
wypłaty. dodatku. dotyczy. innych. kategorii. pracowników. (np .. przebywają-
cych.na.urlopie.wychowawczym,.jeżeli.trwa.on.dłużej.niż.3.miesiące,.czy.
członków.komitetów.założycielskich.związków.zawodowych) .
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Muszą. Państwo. pamiętać. także. o. tym,. że. nie. ma. przeszkód. prawnych,.
aby.zmiana.warunków.zatrudnienia.pracowników.podlegających.szczegól-
nej.ochronie.nastąpiła.na.mocy.porozumienia.stron ..Jest. to.korzystne.roz-
wiązanie,.ponieważ.w.takim.przypadku.nie.będą.Państwo.zobowiązani.do.
wypłaty.dodatku.wyrównawczego .

Istnieje.jednak.pewna.różnica.pomiędzy.ochroną,.którą.są.objęte.pracow-
nice.w.ciąży,.a.ochroną.pracowników.w.wieku.przedemerytalnym ..Jeśli.cho-
dzi.o.ochronę.kobiet.w.ciąży,.to.wyłączną.przyczyną.pogorszenia.ich.sytuacji.
finansowej.wypowiedzeniem.warunków.pracy.i.płacy.jest.konieczność.prze-
prowadzenia. zwolnień.grupowych. lub. indywidualnych.z.przyczyn.niedoty-
czących.pracowników.(z.ustawy.o.zwolnieniach.grupowych) ..W.przypadku.
pracownic.w.ciąży.pracodawca.nie.może.w.ramach.zwolnień.grupowych.wy-
powiedzieć.im.umowy.o.pracę ..Pomimo.przeprowadzania.zwolnienia.grupo-
wego. pracodawca. nie. ma. zatem. możliwości. wypowiedzenia. pracownicom.
w.ciąży.umowy.o.pracę,.a.jedynie.może.pogorszyć.ich.sytuację.przez.wręcze-
nie.im.wypowiedzenia.zmieniającego ..Tylko.pośrednio.może.to.doprowadzić.
do.rozwiązania.z.nimi.umowy.o.pracę,.w.razie.gdy.nie.przyjmą.zapropono-
wanych.warunków.pracy.lub.płacy ..Identyczne.zasady.jak.przy.zwolnieniach.
grupowych.obowiązują.także.w.przypadku.dokonywania.zwolnień.indywidu-
alnych.z.przyczyn.niedotyczących.pracowników .

Natomiast.w.przypadku.osób.w.wieku.przedemerytalnym.warunki.pracy.
i.płacy.można. im.wypowiedzieć.nie. tylko.w.razie.przeprowadzania.zwol-
nień.grupowych.lub. indywidualnych ..W.przypadku.tych.osób.pracodawca.
może.wypowiedzieć. im.warunki.pracy. i.płacy.w.ramach.zwolnień.grupo-
wych. i. indywidualnych. (na.warunkach.określonych.w.ustawie.o. zwolnie-
niach. grupowych),. ale. też. może. wręczyć. im. wypowiedzenie. zmieniające.
(na.podstawie.art ..43.k .p .).w.przypadku:
n. .wprowadzenia.nowych.zasad.wynagradzania.dotyczących.ogółu.pracow-

ników.zatrudnionych.u.danego.pracodawcy. lub. tej. ich.grupy,.do.której.
pracownik.należy,

n. .stwierdzonej. orzeczeniem. lekarskim. utraty. zdolności. do. wykonywania.
dotychczasowej. pracy. albo. niezawinionej. przez. pracownika. utraty.
uprawnień.koniecznych.do.jej.wykonywania .

Podstawa Prawna:
ff art. 39, art. 41, art. 42, art. 43 i art. 177 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21,  
poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
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ff art. 1, art. 5, art. 8 i art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, 
poz. 1654),

ff § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pra-
cy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. DzU z 2003 r. nr 230, poz. 2292).

beata tofIluk
specjalista ds. prawa pracy

Jak dokonać obniżenia wynagrodzenia pracownika

PROBLEM 
Z uwagi na trudności finansowe w zakładzie postanowiliśmy obniżyć wynagrodze-
nia kierownikom działów. Nie chcielibyśmy dokonywać wypowiedzeń zmieniających. 
W jakim trybie mogą następować zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika? 

RADA 
Najprostszą i najszybszą zmianą warunków pracy jest porozumienie zmieniające. 
Jeżeli jednak pracownik nie zgodzi się na porozumienie stron, wówczas można mu 
zmienić wynagrodzenie w drodze wypowiedzenia zmieniającego. 

UZASADNIENIE 
W.przypadku.porozumienia.stron.na.zaproponowane.przez.pracodawcę.nowe.
warunki.pracy.zgodę.musi.wyrazić.pracownik ..Takie.porozumienie.może.być.
zawarte.w.każdym.czasie ..Nie.ma.w.tym.przypadku.ustawowego.okresu.wy-
powiedzenia,.potrzebna.jest.tylko.zgodna.wola.stron.stosunku.pracy ..

Najczęściej. stosowanym.trybem.zmiany.warunków.płacowych. jest.wy-
powiedzenie. zmieniające .. Wypowiedzenie. warunków. pracy. i. płacy. jest.
czynnością.prawną.zmierzającą.do.przekształcenia.istniejącego.już.stosun-
ku.prawnego,.polegającą.na.jednoczesnym.oświadczeniu.woli.o.wypowie-
dzeniu.dotychczasowych.warunków.pracy.lub.płacy.i.zaproponowaniu.no-
wych .. Wypowiedzenia. zmieniającego. będzie. wymagać. m .in .. zmiana.
wysokości.wynagrodzenia ..Aby.jednak.wypowiedzenie.treści.stosunku.pra-
cy. wywołało. określony. skutek. prawny,. muszą. być. spełnione. następujące.
przesłanki:.
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n. .oświadczenie.o.wypowiedzeniu.dotychczasowych.warunków.pracy.i.pła-
cy.musi.być.złożone.na.piśmie,.

n. .należy.w.nim.zawrzeć.propozycję.kontynuowania.stosunku.pracy.na.no-
wych.warunkach,.

n. .pracownik.musi.przyjąć.zaproponowane.warunki.bądź.nie.złożyć.oświad-
czenia.w.określonym.terminie.o.odmowie.ich.przyjęcia ..
Pismo.wypowiadające.warunki.płacy.powinno.zawierać.również.poucze-

nie. pracownika. o. obowiązku. złożenia. do. połowy. okresu. wypowiedzenia.
o.przyjęciu.nowych.warunków.pracy ..W.przypadku.braku.takiego.poucze-
nia.pracownik.może.do.końca.okresu.wypowiedzenia.złożyć.oświadczenie.
o.odmowie.przyjęcia.zaproponowanych.warunków ..

Przykład 

W ramach oszczędności pracodawca zmniejszył wymiar zatrudnienia konserwatora, 
a tym samym jego wynagrodzenie i 28 lutego 2014 r. wypowiedział pracownikowi 
warunki pracy i płacy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pra-
codawca zaproponował pracownikowi zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu z propor-
cjonalnie obniżonym wynagrodzeniem. Takie postępowanie pracodawcy jest prawi-
dłowe. 

Wypowiedzenie. zmieniające. jest. to. jednostronne. oświadczenie. woli.
pracodawcy. i. nie. jest. uzależnione.od. zgody.drugiej. strony.umowy,. czyli.
pracownika .. Skutkiem. odmowy. przyjęcia. zaproponowanych. nowych. wa-
runków.zatrudnienia. jest.ustanie.stosunku.pracy.z.końcem.okresu.wypo-
wiedzenia ..

Wypowiedzenie. zmieniające,. w. tym. nowe. warunki. zatrudnienia,. musi.
być.przedstawione.na.piśmie ..Pozwoli.to.pracownikowi.na.ocenę,.jak.propo-
nowane.zmiany.wpłyną.na.jego.sytuację.pracowniczą ..

Oświadczenie. o. odmowie. przyjęcia. zaproponowanych. warunków. pra-
cownik.może.złożyć.ustnie ..Stosuje.się.tu.ogólną.zasadę,.że.oświadczenie.
woli.może.być.wyrażone.w.dowolnej.formie.(art ..300.k .p ..w.zw ..z.art ..60.
k .c .) ..Jeśli.pracownik.nie.złoży.takiego.oświadczenia.w.określonym.termi-
nie,. stosuje.się.domniemanie.prawne,.że.wyraził.zgodę.na.nowe.warunki ..
Tak.orzekł.Sąd.Najwyższy.w.wyroku.z.3.sierpnia.1983.r .. (I.PRN.103/83,.
OSNC. 1984/4/56,. patrz:. www .ekspert .inforlex .pl) .. Oznacza. to,. że. zmiana.
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warunków.zatrudnienia.dokona.się.z.upływem.okresu.wypowiedzenia ..Jeże-
li.pracownik.nie.przyjmie.nowych.warunków,.wypowiedzenie.zmieniające.
przekształci. się. w. wypowiedzenie. definitywne. i. stosunek. pracy. rozwiąże.
się.z.upływem.okresu.wypowiedzenia ..

Oświadczenie. o. odmowie. przyjęcia. zaproponowanych. warunków. pra-
cownik.może.złożyć,.nie.czekając.do.połowy.okresu.wypowiedzenia ..Musi.
jednak.pamiętać,.że.cofnięcie.takiego.oświadczenia.dla.swojej.skuteczności.
wymaga.zgody.pracodawcy ..

Po.rozwiązaniu.umowy.o.pracę.w.wyniku.nieprzyjęcia.zaproponowanych.
nowych.warunków.zatrudnienia.powstaje.pytanie,.czy.pracownikowi.będzie.
się.należała.odprawa ..Odprawa.nie.przysługuje.od.pracodawców.zatrudnia-
jących. mniej. niż. 20. pracowników .. Do. takich. pracodawców. nie. stosujemy.
ustawy.o.zwolnieniach.grupowych ..Natomiast.w.przypadku.pracodawców.
zatrudniających. co. najmniej. 20. pracowników. prawo. do. odprawy. przewi-
dzianej. w. tej. ustawie. będzie. zależało. od. oceny. sądu,. który. –. rozpatrując.
indywidualne. roszczenia. o. odprawę. –. może. uznać,. że. zmiany. warunków.
pracy.i.płacy.były.znaczące.i.zasądzić.to.świadczenie ..

Dokonując. oceny. odmowy. przyjęcia. nowych. warunków. pracy. i. płacy.
jako.„współprzyczyny”.rozwiązania.stosunku.pracy,.decydujące.znaczenie.
będą. miały. takie. czynniki,. jak:. zakres. proponowanych. zmian. (większość.
elementów.treści.stosunku.pracy.lub.jeden.z.nich).i. ich.przedmiot.(rodzaj.
pracy. albo. miejsce. wykonywania. pracy. w. tej. samej. miejscowości) .. Prze-
słanką.uzasadniającą.nabycie.prawa.do.odprawy.będzie.ustalenie,. że. roz-
wiązanie. stosunku. pracy. nastąpiło. wskutek. odmowy. przyjęcia. przez. pra-
cownika. zaproponowanych. nowych. warunków. pracy. i. płacy,. innych. niż.
dotychczas,.ale.wymagających.zmiany.z.przyczyn.ekonomicznych.czy.orga-
nizacyjnych ..

Podstawa Prawna:
ff art. 42, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 
z 2014 r. poz. 208),

ff art. 60 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121),
ff art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami  
stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, 

poz. 1654).

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 
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Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za godziny nadliczbowe

PROBLEM 
W naszym zakładzie pracy pracownicy zatrudnieni w równoważnym czasie pracy 
świadczą pracę we wszystkie dni tygodnia. Dlatego zgodnie z rozkładem czasu pracy 
wykonują pracę w niedziele i jest to dla nich normalny dzień pracy. W jedną z niedziel 
pracownik zamiast harmonogramowych 8 godzin pracował 12 godzin. Jakie wyna-
grodzenie będzie mu przysługiwało za przepracowane dodatkowo godziny? 

RADA 
Z uwagi na to, że niedziela jest dla pracownika normalnym dniem pracy wynikającym 
z rozkładu czasu pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w nie-
dzielę otrzyma on normalne wynagrodzenie z dodatkiem 50% za każdą godzinę takiej 
pracy. Pracodawca może nie płacić pracownikowi dodatku za godziny nadliczbowe, 
lecz udzielić za te 4 godziny nadliczbowe czasu wolnego w stosunku za 1 godzinę 
pracy nadliczbowej 1,5 godziny czasu wolnego. 

UZASADNIENIE 
Pracą.w.godzinach.nadliczbowych.jest.praca.wykonywana.ponad.obowiązu-
jące. pracownika. normy. czasu. pracy,. a. także. ponad. przedłużony. dobowy.
wymiar.jego.czasu.pracy.(art ..151.§.1.k .p .) ..Taka.praca.może.być.rekompen-
sowana.pracownikowi.dodatkowym.wynagrodzeniem.albo.czasem.wolnym ..

Jeżeli.pracodawca.nie.udzieli.pracownikowi.czasu.wolnego,.wówczas.będzie.
zobowiązany.wypłacić.pracownikowi.dodatek.do.wynagrodzenia ..W.przedsta-
wionej.sytuacji.będzie.to.dodatek.w.wysokości.50%.wynagrodzenia ..

Pracownikowi.za.pracę.w.godzinach.nadliczbowych,.oprócz.normalnego.
wynagrodzenia,.przysługuje.dodatek.w.wysokości:.
n. .100%.wynagrodzenia.–.za.pracę.w.godzinach.nadliczbowych.przypada-

jących:.
–. w.nocy,.
–. .w.niedziele.i.święta.niebędące.dla.pracownika.dniami.pracy,.zgodnie.

z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.pracy,.
–. .w.dniu.wolnym.od.pracy.udzielonym.pracownikowi.w.zamian.za.pracę.

w.niedzielę.lub.w.święto,.zgodnie.z.obowiązującym.go.rozkładem.cza-
su.pracy;.

n. .50%.wynagrodzenia.–.za.pracę.w.godzinach.nadliczbowych.przypadają-
cych.w.każdym.innym.dniu.niż.wcześniej.określony ..
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Dodatek.w.wysokości.100%.wynagrodzenia.przysługuje.także.za.każdą.
godzinę.pracy.nadliczbowej.z.tytułu.przekroczenia.przeciętnej.tygodniowej.
normy.czasu.pracy.w.przyjętym.okresie.rozliczeniowym.(art ..1511.§.2.k .p .) ..

Ustalając.wynagrodzenie. za. pracę. w. godzinach. nadliczbowych,. należy.
pamiętać,.że.za.każdą.godzinę.pracy.w.godzinach.nadliczbowych.pracowni-
kowi. zawsze. przysługuje. –. oprócz. dodatku. –. normalne. wynagrodzenie ..
Normalne. wynagrodzenie. to. wynagrodzenie,. które. pracownik. otrzymuje.
stale,.tj ..wynagrodzenie.zasadnicze.oraz.dodatkowe.składniki.wynagrodze-
nia. o. charakterze. stałym,. jeżeli. na. podstawie. obowiązujących. przepisów.
płacowych.pracownik.ma.do.nich.prawo ..

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca po-
winien wypłacić pracownikowi oprócz dodatku normalne 
wynagrodzenie. 

Do.stałych.składników.wynagrodzenia.zaliczamy.m .in .:.
n. .dodatek.stażowy,.
n. .dodatek.funkcyjny,.
n. .dodatek.za.pracę.w.szczególnych.warunkach.lub.w.szczególnym.charakterze,.
n. .premię.regulaminową,.jeżeli.ma.ona.charakter.stały.i.nie.jest.uzależniona.

od. uzyskania. określonych. konkretnych. osiągnięć. w. pracy,. nieobjętych.
zadaniami.wykonywanymi.w.godzinach.nadliczbowych ..
Ustalając.normalne.wynagrodzenie.za.pracę.w.godzinach.nadliczbowych,.

należy. podzielić. sumę. wszystkich. składników. tego. wynagrodzenia. przez.
liczbę.godzin.przypadających.do.przepracowania.w.danym.miesiącu,.a.na-
stępnie.tak.otrzymane.normalne.wynagrodzenie.za.1.godzinę.pracy.pomno-
żyć.przez.liczbę.godzin.nadliczbowych.wypracowanych.w.danym.miesiącu ..

Przykład 

W lutym 2014 r. pracownik przepracował 4 godziny ponad ustaloną dobową normę 
czasu pracy w czwartek, który jest dla niego zwykłym dniem pracy. Pracownik otrzy-
muje wynagrodzenie składające się z: 
n. .wynagrodzenia zasadniczego – 3500 zł, 
n. .dodatku stażowego – 350 zł. 
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krok 1.  Należy ustalić normalne wynagrodzenie: 
3500 zł + 350 zł = 3850 zł. 
krok 2. Otrzymaną kwotę podzielić przez liczbę godzin pracy w lutym: 
3850 zł : 160 godz. = 24,06 zł/godz. 
krok 3. Obliczyć normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. 
W tym celu stawkę godzinową pracownika pomnożyć przez liczbę godzin nadlicz-
bowych: 
24,06 zł/godz. x 4 godz. = 96,24 zł. 
Pracownikowi za przepracowanie dodatkowych 4 godzin przysługuje normalne wy-
nagrodzenie w wysokości 96,24 zł oraz dodatek. 
krok 4. Dodatek ustala się, dzieląc 3500 zł przez liczbę godzin do przepracowania 
w lutym, czyli przez 160: 
3500 zł : 160 = 21,88 zł x 50% = 10,94 zł, 
10,94 zł x 4 godz. = 43,76 zł. 
krok 5. Obliczyć wynagrodzenie za 4 godziny pracy nadliczbowej: 
96,24 zł + 43,76 zł = 140,00 zł.

Na.pisemny.wniosek.pracownika,. za. czas.przepracowany.w.godzinach.
nadliczbowych.pracodawca.może.udzielić.mu.w.tym.samym.wymiarze.cza-
su.wolnego.od.pracy ..Udzielenie.czasu.wolnego.w.zamian.za.pracę.w.go-
dzinach. nadliczbowych. może. nastąpić. także. bez. wniosku. pracownika ..
W.takim.przypadku.pracodawca.udziela.czasu.wolnego.od.pracy.najpóźniej.
do.końca.okresu.rozliczeniowego.w.wymiarze.o.połowę.wyższym.niż.licz-
ba.przepracowanych.godzin.nadliczbowych ..Nie.może.to.jednak.spowodo-
wać.obniżenia.wynagrodzenia.należnego.pracownikowi.za.pełny.miesięcz-
ny.wymiar.czasu.pracy ..Wykorzystanie.przez.pracownika.czasu.wolnego.za.
godziny.nadliczbowe.pozbawia.go.prawa.do.dodatku.za.pracę.w.tych.godzi-
nach ..

Podstawa Prawna:
ff art. 151 § 1, art. 151

1
, art. 151

2
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94;  

ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 
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Jak ustalić wynagrodzenie pracownika w miesiącu, w którym przebywał na 
zwolnieniu lekarskim i rozwiązał umowę o pracę

PROBLEM 
Pracownik rozwiązał umowę o pracę w drodze porozumienia stron 15 lutego 2014 r. 
W okresie od 1 do 6 lutego 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić 
wynagrodzenie za pracę w lutym br.? Pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone 
stawką miesięczną. 

RADA 
Aby ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę za część miesiąca, w której pracow-
nik dodatkowo chorował, a następnie rozwiązał umowę o pracę w trakcie miesiąca, 
w pierwszej kolejności należy ustalić wynagrodzenie za jedną godzinę pracy, a na-
stępnie pomnożyć tak obliczoną stawkę przez liczbę godzin nieobecności pracow-
nika z powodu nieświadczenia pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. 
Otrzymaną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. 
Kolejną czynnością będzie ustalenie wysokości potrącenia wynagrodzenia za czas 
choroby, a następnie wysokości świadczenia chorobowego. 

UZASADNIENIE 
Jeżeli.pracownik.przepracował.część.miesiąca.z.powodu. rozwiązania. sto-
sunku. pracy,. otrzyma. wynagrodzenie. tylko. za. przepracowany. okres .. Aby.
ustalić.należne.wynagrodzenie,.należy:.
n. .miesięczną.stawkę.wynagrodzenia.podzielić.przez.liczbę.godzin.przypa-

dających.do.przepracowania.w.danym.miesiącu,.
n. .otrzymaną.kwotę.pomnożyć.przez.liczbę.godzin.nieobecności.pracowni-

ka.w.pracy.z.powodu.rozwiązania.stosunku.pracy,.
n. .obliczoną.kwotę.wynagrodzenia.odjąć.od.wynagrodzenia.przysługujące-

go.za.cały.miesiąc ..

Przykład 

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4000 zł oraz dodatek 
funkcyjny w wysokości 1000 zł. W lutym 2014 r. pracownik miał do przepracowania 
20 dni, czyli 160 godzin. Umowa z tym pracownikiem rozwiązała się 15 lutego 2014 r. 
Pracownik chorował przez 6 dni lutego. 
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krok 1. Aby obliczyć przysługujące mu wynagrodzenie za ten miesiąc, w pierw-
szej kolejności należy ustalić wynagrodzenie za 1 godzinę pracy w miesiącu. W tym 
celu otrzymywane wynagrodzenie podzielić przez nominalną liczbę godzin w lutym 
2014 r.: 
5000 zł : 160 godz. = 31,25 zł. 
krok 2. Następnie ustalić wynagrodzenie za nieprzepracowaną część miesiąca, tj.: 
10 dni x 8 godz. = 80 godz., 
80 godz. x 31,25 zł = 2500 zł. 
krok 3. Od wynagrodzenia miesięcznego odjąć wynagrodzenie za nieprzepraco-
waną część miesiąca: 
5000 zł – 2500 zł = 2500 zł. 
W takiej wysokości pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowane 
dni lutego. 
Następnie należy ustalić wysokość potrącenia za dni, w których pracownik był chory. 
W tym celu trzeba podzielić kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez 30. Otrzyma-
ną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o cza-
sowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, a następnie wyliczoną 
kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za pracę w lutym. Otrzymana w ten 
sposób kwota stanowi wynagrodzenie pracownika za dni, w których pracował. 
krok 4. Ustalić wynagrodzenie za 1 dzień niezdolności do pracy: 
5000 zł : 30 dni = 166,67 zł. 
krok 5. Obliczyć wynagrodzenie za 6 dni choroby pracownika: 
166,67 zł x 6 dni = 1000,02 zł. 
Wynagrodzenie pracownika za przepracowany okres w lutym wyniosło: 
2500 zł – 1000,02 zł = 1499,98 zł. 

Wynagrodzenie.chorobowe.ustala.się.według.zasad.obowiązujących.przy.
ustalaniu.podstawy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.i.wypłaca.za.każdy.dzień.
niezdolności.do.pracy,.nie.wyłączając.dni.wolnych.od.pracy ..

Jeżeli.pracownik.przez.część.miesiąca.był.niezdolny.do.pracy,.to.w.celu.
obliczenia. przysługującego. mu. wynagrodzenia. chorobowego. pracodawca.
powinien. pomniejszyć. kwotę. przeciętnego. miesięcznego. wynagrodzenia.
stanowiącego.podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.chorobowego.o.składki.na.
ubezpieczenia.emerytalne,.rentowe.i.chorobowe.finansowane.przez.pracow-
nika.(tj ..13,71%),.a.otrzymaną.wartość.podzielić.przez.30 ..
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Otrzymaną.kwotę,.będącą.wynagrodzeniem.za.1.dzień.choroby,.należy.
pomnożyć.przez.liczbę.dni.choroby,.a.następnie.przez.80%.lub.100%.(w.za-
leżności.od.rodzaju.niezdolności.do.pracy) ..Tak.ustalona.kwota.jest.kwotą.
wynagrodzenia.chorobowego.przysługującego.pracownikowi.za.dni,.w.któ-
rych.był.niezdolny.do.pracy ..

Podstawa Prawna:
ff art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r.  
poz. 208),

ff art. 11, art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2014 r. poz. 159),

ff § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania od-
szkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych 
w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. DzU z 2003 r. nr 230, poz. 2292). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy pracownik zatrudniony na część etatu musi mieć wypłacone 
wynagrodzenie minimalne

PROBLEM 
Zatrudniliśmy pracownika na 3/4 etatu. Czy jego wynagrodzenie musi być ustalo-
ne na poziomie minimalnego? Czy kwoty, które otrzymuje za pracę ponad wymiar, 
uwzględnia się w tym wynagrodzeniu? 

RADA 
Pracodawca, który zatrudnia pracownika na część etatu, musi tak ustalić wynagro-
dzenie, aby pracownik otrzymał wynagrodzenie minimalne w wysokości proporcjo-
nalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika 
w danym miesiącu. 

UZASADNIENIE 
Minimalne.wynagrodzenie.jest.to.minimalna.kwota.wynagrodzenia.za.pracę.
dla.pracownika.zatrudnionego.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy,.której.wy-
sokość. jest. corocznie. ustalana,. według. trybu. przewidzianego. w. ustawie.
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o.minimalnym.wynagrodzeniu.za.pracę ..Ustalając.minimalne.wynagrodze-
nie,.które.pracownik.powinien.otrzymać,.bierze.się.pod.uwagę.przysługują-
ce.pracownikowi. składniki.wynagrodzenia. i. inne. świadczenia.wynikające.
ze.stosunku.pracy ..Wynagrodzenie.to.w.2014.r ..wynosi.1680.zł ..

Pracodawca,.obliczając.wysokość.minimalnego.wynagrodzenia.pracow-
nika,.nie.uwzględnia.w.nim.m .in ..następujących.świadczeń:.
n. .nagrody.jubileuszowej,.
n. .odprawy. pieniężnej. przysługującej. pracownikowi. w. związku. z. przej-

ściem.na.emeryturę.lub.rentę.z.tytułu.niezdolności.do.pracy,.
n. .wynagrodzenia.za.pracę.w.godzinach.nadliczbowych ..

Ustawa. o. minimalnym. wynagrodzeniu. dopuściła. jeden. wyjątek,. kiedy.
pracodawca.nie.musi.wypłacać.minimalnego.wynagrodzenia.za.pełny.wy-
miar.czasu.pracy ..Dotyczy. to.pracowników.rozpoczynających.pracę .. I. tak.
wynagrodzenie.pracownika.w.pierwszym.roku.pracy.nie.może.być.ustalone.
na.poziomie.niższym.niż.80%.wynagrodzenia.minimalnego.(w.2014.r ..jest.
to.kwota.1344.zł) ..Do.pierwszego.roku.pracy,.od.którego.zależy.wysokość.
minimalnego. wynagrodzenia,. wlicza. się. nie. tylko. okresy. zatrudnienia. na.
podstawie. umowy. o. pracę,. ale. także. inne. okresy,. za. które. były. opłacane.
składki.na.ubezpieczenia.społeczne ..Do.okresów.tych.zalicza.się.więc.okre-
sy.zatrudnienia.na.podstawie.umów.cywilnoprawnych,.gdy.odprowadzono.
od.nich.składki,.a.także.okresy.prowadzenia.działalności.gospodarczej ..Nie.
wlicza.się.do.tego.okresu.zatrudnienia.na.podstawie.umowy.o.pracę.zawar-
tej.w.celu.przygotowania.zawodowego ..

.
Do pierwszego roku pracy, od którego zależy wysokość mini-
malnego wynagrodzenia, wlicza się nie tylko okresy zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę, ale także inne okresy, 
za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. 

Jeżeli. pracownik. jest. zatrudniony. w. niepełnym. wymiarze. czasu. pracy,.
jego.wynagrodzenie.nie.może.być.niższe.od.kwoty.ustalonej.w.wysokości.
proporcjonalnej. do. liczby. godzin. pracy. przypadającej. do. przepracowania.
przez.pracownika.w.danym.miesiącu ..

Pracodawca. musi. wypłacić. pracownikowi. wyrównanie. wynagrodzenia,.
jeśli.pracownik.otrzymał.za.pracę.kwotę.niższą.od.minimalnego.wynagro-
dzenia .. Wyrównanie. należy. pracownikowi. wypłacić. także. wtedy,. gdy.
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z. uwagi. na. terminy. wypłat. niektórych. składników. wynagrodzenia. lub. ze.
względu.na.rozkład.czasu.pracy.wynagrodzenie.pracownika.w.danym.mie-
siącu.będzie.niższe.niż.wynagrodzenie.minimalne.ustalone.według.wcze-
śniej.wskazanych.zasad ..Wówczas.łącznie.z.wypłatą.wynagrodzenia.należy.
wypłacić.pracownikowi.wyrównanie ..

Podstawa Prawna:
ff art. 6, art. 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679; 
ost. zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy można ustalić wynagrodzenie w walucie obcej

PROBLEM 
Jesteśmy firmą zatrudniającą cudzoziemców. Czy pracodawca zatrudniający pra-
cowników na terenie Polski może ustalić wynagrodzenie pracownika nie w złotych 
polskich, ale w walucie obcej? 

RADA 
Pracodawca może ustalić z pracownikiem w umowie o pracę, że będzie wypłacał 
pracownikowi wynagrodzenie w innej walucie niż złote polskie. Może to być jednak 
tylko taka waluta, której średni kurs ogłasza Narodowy Bank Polski (NBP). 

UZASADNIENIE 
Zasadą.jest,.że.wynagrodzenie.jest.wypłacane.pracownikowi.w.formie.pie-
niężnej .. Istnieje. jednak. możliwość. dokonania. wypłaty. częściowo. w. innej.
formie .. Dopuszczalne. jest. to. wówczas,. gdy. takie. rozwiązanie. przewidują.
przepisy. prawa. pracy. lub. układ. zbiorowy. pracy. (art .. 86. §. 2. k .p .) .. Jeżeli.
wynagrodzenie. jest. wypłacane. w. formie. pieniężnej,. to. powstaje. pytanie,.
czy. powinno. być. wypłacane. w. walucie. danego. kraju,. czy. istnieje. możli-
wość.wypłaty.w.walucie.wybranej.przez.strony.stosunku.pracy ..

Przepisy.Kodeksu.pracy.nie.określają,.w.jakiej.walucie.ma.być.wypłaca-
ne.wynagrodzenie.za.pracę ..Ponieważ.problematyka.ta.nie.jest.uregulowana.
przez.przepisy.prawa.pracy,.należy.w.tym.przypadku.zastosować.przepisy.
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Kodeksu.cywilnego ..Pozwala.na. to.art ..300.k .p .,.zgodnie.z.którym,. jeżeli.
przepisy.prawa.pracy.nie.regulują.jakiejś.kwestii,.to.do.stosunku.pracy.sto-
suje.się.odpowiednio.przepisy.Kodeksu.cywilnego,.jeżeli.nie.są.one.sprzecz-
ne.z.zasadami.prawa.pracy ..I.tak,.po.zmianie.przepisów.Kodeksu.cywilne-
go,. od. 2009. r .. możliwe. jest. spełnianie. zobowiązania. w. walucie. obcej ..
Wynika.to.z.art ..358.§.1.k .c .,.który.ustala,.że.jeżeli.przedmiotem.zobowią-
zania.jest.suma.pieniężna.wyrażona.w.walucie.obcej,.dłużnik.może.spełnić.
świadczenie.w.walucie.polskiej,.chyba.że.ustawa,.orzeczenie.sądowe.będą-
ce.źródłem.zobowiązania.lub.czynność.prawna.zastrzega.spełnienie.świad-
czenia.w.walucie.obcej ..

Zatem.pracodawca.może.wypłacać.wynagrodzenie.w.walucie.obcej,.je-
żeli.w.umowie.o.pracę.zawartej.z.pracownikiem.ustalono,.że.wynagrodze-
nie.zostanie.wypłacone.w.takiej.walucie ..Należy.jednak.zaznaczyć,.że.nie-
zależnie.od.waluty,.w. jakiej.ma.być.wypłacane.wynagrodzenie,.nie.może.
być. ono. niższe. od. minimalnego. wynagrodzenia. za. pracę. obowiązującego.
w.dniu.jego.wypłaty ..

Pracodawca,. wypłacając. wynagrodzenie,. ustala. jego. wartość. w. złotych.
polskich. z. uwagi. na. konieczność. naliczenia. i. odprowadzenia. składek. na.
ubezpieczenie.społeczne.i.zdrowotne.oraz.na.podatek.dochodowy ..Ponieważ.
wartość.waluty.ustala.się.według.średniego.kursu.ogłaszanego.przez.Naro-
dowy.Bank.Polski.z.dnia.wypłaty.wynagrodzenia,.strony.w.umowie.nie.mogą.
przewidzieć.wypłaty.w.walucie,.której.kurs.nie.jest.ogłaszany.przez.NBP ..

Podstawa Prawna:
ff art. 10 § 2, art. 86 § 2 i 3, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),

ff art. 358 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy niezawinione ujawnienie wynagrodzenia pracownika jest naruszeniem 
jego dóbr osobistych

PROBLEM 
Pracownica kadr przez nieuwagę udostępniła informację o wynagrodzeniu pra-
cowników działaczom związku zawodowego. Czy niezawinione ujawnienie wy-
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nagrodzenia pracownika może powodować również naruszenie dóbr osobistych 
pracownika? 
RADA 
Ujawnienie wynagrodzenia pracownika może powodować naruszenie jego dóbr oso-
bistych. Pracodawca, który naruszył dobra osobiste pracownika przez podawanie 
wysokości jego zarobków, może narazić się na obowiązek naprawienia powstałej 
szkody oraz zapłatę zadośćuczynienia finansowego. 

UZASADNIENIE 
Należne.pracownikowi.wynagrodzenie. jest.dobrem.osobistym. i. jako. takie.
jest.objęte.ochroną.przed.ujawnieniem ..Jedną.z.podstawowych.zasad.prawa.
pracy. jest. poszanowanie. dóbr. osobistych. pracowników,. których. ochronę.
gwarantują.art ..23.i.art ..24.k .c ..Zakres.ochrony.określają.przepisy.prawa ..

Często.nie.tylko.pracodawca.ma.dostęp.do.informacji.dotyczących.wyso-
kości.wynagrodzeń.wypłacanych.pracownikom ..Taką.wiedzę.mają.również.
niektórzy.pracownicy.mający.dostęp.do.danych.dotyczących.wysokości.wy-
nagrodzeń,.co.nie.stanowi.naruszenia.prawa ..W.praktyce.informacje. takie.
posiadają.osoby.zajmujące.się.księgowością,.kadrami.czy.pracownicy.zaj-
mujący.stanowiska.kierownicze ..Pracodawca.powinien.jednak.podjąć.odpo-
wiednie.działania,.aby.informacje.te.były.bezpieczne,.a.grono.osób.posiada-
jących. do. nich. dostęp. –. odpowiednio. przeszkolone. w. zakresie. ochrony.
danych.osobowych ..

Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego 
wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w ro-
zumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego (uchwała. Sądu. Najwyższego..
z.16.lipca.1993.r .,.I.PZP.28/93,.OSNC.1994/1/2,.patrz:.www .ekspert3 .in-
forlex .pl) ..W.uzasadnieniu.uchwały,.Sąd.stwierdził,.że.katalog.dóbr.osobi-
stych.jest.określony.w.art ..23.k .c ..jedynie.przykładowo,.a.więc.ma.charak-
ter.otwarty . Pracownik ma „prawo do milczenia” w zakresie jego stosunku 
pracy dotyczącego wysokości jego wynagrodzenia. 

W.przypadku.ujawnienia. zarobków.przez.pracownika.mającego.dostęp.
do. tych. danych. pracodawca. może. go. ukarać. upomnieniem. lub. naganą..
(art ..108.§.1.k .p .) ..

Gdy.naruszenie.przez.pracownika.zasady.zachowania.w.tajemnicy.wyna-
grodzenia.spowoduje.powstanie.szkody.po.stronie.współpracownika,.o.któ-
rego.zarobkach.dowiedziały.się.niepowołane.osoby,.wówczas.mogą.powsta-
wać.roszczenia:.
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n. .poszkodowanego.pracownika.wobec.pracodawcy.oraz.
n. .pracodawcy.wobec.pracownika,.który.ujawnił.informację ..

Za.szkodę.wyrządzoną.przez.pracownika.osobie.trzeciej.odpowiada.wy-
łącznie.pracodawca,.który.następnie.ma.prawo.pociągnąć.do.odpowiedzial-
ności.pracownika,.który.zawinił.(art ..120.k .p .) ..

Ujawnienie wysokości wynagrodzenia przez pracownika osobom nie-
upoważnionym może być przyczyną rozwiązania z nim umowy o pracę..
Pracodawca.może.uznać,.że.utracił.z.tego.powodu.zaufanie.do.pracownika,.
co.może.stanowić.uzasadnienie.wypowiedzenia.umowy ..

Obowiązek. ujawnienia. wynagrodzenia. określonego. pracownika. musi.
wynikać. z. przepisów. szczególnych,. które. zobowiązują. pracodawcę. do.
przekazania.tych.danych ..Pracodawca.ma.np ..obowiązek.ujawnienia. tych.
danych.komornikowi.prowadzącemu.egzekucję.z.wynagrodzenia.pracow-
nika ..

Wiele. kontrowersji. budzi. obowiązek. współdziałania. pracodawcy. ze.
związkami. zawodowymi. w. zakresie. kształtowania. wynagrodzeń. w. zakła-
dzie.pracy ..Jednak.pracodawca.może.udzielać.informacji.związkom.zawo-
dowym.o.zasadach.wynagradzania.tylko.w.takim.zakresie,.który.nie.pozwa-
la. na. przypisanie. konkretnego. wynagrodzenia. za. pracę. poszczególnym.
pracownikom ..

Wyjątek.stanowi.sytuacja,.w.której.interesy.konkretnego.pracownika.są.
zagrożone.w.zakresie.kształtowania.jego.wynagrodzenia.za.pracę.i.zwróci.
się.on.do.związku.zawodowego.o.zbadanie.tej.kwestii.lub.wyrazi.zgodę.na.
ujawnienie.swojego.wynagrodzenia.organizacji.związkowej ..Wówczas.nie-
zbędne.do.prowadzenia.działalności.związkowej. jest.uzyskanie. informacji.
o.wysokości.wynagrodzenia.tego.pracownika.i.pracodawca.ma.obowiązek.
udzielić.takiej.informacji.związkowi.zawodowemu ..

Podstawa Prawna:
ff art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. DzU z 2014 r. poz. 167), 
ff art. 30, art. 108, art. 120 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 
DzU z 2014 r. poz. 208), 

ff art. 23 i art. 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 
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2. WYPŁATA WYNAGRODZENIA

Jak postąpić w przypadku omyłkowej wypłaty wyższego wynagrodzenia

PROBLEM 
W wyniku pomyłki jednego z pracowników zakładu pracownik otrzymał wynagro-
dzenie o 300 zł wyższe od tego, jakie wynika z jego angażu. Pomyłkę wykryto po 
miesiącu. Czy pracodawca może potrącić nadpłaconą kwotę, skoro pracownik nie 
chce zwrócić jej dobrowolnie? 

RADA 
Pracodawca nie może bez pisemnej zgody pracownika potrącić z bieżącego wyna-
grodzenia nadpłaconej wcześniej pensji. 

UZASADNIENIE 
Wynagrodzenie.za.pracę.najczęściej.stanowi.dla.pracownika.główne.źródło.
utrzymania,.dlatego.przepisy.prawa.pracy.gwarantują.mu.specjalną.ochronę ..
Z.wynagrodzenia.za.pracę,.po.odliczeniu.składek.na.ubezpieczenia.społecz-
ne. i.zdrowotne.oraz.podatku.dochodowego,.można.bez.zgody.pracownika.
potrącić.jedynie.określone.w.art ..87.§.1.k .p ..należności,.takie.jak:.
n. .sumy. egzekwowane. na. mocy. tytułów. wykonawczych. na. zaspokojenie.

świadczeń.alimentacyjnych,.
n. .sumy.egzekwowane.na.mocy.tytułów.wykonawczych.na.pokrycie.należ-

ności.innych.niż.świadczenia.alimentacyjne,.
n. .zaliczki.pieniężne.udzielone.pracownikowi,.
n. .kary.pieniężne.przewidziane.w.art ..108.k .p ..–.za.nieprzestrzeganie.przez.

pracownika.przepisów.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.lub.przepisów.prze-
ciwpożarowych,.opuszczenie.pracy.bez.usprawiedliwienia,. stawienie. się.
do.pracy.w.stanie.nietrzeźwości.lub.spożywanie.alkoholu.w.czasie.pracy ..
Jeżeli.pracownik.dobrowolnie.nie.zwróci.nadpłaconego.wynagrodzenia,.

pracodawcy.pozostaje.wystąpić.do.sądu.z.roszczeniem.o.jego.zwrot ..Dopie-
ro.prawomocne.orzeczenie. sądu.będzie. stanowiło.podstawę.do.potrącenia.
tej.kwoty.z.wynagrodzenia ..

.
Pracodawca nie może bez zgody pracownika potrącić 
mu z wynagrodzenia nienależnie wypłaconych kwot. 
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W.kwestii.występowania.z.roszczeniem,.należy.zwrócić.uwagę.na.wyrok.
Sądu.Najwyższego.z.7.sierpnia.2001.r ..(I.PKN.408/00,.OSNP.2003/13/305,.
patrz:. www .ekspert3 .inforlex .pl),. w. którym. Sąd. orzekł,. że. pracownik ma 
prawo uważać, że świadczenie wypłacane mu przez pracodawcę posługują-
cego się w tym zakresie wyspecjalizowanymi służbami jest wypłacane za-
sadnie i zgodnie z prawem, a więc nie musi liczyć się z obowiązkiem jego 
zwrotu.. Aby. przypisać. pracownikowi. odpowiedzialność,. pracodawca. mu-
siałby. wykazać. (a. przedtem. choćby. twierdzić),. że. pracownik. działał. ze.
świadomością,. że. świadczenie.mu. się.nie.należy,. a.ponadto,. że. składając.
w.takiej.świadomości.wnioski.o.wypłatę,.dążył.w.ten.sposób.do.wprowa-
dzenia.w.błąd.służb.finansowych.lub.wręcz.był.z.nimi.w.zmowie ..Jeżeli.nie.
można.pracownikowi.przypisać.złej.wiary,.to.obowiązek.zwrotu.nie.istnieje ..

Natomiast.samowolne.potrącenie.nienależnie.wypłaconego.wynagrodze-
nia. może. spowodować. odpowiedzialność. za. wykroczenia. przeciwko. pra-
wom.pracownika.przewidziane.w.art ..282.§.1.pkt.1.k .p ..Zgodnie.z.tym.prze-
pisem,.kto.dokonuje.bezpodstawnych.potrąceń.z.wynagrodzenia.pracownika,.
podlega.karze.grzywny.od.1. tys .. zł. do.30. tys .. zł ..Odpowiedzialność. taką.
ponosi.pracodawca.lub.pracownik,.do.którego.obowiązków.należy.nalicza-
nie.lub.wypłacanie.wynagrodzeń.za.pracę ..

Podstawa Prawna:
ff art. 87 § 1, art. 108 § 2, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, 
poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy można wypłacić wynagrodzenie przed regulaminowym terminem 
wypłaty

PROBLEM 
Pracownik zwrócił się do pracodawcy o wcześniejszą wypłatę wynagrodzenia, 
a więc przed terminem określonym w umowie o pracę. Pracownik powinien otrzymać 
wynagrodzenie 7. dnia następnego miesiąca, a chciał je otrzymać 29 poprzedniego 
miesiąca. Czy jest to możliwe? 
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RADA 
Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca wypłacił pracownikom wynagrodze-
nie we wcześniejszym terminie. 

UZASADNIENIE 
Wypłata.wynagrodzenia.powinna.odbywać.się.co.najmniej.raz.w.miesiącu,.
w.pełnej.wysokości.z.dołu ..Jednak.wynagrodzenie.nie.może.być.wypłacane.
później.niż.w.ciągu.pierwszych.10.dni.następnego.miesiąca.kalendarzowe-
go ..

W.sytuacji.gdy.dzień.wypłaty.jest.dniem.wolnym.od.pracy,.pracodaw-
ca.jest.zobowiązany.wypłacić.wynagrodzenie.najpóźniej.w.dniu.poprze-
dzającym.dzień.wolny ..Nie.ma. jednak.przeszkód.prawnych,.aby.praco-
dawca. wypłacił. pracownikom. wynagrodzenie. we. wcześniejszym.
terminie ..

.
Dzień wypłaty pracodawca powinien określić konkretną 
datą kalendarzową, np. 30. dzień każdego miesiąca. 

Podstawowym.dokumentem.płacowym.jest. lista.płac,.w.której.znajdują.
się. wszelkie. informacje. na. temat. wysokości. wynagrodzenia. –. wszystkich.
jego.części.składowych,.wysokości.potrąceń.dokonanych.z.wynagrodzenia,.
tzn .. składek. z. tytułu. ubezpieczeń. społecznych. i. zdrowotnych,. zaliczki. na.
podatek. dochodowy. od. osób. fizycznych. oraz. inne. potrącenia. dobrowolne.
czy.nałożone.przez.tytuły.egzekucyjne ..

Wynagrodzenie. za. pracę. powinno. być. co. do. zasady. wypłacone. do. rąk.
pracownika .. Obowiązek. wypłacenia. wynagrodzenia. może. być. spełniony.
w.inny.sposób,.jeśli.to.wynika.z.układu.zbiorowego.pracy.lub.gdy.pracow-
nik.uprzednio.wyrazi.na. to.zgodę.na.piśmie ..Składniki.wynagrodzenia.za.
pracę,.przysługujące.pracownikowi.za.okresy.dłuższe.niż.1.miesiąc,.wypła-
ca.się.z.dołu.w.terminach.określonych.w.przepisach.prawa.pracy ..Ponadto.
pracodawca. musi. pamiętać,. że. na. żądanie. pracownika. jest. zobowiązany.
udostępnić. do. wglądu. dokumenty,. na. podstawie. których. zostało. ustalone.
wynagrodzenie.pracownika ..

Na.pracodawcy.ciąży.obowiązek.wypłacenia.wynagrodzenia.w.miejscu.
i.terminie,.a.także.w.czasie.określonych.w.regulaminie.pracy.bądź.w.innych.
przepisach.prawa.pracy ..Wypłacenie.wynagrodzenia.w.innym.terminie.niż.
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ustalony.(późniejszym.niż.data.wypłaty).powoduje.obowiązek.wypłaty.pra-
cownikowi.wynagrodzenia.z.należnymi.odsetkami.za.zwłokę ..

Podstawa Prawna:
ff art. 85 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny

3. REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Czy w regulaminie wynagradzania można wprowadzić zapis o wypłacie 
wynagrodzeń wyłącznie przelewem na konto pracownika

PROBLEM 
Jestem pracodawcą zatrudniającym powyżej 20 pracowników. Nie działają u mnie 
związki zawodowe. Czy mogę w regulaminie wynagradzania zapisać, że wypłata 
wynagrodzeń następuje wyłącznie przelewami na konta pracowników? 

RADA 
Wypłata wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika może następować 
tylko wtedy, gdy tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził 
na to pisemną zgodę. Nie ma zatem podstaw do zawarcia w regulaminie wynagra-
dzania zapisu, że pracownicy dostają pensję przelewem na konta bankowe. Takie 
postanowienie będzie nieważne. 

UZASADNIENIE 
Wynagrodzenie.za.pracę.powinno.być.co.do.zasady.wypłacone.do.rąk.pra-
cownika ..Obowiązek.wypłacenia.wynagrodzenia.może.być.spełniony.w.inny.
sposób,.jeżeli.tak.stanowi.układ.zbiorowy.pracy.lub.pracownik.uprzednio.wy-
razi.na.to.zgodę.na.piśmie.(art ..86.§.3.k .p .) ..Dlatego.postanowienie.w.regula-
minie. wynagradzania,. że. wynagrodzenie. będzie. płatne. na. konta. pracowni-
ków,.jest.niezgodne.z.przepisami.i.tym.samym.nieważne.(art ..18.k .p .) ..

.Pracodawca.jest.zobowiązany.wypłacać.wynagrodzenie.w.miejscu,.terminie.
i.czasie.określonych.w.regulaminie.pracy.lub.w.innych.przepisach.prawa.pracy.
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(np ..układzie.zbiorowym.pracy,.regulaminie.wynagradzania) ..Wynagrodzenie.
za.pracę.powinno.być.wypłacane.przez.pracodawcę.co.najmniej.raz.w.miesiącu,.
w.stałym.i.ustalonym.z.góry.terminie.(art ..85.§.1.k .p .) ..Nie.ma.przeszkód.praw-
nych.do.wypłaty.wskazanego.wynagrodzenia.za.okresy.krótsze.niż.1.miesiąc,.
np ..2-tygodniowe,.tygodniowe.czy.dzienne ..Wynagrodzenie.za.pracę.płatne.raz.
w.miesiącu.wypłaca.się.z.dołu,.niezwłocznie.po.ustaleniu.jego.pełnej.wysoko-
ści,.nie.później.jednak.niż.w.ciągu.pierwszych.10.dni.następnego.miesiąca.ka-
lendarzowego.(art ..85.§.2.k .p .) ..Jeżeli.ustalony.dzień.wypłaty.wynagrodzenia.za.
pracę.jest.dniem.wolnym.od.pracy,.wynagrodzenie.wypłaca.się.w.dniu.poprze-
dzającym ..Składniki.wynagrodzenia.za.pracę,.przysługujące.pracownikowi.za.
okresy. dłuższe. niż. 1. miesiąc,. wypłaca. się. z. dołu. w. terminach. określonych.
w.przepisach.prawa.pracy.(art ..85.§.4.k .p .) ..

Pracodawca.musi.pamiętać,.że.na.żądanie.pracownika.jest.zobowiązany.
udostępnić.do.wglądu.dokumenty,.na.podstawie.których.zostało.obliczone.
wynagrodzenie.pracownika.(art ..85.§.5.k .p .) ..

Należy.pamiętać,.że.wykroczenia.zagrożone.karą.grzywny.od.1.tys ..zł.do.
30.tys ..zł.stanowią:.
n. .niewypłacenie.w.ustalonym.terminie.wynagrodzenia.za.pracę.lub.innego.

świadczenia.przysługującego.pracownikowi.albo.uprawnionemu.do.tego.
świadczenia.członkowi.rodziny.pracownika,.

n. .bezpodstawne.obniżenie.wysokości.wynagrodzenia.lub.świadczenia.albo.
n. .dokonywanie.bezpodstawnych.potrąceń.przez.osobę,.na.której.spoczywa.

obowiązek. realizowania.praw.pracowniczych.wymienionych.w.art ..282..
§.1.pkt.1.k .p ..

Podstawa Prawna:
ff art. 18, art. 85–86 § 3, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, 
poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Kiedy należy wprowadzić regulamin wynagradzania

PROBLEM 
W styczniu 2014 r. przekroczyliśmy liczbę 20 pracowników. Obecnie zatrudniamy już 
25 osób. Czy musimy wprowadzić regulamin wynagradzania? Czy trzeba wypowie-
dzieć pracownikom dotychczasowe warunki płacy określone w umowach o pracę? 
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RADA 
Powinni Państwo utworzyć regulamin wynagradzania. Pracodawca zatrudniający 
co najmniej 20 pracowników, nieobjęty ponadzakładowym lub zakładowym ukła-
dem zbiorowym pracy, ma obowiązek ustalenia warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń w regulaminie wynagradzania. Jeżeli określone 
w regulaminie warunki wynagradzania będą mniej korzystne dla pracowników niż 
wynikające z indywidualnych umów o pracę, pracodawca będzie musiał wprowadzić 
je w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego. 

UZASADNIENIE 
Pracodawcy. zatrudniający. co. najmniej. 20. pracowników. nieobjętych. po-
nadzakładowym.lub.zakładowym.układem.zbiorowym.pracy.są.zobowiąza-
ni.wydać.regulamin.wynagradzania.(art ..772.k .p .) ..

W.regulaminie.ustala.się.warunki.wynagradzania.za.pracę.oraz.przyzna-
wania.innych.świadczeń.związanych.z.pracą.w.zakresie.i.w.sposób.umożli-
wiający.określenie.na.ich.podstawie.indywidualnych.warunków.zatrudnie-
nia .. Postanowienia. regulaminów. wynagradzania. nie. mogą. być. mniej.
korzystne.dla.pracowników.niż.przepisy.Kodeksu.pracy.oraz.innych.ustaw.
i.aktów.wykonawczych.(art ..18.k .p .) ..Nie.mogą.być.również.mniej.korzystne.
dla. pracowników. niż. postanowienia. układów. zbiorowych. pracy. i. porozu-
mień.zbiorowych ..

Każda.zmiana.Kodeksu.pracy.oraz.innych.ustaw.i.aktów.wykonawczych,.
a. także.układów.zbiorowych.pracy. i.porozumień.zbiorowych.prowadzi.do.
uchylenia. mocy. obowiązującej. postanowień. regulaminu. wynagradzania.
mniej.korzystnych.dla.pracowników.od.tych.przepisów ..

Regulamin. wynagradzania. wprowadza. się. u. pracodawców. zatrudniają-
cych.co.najmniej.20.pracowników.świadczących.pracę.na.podstawie.umowy.
o.pracę,.powołania,.wyboru,.mianowania.lub.spółdzielczej.umowy.o.pracę ..
Do.liczby.pracowników,.która.zobowiązuje.pracodawcę.do.wydania.regula-
minu,.nie.wlicza.się.osób.świadczących.pracę.na.innej.podstawie.niż.stosu-
nek.pracy,.np ..umów.zlecenia,.o.dzieło,.agencyjnej ..

W.regulaminie.wynagradzania.nie.określa.się.warunków.wynagradzania.
pracowników. zarządzających. w. imieniu. pracodawcy. zakładem. pracy,. tj ..
pracowników. kierujących. jednoosobowo. zakładem. pracy. i. ich. zastępców.
lub.pracowników.wchodzących.w.skład.kolegialnego.organu.zarządzające-
go.zakładem.pracy.oraz.głównych.księgowych ..Dotyczy.to.także.osób.za-
rządzających.zakładem.pracy.na.innej.podstawie.niż.stosunek.pracy ..
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Regulamin.wynagradzania.musi.zawierać.postanowienia.określające.wa-
runki. wynagradzania. za. pracę. (art .. 772. §. 1. k .p .) .. Jest. to. wewnętrzny. akt.
wydawany.przez.pracodawcę,.określający.m .in .:.
n. .systemy. wynagrodzeń. obowiązujące. u. danego. pracodawcy. (czasowy,.

akordowy,.prowizyjny),.
n. .stawki.wynagrodzenia.zasadniczego.poszczególnych.grup.pracowników,.
n. .pozostałe.składniki.wynagrodzenia.za.pracę.(np ..premie,.dodatki,.nagrody),.
n. .zasady.przyznawania.wynagrodzenia.za.pracę.w.godzinach.nocnych,.za.

przestój ..
Ponadto.pracodawca.może,.ale.nie.musi,.ustalić.w.regulaminie.wynagra-

dzania. inne. świadczenia. związane. z. pracą. oraz. zasady. ich. przyznawania.
i.wypłacania ..Pracodawca.w.regulaminie.wynagradzania.może.ustalić.wyż-
sze.niż.przewidziane.w.przepisach.Kodeksu.pracy.dodatki.do.wynagrodze-
nia,. np .:. za. pracę. w. porze. nocnej,. za. pracę. w. godzinach. nadliczbowych,.
odprawy.emerytalno-rentowe,.jak.również.wprowadzić.inne,.nieuregulowa-
ne.przepisami.powszechnie.obowiązującego.prawa.pracy,.składniki.wyna-
grodzenia,. takie. jak:. dodatek. za. pracę. zmianową,. nagrodę. jubileuszową,.
dodatki.za.staż.pracy,.nagrody.z.zysku.itp ..

Jeżeli w regulaminie wynagradzania zostaną wprowadzone korzyst-
niejsze postanowienia od dotychczas obowiązujących, to z dniem wejścia 
w życie regulaminu zastępują one, z mocy prawa, wynikające z dotych-
czasowych przepisów prawa pracy, warunki umowy o pracę lub warun-
ki innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy..Z.ko-
lei.postanowienia.regulaminu.mniej.korzystne.dla.pracowników.wprowadza.
się. w. drodze. wypowiedzenia. pracownikom. dotychczasowych. warunków.
umowy.o.pracę ..Zatem.niekorzystna.zmiana.regulaminu.wynagradzania.nie.
pogarsza.automatycznie.sytuacji.prawnej.pracownika,.gdyż.wymaga.zasto-
sowania.wypowiedzenia.zmieniającego.lub.porozumienia.zmieniającego ..

Pracodawca.samodzielnie.ustala. treści.regulaminu.wynagradzania,. jeśli.
nie.działa.u.niego.zakładowa.organizacja.związkowa ..Natomiast.gdy.u.pra-
codawcy.działa.związek.zawodowy,.regulamin.musi.zostać.uzgodniony.z.tą.
organizacją ..Brak.takiego.uzgodnienia.z.działającą.u.pracodawcy.organiza-
cją.związkową.powoduje,.że.regulamin.nie.wejdzie.w.życie ..Tak.orzekł.Sąd.
Najwyższy.w.wyroku.z.12. lutego.2004. r .. (I.PK.349/03,.OSNP.2005/1/4,.
patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..Gdy.w.zakładzie.pracy.działa.kilka.orga-
nizacji.związkowych,.powinny.one.przedstawić.wspólnie.uzgodnione.stano-
wisko.w.sprawie.regulaminu.wynagradzania ..
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W.odniesieniu.do.uzgadniania.przez.pracodawcę.ze.związkami.zawodo-
wymi. treści. regulaminu.wynagradzania.ustawodawca.wprowadził.wyjątek.
od.zasady,.że.w.sprawach.wymagających.zawarcia.porozumienia.lub.uzgod-
nienia. stanowiska. z. zakładowymi. organizacjami. związkowymi. potrzebne.
jest.wspólne.stanowisko.wszystkich.organizacji.związkowych ..W.tym.przy-
padku.wystarczy,.że.wspólnie.uzgodnione.stanowisko.przedstawią.zakłado-
we. organizacje. związkowe. uznane. za. reprezentatywne. w. rozumieniu..
art ..24125a.k .p ..

W.przypadku.gdy.działające.w.zakładzie.związki.nie.przedstawią.(w.ter-
minie.30.dni).wspólnie.uzgodnionego.stanowiska,.a.jedynie.stanowiska.od-
rębne,. wówczas. pracodawca. sam. ustala. treść. regulaminu. po. rozpatrzeniu.
odrębnych. stanowisk. zakładowych. organizacji. związkowych .. Obowiązek.
rozpatrzenia.odrębnych.stanowisk.poszczególnych.organizacji.związkowych.
nie.oznacza.związania.pracodawcy.tymi.stanowiskami ..Regulamin.wynagra-
dzania.po.jego.uchwaleniu.wchodzi.w.życie.po.upływie.2.tygodni.od.daty.
podania.regulaminu.do.wiadomości.pracowników.w.sposób.przyjęty.u.dane-
go.pracodawcy ..Może.to.nastąpić.przez.np ..przekazanie.każdemu.pracowni-
kowi.egzemplarza.regulaminu,.wywieszenie.go.na.tablicy.ogłoszeń.itp ..

Podstawa Prawna:
ff art. 77

2
, art. 128 § 2 pkt 2, art. 239 § 3, art. 241

12
 § 2, art. 241

13
, art. 241

25a
, art. 241

26
 § 2 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208), 
ff art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. DzU z 2014 r. poz. 167). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

4. PREMIE, NAGRODY, DODATKI, ODPRAWY

Czy można uzyskać odprawę rentową, a następnie odprawę emerytalną

PROBLEM
Pracownik starostwa przeszedł na rentę i dostał z tego tytułu odprawę. Następnie 
pracował, pobierając świadczenie rentowe z wynagrodzeniem. Po jakimś czasie 
przeszedł na emeryturę. Czy w związku z tym przysługuje mu prawo do odprawy 
emerytalnej? 
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RADA
Pracownik, który otrzymał odprawę emerytalno-rentową, nie może ponownie nabyć 
do niej prawa. Jednorazowość odprawy wyraża się w tym, że otrzymanie odprawy 
emerytalnej uniemożliwia otrzymanie odprawy rentowej i odwrotnie.

UZASADNIENIE
Pracownikowi.przechodzącemu.kilkakrotnie.na.emeryturę.u.różnych.praco-
dawców.prawo.do.odprawy.emerytalno-rentowej.przysługuje.tylko.od.jed-
nego.z.nich ..Pracownik.ma.wówczas.prawo.do.wyboru.pracodawcy,.który.
mu. tę. odprawę. wypłaci. (wyrok. Sądu. Najwyższego. z. 9. stycznia. 2001. r .,.
I.PKN.172/00,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

W.przypadku.jednak.zbiegu.prawa.do.odprawy.emerytalnej.bądź.rento-
wej.z.prawem.do.otrzymania.innego.rodzaju.odprawy,.pracownikowi.przy-
sługuje.co.do.zasady.tyle.odpraw,.do.ilu.ma.prawo.na.podstawie.poszcze-
gólnych. przepisów .. Tylko. wyraźne. wyłączenie. prawa. do. którejkolwiek.
z.nich,.zawarte.w.przepisach.ustanawiających.odprawy,.uzasadnia.odmowę.
wypłaty.świadczenia .

Pracownikowi.samorządowemu.zatrudnionemu.w.ramach.stosunku.pracy.
na. podstawie. wyboru. (np .. marszałek. województwa,. wiceprzewodniczący.
zarządu,. wójt,. burmistrz,. prezydent. miasta),. z. którym. został. rozwiązany.
stosunek.pracy.w.związku.z.upływem.kadencji,.przysługuje.odprawa.w.wy-
sokości.3-miesięcznego.wynagrodzenia.obliczonego.według.zasad.obowią-
zujących.przy.ustalaniu.ekwiwalentu.za.urlop.wypoczynkowy ..Jeżeli.jedno-
cześnie.pracownik.ten.przechodzi.na.emeryturę.(rentę.z.tytułu.niezdolności.
do.pracy),.przysługują.mu.obie.odprawy ..Odprawy.te.służą.bowiem.realiza-
cji. różnych. celów. (wyrok. Sądu. Najwyższego. z. 30. maja. 2001. r .,. I. PKN.
416/00,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Nie.ma.też.regulacji.wyłączającej.prawo.do.otrzymania.odprawy.rento-
wej.czy.emerytalnej.z.odprawą.przewidzianą.w.ustawie.z.13.marca.2003.r ..
o.szczególnych.zasadach.rozwiązywania.z.pracownikami.stosunków.pracy.
z.przyczyn.niedotyczących.pracowników .

Przykład

Pracodawca samorządowy rozwiązywał z pracownikami samorządowymi stosunki 
pracy w ramach tzw. zwolnień grupowych. Jeden z pracowników samorządowych 
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osiągnął wiek emerytalny i jego stosunek pracy został rozwiązany w związku z przej-
ściem na emeryturę. Pracownikowi temu będą przysługiwały dwie odprawy. Jedna 
na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, związana 
z przejściem na emeryturę, oraz druga – z ustawy o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
– ze względu na zwolnienia grupowe.

Podstawa Prawna:
ff art. 4 ust. 1, art. 36 ust. 2, art. 38 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU  
nr 223, poz. 1458; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 645),

ff art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1654).

katarzyNa czajkowska-MatosIuk
ekspert z zakresu prawa pracy

Czy dodatek za pracę przy komputerze może być zwolniony z podatku 
dochodowego

PROBLEM
Pracownikowi został przyznany dodatek za pracę przy komputerze. Czy jest to przy-
chód pracownika zwolniony od podatku?

RADA
Otrzymywane przez pracowników dodatki za pracę przy komputerze nie korzystają 
ze zwolnienia z podatku dochodowego. Należy je doliczyć do przychodów ze stosun-
ku pracy za miesiąc, w którym są wypłacane.

UZASADNIENIE
Przychodami. ze. stosunku. pracy. są. wszelkiego. rodzaju. wypłaty. pieniężne.
oraz. wartość. pieniężna. świadczeń. w. naturze. bądź. ich. ekwiwalenty,. bez.
względu.na.źródło.finansowania.tych.wypłat.i.świadczeń,.a.w.szczególności:.
wynagrodzenia.zasadnicze,.wynagrodzenia.za.godziny.nadliczbowe,.różne-
go.rodzaju.dodatki,.nagrody,.ekwiwalenty.za.niewykorzystany.urlop.i.wszel-
kie.inne.kwoty.niezależnie.od.tego,.czy.ich.wysokość.została.z.góry.ustalo-
na,.a.ponadto.świadczenia.pieniężne.ponoszone.za.pracownika,.jak.również.
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wartość. innych. nieodpłatnych. świadczeń. lub. świadczeń. częściowo. odpłat-
nych ..Oznacza.to,.że.otrzymywany.przez.pracownika.dodatek.za.pracę.przy.
komputerze.niewątpliwie.stanowi.przychód.ze.stosunku.pracy.(art ..12.ust ..1.
ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych;.dalej:.updof) .

Obowiązujące.przepisy.(w.tym.przepisy.prawa.pracy).nie.przewidują.obo-
wiązku.wypłacania.pracownikom.dodatków.za.pracę.przy.komputerze ..W.szcze-
gólności.obowiązek.taki.nie.wynika.z.przepisów.rozporządzenia.w.sprawie.bez-
pieczeństwa. i. higieny. pracy. na. stanowiskach. wyposażonych. w. monitory.
ekranowe ..Rozporządzenie.to.nakłada.na.pracodawców.obowiązek.zapewniania.
pracownikom.okularów.korygujących.wzrok,.jeżeli.lekarz.tak.zaleci ..Uzyskiwa-
ne.przez.pracowników.z.tego.tytułu.przychody.są.zwolnione.od.podatku.docho-
dowego.od.osób.fizycznych.na.podstawie.art ..21.ust ..1.pkt.11.updof ..Nie.ozna-
cza. to. jednak,. że. pracodawcy. zawsze. przyznają. pracownikom. dobrowolnie.
dodatki.za.pracę.przy.komputerze ..Często.pracodawcy.są.zobowiązani.do.wy-
płacania.takich.dodatków.na.podstawie.układów.zbiorowych.pracy .

Świadczenia.rzeczowe.i.ekwiwalenty.za. te.świadczenia,.przysługujące.na.
podstawie.przepisów.o.bezpieczeństwie.i.higienie.pracy,.są.zwolnione.z.podat-
ku.dochodowego.tylko.wtedy,.gdy.zasady.ich.przyznawania.wynikają.z.odręb-
nych.ustaw.lub.przepisów.wykonawczych.wydanych.na.podstawie.tych.ustaw ..
Nie.korzystają.więc.z. tego.zwolnienia.świadczenia.wypłacane.na.podstawie.
układów.zbiorowych,.regulaminów.wynagradzania.czy.umów.o.pracę ..W.kon-
sekwencji.wypłacany.przez.pracodawcę.dodatek.za.pracę.przy.komputerze.nie.
może.korzystać.ze.zwolnienia.z.podatku.dochodowego.od.osób.fizycznych.na.
podstawie.art ..21.ust ..1.pkt.11.updof,.ponieważ.obowiązek.jego.wypłacania.nie.
został.na.niego.nałożony.przepisami.prawa,.w.tym.przepisami.o.bezpieczeń-
stwie.i.higienie.pracy ..Oznacza.to,.że.otrzymywane.przez.Państwa.pracowni-
ków.dodatki.za.pracę.przy.komputerze.nie.korzystają.ze.zwolnienia ..Należy.je.
zatem.doliczać.do.przychodów.pracowników.ze.stosunku.pracy .

Podstawa Prawna:
ff art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(j.t. DzU z 2012 r. poz. 361; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 223),

ff § 6–7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).

toMasz krywaN
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego
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W jakiej wysokości przysługuje dodatek funkcyjny pracownikowi 
samorządowemu

PROBLEM
Pracuję jako główna księgowa w jednej jednostce samorządowej na 3/8 etatu, 
a w drugiej na 1/8 etatu. Czy dodatek funkcyjny należy mi się proporcjonalnie do 
etatu, czy powinien być wypłacany w pełnej wysokości? Jaką przyjąć tu podstawę 
prawną? 

RADA
Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powinien określić pra-
codawca w regulaminie wynagradzania. Jeżeli dodatek zostanie określony kwotowo, 
wymiar etatu nie będzie miał znaczenia, natomiast jeśli zostanie ustalony procentowo 
w odniesieniu do wynagrodzenia, to wówczas będzie zależał od wymiaru etatu.

UZASADNIENIE
Powszechnie.obowiązujące.przepisy.nie.określają.sposobu.ustalania.wyso-
kości. dodatku. funkcyjnego. przysługującego. pracownikowi. samorządowe-
mu .. Podstaw. prawnych. w. zakresie. naliczania. tego. dodatku. należy. zatem.
szukać. w. regulaminach. wynagradzania. obowiązujących. w. tych. jednost-
kach .

Pracownikowi.samorządowemu.może.zostać.przyznany.dodatek.funk-
cyjny ..Warunki.i.sposób.przyznawania.tego.dodatku.określa.pracodawca.
w.regulaminie.wynagradzania.obowiązującym.w.danej.jednostce.(art ..36.
ust .. 4. w. zw .. z. art .. 39. ust .. 2. pkt. 2. ustawy. o. pracownikach. samorządo-
wych) .

Jeżeli.postanowienia.regulaminów.w.jednostkach,.w.których.jest.zatrud-
niona.pracownica,.przewidują.dodatek.funkcyjny.dla.pracowników.zatrud-
nionych.na.stanowisku.głównego.księgowego,.to.powinny.określać.również.
jego.wysokość .

Wysokość.dodatku.może.być.określona.w.regulaminie.kwotowo.lub.pro-
centowo ..Jeśli.dodatek.funkcyjny.został.określony.w.regulaminie.wynagra-
dzania.w.stawce.ustalanej.procentowo.w.stosunku.do.wynagrodzenia.zasad-
niczego,. wówczas. będzie. on. proporcjonalny. do. wymiaru. etatu .. Jeżeli.
natomiast. został. ustalony. w. określonej. kwocie. –. wymiar. etatu. może. nie.
mieć.tu.znaczenia .
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Przykład

Zapisy w regulaminie wynagradzania jednostki samorządowej dotyczące dodatku 
funkcyjnego mogą brzmieć następująco:
§ (...)
1.  Pracownikowi zatrudnionemu na kierowniczym stanowisku urzędniczym, radcy 

prawnemu, głównemu specjaliście oraz (...) przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Dodatek funkcyjny może być przyznany czasowo w sytuacji zastępstwa osoby, 

o której mowa w pkt 1, pracownikowi zastępującemu, pod warunkiem realizo-
wania zadań związanych z kierowaniem zespołem przez okres co najmniej mie-
siąca.

3.  Dodatek funkcyjny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia.

4.  Dodatek funkcyjny dla poszczególnych stanowisk ustalany jest jako procent naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego.

5.  Wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk określa załącznik 
nr (...) do regulaminu wynagradzania.

6.  Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okres pobierania świadczeń z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pobierania świadczeń przy-
sługujących w okresie niezdolności do pracy na podstawie art. 92 Kodeksu pra-
cy (jest pomniejszany proporcjonalnie o liczbę dni nieobecności w pracy z tego 
tytułu).

Zasady. przyznawania. i. ustalania. wysokości. dodatku. funkcyjnego. dla.
pracowników.samorządowych.zatrudnionych.na.podstawie.umowy.o.pracę.
należą.do.kompetencji.pracodawcy,.który.powinien.je.określić.w.regulami-
nie.wynagradzania .

Podstawa Prawna:
ff art. 36 ust. 4, art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, 
poz. 1458; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 645).

darIusz dwojewskI
prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego, specjalista 
w zakresie prawa pracy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, 
współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji
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Czy nagrodę roczną i jubileuszową należy wypłacić wdowie po zmarłym 
pracowniku

PROBLEM 
Pracownik naszego zakładu, pracujący u nas przez 31 lat, zmarł 2 lutego 2014 r. Co 
w tej sytuacji dzieje się z niewypłaconymi świadczeniami, takimi jak roczna nagroda, 
nagroda jubileuszowa? Czy możemy te świadczenia wypłacić wdowie po zmarłym 
przed orzeczeniem sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku? 

RADA 
Po śmierci pracownika przysługujące zmarłemu świadczenia niewypłacone do dnia 
jego śmierci przechodzą – jako prawa majątkowe ze stosunku pracy – w równych 
częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyska-
nia renty rodzinnej w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna). Świadczenia te nie 
wchodzą zatem do masy spadkowej. Jeżeli jedyną osobą uprawnioną do świadczeń 
zmarłego pracownika jest wdowa po nim, to można jej wypłacić należności przysłu-
gujące zmarłemu pracownikowi. 

UZASADNIENIE 
Świadczenia.majątkowe.po.zmarłym.pracowniku.przysługują.małżonkowi.
zmarłego.oraz.innym.członkom.jego.rodziny.spełniającym.warunki.wyma-
gane. do. uzyskania. renty. rodzinnej. w. myśl. przepisów. ustawy. emerytalnej.
(art ..631.§.2.k .p .) ..

Do.renty.rodzinnej.uprawnieni.są.następujący.członkowie.rodziny:.
n. .dzieci.własne,.dzieci.drugiego.małżonka.oraz.dzieci.przysposobione,.
n. .przyjęte.na.wychowanie.i.utrzymanie.przed.osiągnięciem.pełnoletności.wnu-

ki,.rodzeństwo.i.inne.dzieci,.z.wyłączeniem.dzieci.przyjętych.na.wychowa-
nie.i.utrzymanie.w.ramach.rodziny.zastępczej.lub.rodzinnego.domu.dziecka,.

n. .małżonek.(wdowa.i.wdowiec),.
n. .rodzice.(również.ojczym.i.macocha.oraz.osoby.przysposabiające) ..

Prawa.majątkowe.ze.stosunku.pracy.stanowią.dochód.podlegający.opo-
datkowaniu. na. zasadach. określonych. w. updof .. Źródłami. przychodów. są.
m .in .. prawa. majątkowe .. Za. przychód. z. praw. majątkowych. należy. w. tym.
przypadku. uznać. każdy. przychód. osiągnięty. przez. podatnika. w. związku.
z.posiadaniem.przez.niego.praw.o.charakterze.majątkowym,.w.tym.również.
prawa.do.wypłaty.świadczeń,.które.z.tytułu.stosunku.pracy.przysługiwały.
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zmarłemu.pracownikowi ..Obok.wynagrodzenia.za.pracę.mogą.to.być.nastę-
pujące.świadczenia:.
n. .nagroda.jubileuszowa,.
n. .ekwiwalent.za.urlop.wypoczynkowy ..

Należy.pamiętać,.że.od.nabytych.praw.majątkowych.pracodawca.zmarłe-
go.jest.zobowiązany.do.pobrania.zaliczki.na.podatek.dochodowy ..

W.sytuacji.gdy.zmarły.nie.posiadał.małżonka.ani.innych.członków.rodzi-
ny.spełniających.warunki.wymagane.do.uzyskania. renty. rodzinnej,.prawo.
do.wynagrodzenia.po.zmarłym.wchodzi.do.masy.spadkowej.zgodnie.z.orze-
czeniem.sądu ..W.konsekwencji.wynagrodzenie. to.nie.podlega. już.przepi-
som. updof .. Mają. natomiast. zastosowanie. przepisy. ustawy. o. podatku. od.
spadków.i.darowizn ..Pracodawca.zmarłego.nie.może.wówczas.dokonać.wy-
płaty.wynagrodzenia.zmarłego.pracownika.przed.wydaniem.przez.sąd.orze-
czenia.o.nabyciu.spadku ..

Spadkobierca,. który. otrzymał. od. pracodawcy. wynagrodzenie. należne.
zmarłemu.pracownikowi.na.podstawie.orzeczenia. sądu.o.nabyciu. spadku,.
jest.zobowiązany.do.zapłaty.podatku.od.spadków.i.darowizn ..

Podstawa Prawna:
ff art. 63

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r.  

poz. 208),
ff art. 12, art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 223), 

ff art. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. DzU z 2009 r. nr 93, poz. 768; ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1036),

ff art. 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. DzU 
z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1734).

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy pracodawca może zrezygnować z wypłaty odpraw emerytalno- 
-rentowych

PROBLEM 
Z uwagi na złą kondycję zakładu dokonano zmian w regulaminie wynagradzania i pra-
codawca zrezygnował z wypłaty odprawy emerytalno-rentowej pracownikom odcho-
dzącym na emeryturę bądź rentę. Czy na pewno pracownicy nie mają do niej prawa? 
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RADA 
Wszyscy pracownicy, niezależnie u jakiego pracodawcy są zatrudnieni i czy obowią-
zujące tam zasady płacowe przewidują takie świadczenie, są uprawnieni do otrzy-
mania 1-miesięcznej odprawy, jeżeli ich stosunek pracy ustał w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę. Warunkiem otrzymania tej odprawy jest związek przyczynowy 
między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę. W przy-
padku braku tego powiązania odprawa nie przysługuje. 

UZASADNIENIE 
Ustawodawca,.wprowadzając.do.Kodeksu.pracy.prawo.do.odprawy.emerytal-
no-rentowej,.określił.jej.minimalną.wysokość.na.1-miesięczne.wynagrodze-
nie ..Nic.nie.stoi.na.przeszkodzie,.aby.wysokość.tego.świadczenia.była.zwięk-
szona.w.przepisach.branżowych,.układach.zbiorowych.pracy.czy.regulaminach.
wynagradzania .. Jednak. rezygnacja. z. prawa. do. odprawy. w. przepisach. we-
wnętrznych.nie.pozbawia.pracowników.odpraw.emerytalno-rentowych.wyni-
kających.z.Kodeksu.pracy ..Niektóre.grupy.zawodowe,.których.zasady.wyna-
gradzania.są.określane.przez.Radę.Ministrów.czy.poszczególnych.ministrów,.
są.uprawnione.do.odprawy.emerytalno-rentowej.w.wyższej.wysokości ..

Zaliczamy.do.nich.m .in .:.
n. .pracowników.urzędów.państwowych,.
n. .pracowników.samorządowych,.
n. .nauczycieli ..

Pracodawca.jest.zobowiązany.do.wypłaty.odprawy.emerytalnej.w.chwili.
powstania. związku. przyczynowego. między. rozwiązaniem. stosunku. pracy.
a.przejściem.na.emeryturę.lub.rentę ..Należy.zwrócić.uwagę.na.wyrok.Sądu.
Najwyższego.z.8.grudnia.1993.r ..(I.PRN.111/93,.OSNC.1994/12/243,.patrz:.
www .ekspert3 .inforlex .pl),.zgodnie.z.którym.związek.pomiędzy.rozwiąza-
niem.stosunku.pracy.a.nabyciem.prawa.do.emerytury.(renty).może.mieć.nie.
tylko.charakter.przyczynowy,.czasowy,.ale.również.funkcjonalny,.co.ozna-
cza,.że.między.rozwiązaniem.stosunku.pracy.a.nabyciem.prawa.do.emery-
tury.może.istnieć.dość.długa.przerwa,.która.jednak.nie.ma.wpływu.na.naby-
cie. prawa. do. odprawy. emerytalnej .. Tego. rodzaju. związek. przyczynowy.
może.wystąpić.również.w.przypadku.rozwiązania.umowy.na.czas.określo-
ny ..Jak.wynika.z.uchwały.Sądu.Najwyższego.z.17.stycznia.2000.r ..(III.ZP.
18/99,. OSNP. 2000/24/888,. patrz:. www .ekspert3 .inforlex .pl),. pracowniko-
wi,.który.przeszedł.na.rentę.inwalidzką.(rentę.z.tytułu.niezdolności.do.pra-
cy),.po.rozwiązaniu.umowy.o.pracę.na.czas.określony.przysługuje.odprawa.
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rentowa,. gdy. stał. się. niezdolny. do. pracy. wskutek. choroby. stwierdzonej.
w.czasie.zatrudnienia.i.prowadzącej,.po.nieprzerwanym.okresie.pobierania.
zasiłku.chorobowego,.do.przyznania.pracownikowi.renty ..

Podstawa Prawna:
ff art. 92

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r.  

poz. 208). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy małżonek ma prawo do odprawy pośmiertnej, jeżeli nie spełnia 
warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej

PROBLEM 
W wieku 48 lat zmarł nasz pracownik. Jego żona ma również 48 lat. Czy w tej sytuacji 
odprawę pośmiertną należy wypłacić małżonkowi, który nie spełnia warunku wyma-
ganego do uzyskania renty rodzinnej? 

RADA 
Małżonkowi zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna niezależnie od 
tego, czy jest uprawniony do renty rodzinnej czy nie. 

UZASADNIENIE 
W.razie.śmierci.pracownika.w.czasie.trwania.stosunku.pracy.rodzinie.przysłu-
guje.od.pracodawcy.odprawa.pośmiertna.(art ..93.k .p .) ..Wysokość.odprawy.jest.
uzależniona.od.okresu.zatrudnienia.pracownika.u.danego.pracodawcy.i.wynosi:.
n. .1-miesięczne.wynagrodzenie.–. jeżeli.pracownik.był.zatrudniony.krócej.

niż.10.lat,.
n. .3-miesięczne.wynagrodzenie.–.jeżeli.pracownik.był.zatrudniony.co.naj-

mniej.10.lat,.
n. .6-miesięczne.wynagrodzenie.–.jeżeli.pracownik.był.zatrudniony.co.naj-

mniej.15.lat ..
Do.okresu.zatrudnienia.u.danego.pracodawcy.należy.wliczyć.okres.za-

trudnienia.u.poprzedniego.pracodawcy,.jeżeli.zmiana.nastąpiła.na.zasadzie.
określonej.w.art ..231.k .p ..(przejście.zakładu.pracy.lub.jego.części.na.innego.
pracodawcę),.jak.też.w.innych.przypadkach,.gdy.z.mocy.przepisów.praco-
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dawca.jest.następcą.prawnym.w.stosunkach.pracy.nawiązanych.przez.praco-
dawcę.poprzednio.zatrudniającego.tego.pracownika ..

Odprawa. przysługuje. małżonkowi. zmarłego. pracownika. oraz. innym.
członkom.jego.rodziny.spełniającym.warunki.wymagane.do.uzyskania.ren-
ty.rodzinnej.w.myśl.przepisów.ustawy.emerytalnej ..

Do.renty.rodzinnej.uprawnieni.są.następujący.członkowie.rodziny:.
n. .dzieci.własne,.dzieci.drugiego.małżonka.oraz.dzieci.przysposobione,.
n. .przyjęte.na.wychowanie.i.utrzymanie.przed.osiągnięciem.pełnoletności.wnu-

ki,.rodzeństwo.i.inne.dzieci,.z.wyłączeniem.dzieci.przyjętych.na.wychowa-
nie.i.utrzymanie.w.ramach.rodziny.zastępczej.lub.rodzinnego.domu.dziecka,.

n. .małżonek.(wdowa.i.wdowiec),.
n. .rodzice.(również.ojczym.i.macocha.oraz.osoby.przysposabiające) ..

Należną. odprawę. pośmiertną. dzieli. się. w. częściach. równych. między.
wszystkich.uprawnionych.członków.rodziny ..Gdy.po.zmarłym.pracowniku.
pozostał. tylko. jeden. członek. rodziny,. który. jest. uprawniony. do. odprawy,.
wówczas.przysługuje.mu.odprawa.w.wysokości.połowy.odpowiedniej.kwoty ..

Małżonkowi.zmarłego.pracownika.odprawa.pośmiertna.przysługuje.za-
wsze,.niezależnie.od.tego,.czy.spełnia.on.warunki.wymagane.do.uzyskania.
renty.rodzinnej ..

Należy.pamiętać,. że.odprawa.pośmiertna.nie.przysługuje,. jeżeli.praco-
dawca.ubezpieczył.pracownika.na.życie ..W.takim.przypadku.małżonkowi.
pracownika,.jak.też.innym.członkom.jego.rodziny.spełniającym.warunki.do.
uzyskania.renty.rodzinnej.przysługuje.z.tego.tytułu.od.zakładu.ubezpieczeń.
odszkodowanie ..Jeżeli.otrzymane.odszkodowanie.od.firmy.ubezpieczenio-
wej.jest.niższe.niż.odprawa.pośmiertna.przysługująca.zgodnie.z.przepisami.
Kodeksu.pracy,.pracodawca.będzie.zobowiązany.do.wypłaty.jedynie.kwoty.
stanowiącej.różnicę.między.tymi.świadczeniami ..

Przy.obliczaniu.wysokości.odprawy.pośmiertnej.przysługującej. rodzinie.
zmarłego.pracownika.stosuje.się.zasady.obowiązujące.przy.ustalaniu.ekwi-
walentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy.określonego.w.§.14–19.rozpo-
rządzenia.w.sprawie.szczegółowych.zasad.udzielania.urlopu.wypoczynkowe-
go,.ustalania.i.wypłacania.wynagrodzenia.za.czas.urlopu.oraz.ekwiwalentu.
pieniężnego.za.urlop.(dalej:.rozporządzenie.urlopowe) ..

Podstawa Prawna:
ff  art. 23

1
, art. 93 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 

z 2014 r. poz. 208), 
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ff art. 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. DzU 
z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1734),

ff § 14–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy wypłata nagrody z zysku ma wpływ na wysokość zasiłku chorobowego

PROBLEM 
Pracownicy naszego zakładu, zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym pra-
cy, otrzymują co roku po walnym zgromadzeniu wspólników nagrodę z zysku. Jaki 
wpływ ma wypłata tej nagrody na wysokość zasiłku chorobowego wypłacanego pra-
cownikowi? Jak wyliczyć to świadczenie? 

RADA 
Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, przyjmuje prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z okresu 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc choroby. Wynagrodzenie to należy zwiększyć o 1/12 wy-
płaconej pracownikowi nagrody z zysku. 

UZASADNIENIE 
Podstawę. wymiaru. zasiłku. chorobowego. stanowi. przeciętne. miesięczne.
wynagrodzenie.wypłacone.pracownikowi.za.okres.12.miesięcy.kalendarzo-
wych. poprzedzających. miesiąc,. w. którym. powstała. niezdolność. do. pracy.
lub.–.w.szczególnych.przypadkach.–.z.okresu.krótszego ..

Za.każdy.dzień.orzeczonej.niezdolności.do.pracy.przysługuje.1/30.część.
przeciętnego.miesięcznego.wynagrodzenia.stanowiącego.podstawę.wymia-
ru.zasiłku.chorobowego ..

Jeżeli.niezdolność.do.pracy.powstała.przed.upływem.12.miesięcy.kalen-
darzowych. zatrudnienia,. podstawę. wymiaru. zasiłku. chorobowego. ustala.
się,.przyjmując.przeciętne.miesięczne.wynagrodzenie.za.pełne.miesiące.ka-
lendarzowe.tego.zatrudnienia ..

Do.podstawy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.wlicza.się.także.inne.skład-
niki. wynagrodzenia. (premie,. nagrody). przysługujące. pracownikowi. za.
okresy.miesięczne.i.dłuższe,.np ..kwartalne.i.roczne ..Składniki.te.uwzględ-
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nia.się.w.podstawie.wymiaru.pod.warunkiem,.że.są.pomniejszane.za.okresy.
pobierania.zasiłków ..

.
Jeżeli w przepisach wewnątrzzakładowych nie ma zapi-
sów o wypłacaniu składnika wynagrodzenia w trakcie nie-
zdolności do pracy, to taki składnik wynagrodzenia płatnik 
zasiłku wlicza do podstawy wymiaru zasiłku. 

Premie,. nagrody. i. inne. składniki. wynagrodzenia,. podlegające.
uwzględnieniu. w. podstawie. wymiaru. zasiłku. chorobowego. ze. względu.
na.ich.pomniejszanie.za.okresy.pobierania.zasiłków,.które.przysługują.za.
okresy:.
n. .miesięczne. –. wlicza. się. do. podstawy. wymiaru. zasiłku. chorobowego.

w. kwocie. wypłaconej. pracownikowi. za. miesiące. kalendarzowe,. z. któ-
rych.wynagrodzenie.przyjmuje.się.do.ustalenia.podstawy.wymiaru.zasił-
ku.chorobowego,.

n. .dłuższe.niż.1.miesiąc,.np ..za.okresy.kwartalne.–.wlicza.się.do.przecięt-
nego.miesięcznego.wynagrodzenia.przyjmowanego.do.ustalenia.podsta-
wy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.w.wysokości.1/12.kwot.wypłaconych.
pracownikowi.za.4.kwartały.poprzedzające.miesiąc,.w.którym.powstała.
niezdolność.do.pracy ..

Przykład 

Pracownik otrzymał nagrodę z zysku za 2013 r. w wysokości 3000 zł. Nagrodę 
należy doliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 1/12, tj.  
3000 zł : 12 = 250 zł. 

W.podstawie.wymiaru.nie.są.uwzględniane.również.takie.składniki,.któ-
rych. wypłaty. zaprzestano. na. podstawie. postanowień. aktów. prawa. we-
wnętrznego.oraz.które.pracownik.otrzymywał.przez.określony.czas ..

Zasady.ustalania.podstawy.wymiaru.zasiłku.chorobowego.stosuje.się.do.
ustalania. podstawy. wymiaru. wynagrodzenia. chorobowego .. Podstawą. wy-
miaru.wynagrodzenia.chorobowego.jest.przychód.stanowiący.podstawę.wy-
miaru. składek. na. ubezpieczenie. chorobowe,. po. odliczeniu. potrąconych.
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przez.pracodawcę.składek.na.ubezpieczenia.emerytalne,.rentowe.i.chorobo-
we,.finansowanych.ze.środków.pracownika ..

Podstawa Prawna:
ff art. 36–46 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2014 r. poz. 159). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy odszkodowanie sądowe za brak świadectwa pracy jest zwolnione 
z opodatkowania

PROBLEM 
Czy odszkodowanie sądowe za niewydanie świadectwa pracy, które pracownik 
otrzymał od byłego pracodawcy, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b updof? 

RADA 
Tak, odszkodowanie sądowe za niewydanie świadectwa pracy jest zwolnio-
ne z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale jedynie 
w przypadku, gdy z orzeczenia sądowego wynika, że zasądzone odszkodowanie 
nie dotyczy korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu nie wyrządzono 
szkody. 

UZASADNIENIE 
Wszystkie.dochody.podatnika.podlegają.opodatkowaniu ..Wyjątek.stanowią.
dochody.wymienione.przez.ustawodawcę.jako.zwolnione.z.podatku.bądź.te,.
od.których.na.podstawie.przepisów.Ordynacji.podatkowej.zaniechano.pobo-
ru. podatku .. Przykłady. takich. wyjątków. są. zawarte. w. art .. 21. ust .. 1. pkt. 3.
updof ..Zwalnia.on.z.opodatkowania.otrzymane.odszkodowania.lub.zadość-
uczynienia,. jeżeli. ich. wysokość. lub. zasady. ustalania. wynikają. wprost.
z.przepisów.odrębnych.ustaw. lub.przepisów.wykonawczych.wydanych.na.
podstawie.tych.ustaw,.z.wyjątkiem:.
n. .określonych. w. prawie. pracy. odpraw. i. odszkodowań. z. tytułu. skrócenia.

okresu.wypowiedzenia.umowy.o.pracę,.
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n. .odpraw. pieniężnych. wypłacanych. na. podstawie. przepisów. o. szczegól-
nych.zasadach.rozwiązywania.z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przy-
czyn.niedotyczących.pracowników,.

n. .odpraw. i.odszkodowań.z. tytułu. skrócenia.okresu.wypowiedzenia. funk-
cjonariuszom.pozostającym.w.stosunku.służbowym,.

n. .odszkodowań.przyznanych.na.podstawie.przepisów.o.zakazie.konkuren-
cji,.

n. .odszkodowań. za. szkody. dotyczące. składników. majątku. związanych.
z.prowadzoną.działalnością.gospodarczą,.

n. .odszkodowań. za. szkody. dotyczące. składników. majątku. związanych.
z.prowadzeniem.działów.specjalnych.produkcji.rolnej,.z.których.dochody.
są.opodatkowane.według.skali,.o.której.mowa.w.art ..27.ust ..1.updof,.lub.
na.zasadach,.o.których.mowa.w.art ..30c.updof,.

n. .odszkodowań.wynikających.z.zawartych.umów.lub.ugód.innych.niż.ugo-
dy.sądowe ..
Przedstawiony.katalog.uzupełnia.art ..21.ust ..1.pkt.3b.updof,.który. jest.

podstawą.zwolnienia.innych.odszkodowań.lub.zadośćuczynień.otrzymanych.
na. podstawie. wyroku. lub. ugody. sądowej. do. wysokości. określonej. w. tym.
wyroku.lub.tej.ugodzie,.z.wyjątkiem.odszkodowań.lub.zadośćuczynień:.

n. .otrzymanych.w.związku.z.prowadzoną.działalnością.gospodarczą,.
n. .dotyczących. korzyści,. które. podatnik. mógłby. osiągnąć,. gdyby. mu.

szkody.nie.wyrządzono ..
Aby. zasądzone. wyrokiem. sądu. odszkodowanie. mogło. skorzystać. ze.

zwolnienia.podatkowego.na.podstawie.art ..21.ust ..1.pkt.3b.updof,.musi.więc.
stanowić. zadośćuczynienie. za. stratę,. jakiej. doznał. pracownik. w. związku.
z. nieotrzymaniem. w. terminie. świadectwa. pracy,. a. nie. za. utratę. zarobku,.
który.mógłby.otrzymać,.gdyby.zdarzenie.wywołujące.szkodę.nie.nastąpiło ..

Brak zatrudnienia 

Jeżeli.pracownik.otrzyma.odszkodowanie.za.utratę.zarobku.ze.względu.na.
brak.możliwości.podjęcia.kolejnego.zatrudnienia.z.powodu.braku.świadec-
twa.pracy,. będzie.musiał. zapłacić.podatek.dochodowy.od.odszkodowania.
otrzymanego. w. wyniku. wyroku. sądowego .. Odszkodowanie. obejmuje. bo-
wiem.korzyści.(zarobek),.które.podatnik.mógłby.osiągnąć,.gdyby.zdarzenie.
wywołujące.szkodę.nie.nastąpiło.(art ..21.ust ..1.pkt.3b.lit ..b.updof) ..Odszko-
dowanie,.które.obejmuje.straty.inne.niż.utrata.potencjalnego.zarobku,.jest.
zwolnione.z.opodatkowania.podatkiem.dochodowym ..Potwierdza.to.poniż-
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sza. interpretacja. (Dyrektora. Izby. Skarbowej. w. Łodzi. z. 21. lipca. 2011. r .,.
IPTPB2/415–196/11–2/AK):.

Jak wskazano we wniosku, odszkodowanie zostało zasądzone wyrokiem 
sądu rejonowego. (...) Obejmuje ono wyłącznie stratę, jakiej doznał Wnio-
skodawca w związku z błędami popełnionymi przez byłego pracodawcę, 
a nie utratę zarobku, który byłby się urzeczywistnił, gdyby zdarzenie wywo-
łujące szkodę nie nastąpiło. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż 
przedmiotowe odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, 
o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowy od osób 
fizycznych. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi u Wnioskodawcy obo-
wiązku podatkowego. 

Odmowa przyznania świadczeń 

Istnieją.także.sytuacje,.gdy.pracownik.domaga.się.odszkodowania.za.inne.
szkody.niż.utrata.zarobków,.powstałe.w.następstwie.braku.świadectwa.pra-
cy ..Najczęściej.wskazywana.jest.odmowa.przyznania.świadczeń.z.ubezpie-
czenia.społecznego.oraz.brak.możliwości.otrzymania.zasiłku.dla.bezrobot-
nych .. Aby. pracownik. mógł. skutecznie. dochodzić. swych. uprawnień.
wynikających.z.przepisów.prawa.pracy.lub.ubezpieczeń.społecznych,.musi.
posiadać.świadectwo.pracy ..Brak.wskazanego.dokumentu.może.nawet.unie-
możliwiać. mu. uzyskanie. emerytury. lub. renty,. a. więc. odszkodowanie. za.
szkody.powstałe.z.tego.tytułu.pokrywa.rzeczywistą.szkodę.poniesioną.przez.
pracownika ..

Przykład 

Stanisław S. został zwolniony z firmy X. Nie otrzymał jednak świadectwa pracy. Wy-
słał do pracodawcy prośbę o przygotowanie dokumentu, ponieważ nie mógł zareje-
strować się w urzędzie pracy. Prośba pozostała bez odpowiedzi. W wyniku wypadku 
Stanisław S. został zmuszony do podjęcia długotrwałego i kosztownego leczenia. 
Ponieważ nie był zarejestrowany w urzędzie pracy, nie podlegał ubezpieczeniom 
i wydatki na leczenie musiał sfinansować samodzielnie. Wniósł pozew przeciw 
 firmie X. Wyrokiem sądu otrzymał od firmy X odszkodowanie. Zasądzone odszko-
dowanie nie będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b 
updof, gdyż pracownik otrzymał je za szkodę wywołaną brakiem świadectwa 
pracy. 
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Podstawa Prawna:
ff art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 223). 

Marek ŻochowskI
doradca podatkowy 

Dodatek specjalny dla głównej księgowej

PROBLEM
Zespół szkół jest państwową jednostką budżetową działającą w strukturach Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Główna księgowa jest zatrudniona na umowę o pracę na 
cały etat. Czy i na podstawie jakich przepisów dyrektor szkoły może przyznać głównej 
księgowej dodatek specjalny do wynagrodzenia z tytułu zwiększonego zakresu pracy?

RADA
Tak, dyrektor szkoły może przyznać taki dodatek głównej księgowej. Jeśli chodzi 
natomiast o podstawę prawną – warunki wynagrodzenia pracowników (innych niż 
nauczyciele) zatrudnionych w szkole działającej w strukturach Ministerstwa Rolnic-
twa określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz 
w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (dalej: rozporządzenie).

UZASADNIENIE
Zgodnie. z. §. 7. rozporządzenia,. z. tytułu. okresowego. zwiększenia. zakresu.
obowiązków. służbowych. lub. powierzenia. dodatkowych. zadań. albo. ze.
względu. na. charakter. pracy. lub. warunki. wykonywania. pracy. pracodawca.
może. przyznać. pracownikowi. dodatek. specjalny .. Główna. księgowa. takiej.
szkoły.(prowadzonej.przez.organ.administracji.rządowej).może.zatem.otrzy-
mać.dodatek.specjalny,. jeżeli.okresowo.został. jej.zwiększony.zakres.obo-
wiązków,.a.także.z.uwagi.na.charakter.pracy.lub.warunki.jej.wykonywania .

Dodatek.jest.uznaniowy.–.na.co.wskazuje.charakter.tego.przepisu.rozpo-
rządzenia ..Użyty.w.nim.zwrot.„dyrektor.może.przyznać.dodatek.specjalny”.
świadczy.o.tym,.że.nie.jest.to.obowiązek.dyrektora,.ale.jedynie.możliwość .
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Dodatek. specjalny. przyznaje. się. na. czas. określony,. a. w. uzasadnionych.
przypadkach. –. na. czas. nieokreślony .. Dodatek. specjalny. jest. wypłacany.
w. ramach.posiadanych. środków.na.wynagrodzenia,.w.kwocie.nieprzekra-
czającej.40%.łącznie.wynagrodzenia.zasadniczego. i.dodatku.funkcyjnego.
pracownika .

Podstawa Prawna:
ff § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradza-
nia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz 
w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (DzU nr 82, poz. 493; ost. zm. DzU z 2010 r. nr 84, poz. 548).

darIusz dwojewskI
prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego, specjalista 
w zakresie prawa pracy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, 
współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji

Czy za wyjazd na seminarium obejmujący dni wolne od pracy należy się 
gratyfikacja pieniężna lub czas wolny od pracy

PROBLEM
Moje pytanie dotyczy delegacji służbowej pracowników, którzy przebywali w podróży 
służbowej związanej z seminarium od soboty do środy. Proszę o informację, czy za 
dni wolne od pracy, tj. sobotę i niedzielę, należy się gratyfikacja pieniężna lub dzień 
wolny od pracy?

RADA
Nie. Pracownikom nie przysługuje za sobotę i niedzielę żadna gratyfikacja w postaci 
należności pieniężnej czy udzielenia czasu wolnego. Celem wyjazdu poza miejsco-
wość siedziby firmy było uczestnictwo w seminarium, co nie jest podróżą służbową 
w rozumieniu Kodeksu pracy.

UZASADNIENIE
Należy. zaznaczyć,. że. nie. każdy. wyjazd. poza. miejscowość. wykonywania.
pracy/siedziby.firmy,.odbywany.przez.pracowników,.jest.podróżą.służbową ..
Nie.jest.nią.przykładowo.wyjazd.pracownika.służący.podniesieniu.kwalifi-
kacji.zawodowych ..Podróż.służbową.Kodeks.pracy.definiuje.jako.wykony-
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wanie. na. polecenie. pracodawcy. zadania. służbowego. poza. miejscowością,.
w.której.znajduje.się.siedziba.pracodawcy,.lub.poza.stałym.miejscem.pracy.
(art ..775.§.1.k .p .) .

Tych.przesłanek.nie.spełnia.wyjazd.służący.kształceniu ..W.czasie.ko-
rzystania. z. danej. formy. edukacji. pracownik. nie. pracuje,. lecz. zdobywa.
nowe.umiejętności,.poszerza.wiedzę,.a.co.najważniejsze.–.nie.robi.tego.na.
polecenie.pracodawcy ..Podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych.nie.jest.ob-
ligatoryjne,. powinno. przebiegać. w. porozumieniu. między. pracownikiem.
a.pracodawcą ..Owszem,.pracodawca.może.nakazać.pracownikowi.zalicze-
nie.obowiązkowego.szkolenia.czy.kursu,.jeżeli.jest.to.niezbędne.do.nale-
żytego.funkcjonowania.danego.stanowiska.pracy ..Jeżeli.np ..pracownik.ma.
opanować.nowy.program.komputerowy,.obsłużyć.nową.maszynę.czy.zapo-
znać. się.z.działaniem.nowego.produktu.wprowadzonego.do.oferty. firmy.
–. wówczas. czas. takiego. szkolenia. jest. zaliczany. do. czasu. pracy .. Jednak.
podróż.służbowa.i.podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych.to.dwie.odrębne.
kategorie,.które.mają.swoje.podstawy.prawne.i.są.traktowane.(rozliczane).
na. odmiennych. zasadach .. Osobny. jest. zestaw. przywilejów. i. należności.
wynikających. z. podnoszenia. kwalifikacji. oraz. z. tytułu. odbycia. podróży.
służbowej ..Inaczej.pojmowane.są.też.oba.zdarzenia.pod.względem.czasu.
pracy .

Przykład

Pracownik studiuje za zgodą pracodawcy i wyjeżdża na zajęcia już w piątek, po czym 
będzie w nich uczestniczył także w wolną dla niego sobotę i niedzielę. Do czasu pracy 
będzie miał zaliczoną tylko tę część roboczego piątku, z której został zwolniony, by 
punktualnie przybyć na zajęcia.

Do. czasu. pracy. w. podróży. służbowej. wlicza. się. czas. przeznaczony. na.
spełnienie. zadania. służbowego,. niezależnie. kiedy. on. przypadł. –. w. dzień.
pracujący.czy.np ..w.wolną.sobotę ..Jeśli.pracownik.faktycznie.wykonywał.
pracę.na.wyjeździe.w.dzień.wolny,.to.jest.on.uznawany.za.czas.pracy.i.naj-
prawdopodobniej.poskutkuje.powstaniem.godzin.nadliczbowych ..W.podró-
ży.czas.pracy.nie.musi.pokrywać.się.z.godzinami.pracy.wyznaczonymi.na.
miejscu,.w. firmie ..Na.wyjeździe.panują.nieco. inne.warunki. i.organizacja.
pracy.niż.zwykle .
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie. kwalifikacji. zawodowych. może. odbywać. się. w. różnych. for-
mach:. kursów,. studiów,. warsztatów,. szkoleń. czy. seminariów .. W. opisanej.
sytuacji. pracownicy. pojechali. na. seminarium .. Zatem. osoby. te. wyjechały.
w.celach.edukacyjnych,.a.nie.czysto.służbowych,.polegających.na.wykony-
waniu.bieżącej.pracy.na.rzecz.spółki,.np ..udział.w.targach,.rozmowy.z.kon-
trahentami,.finalizacja.umowy.z.klientem.itp ..W.konsekwencji.nie.przysłu-
guje. im. rekompensata. z. tytułu. udziału. w. seminarium. w. wolną. sobotę.
i.niedzielę ..Nie.jest.to.bowiem.ich.czas.pracy ..Pracownikom.mogą.być.jed-
nak.przyznane.ewentualne.świadczenia.dodatkowe,.takie.jak:.zwrot.kosztów.
noclegów,.wyżywienia,.przejazdów .

Te.świadczenia.pozostaną.zwolnione.z.podatku.dochodowego.oraz.skła-
dek.na.ZUS.jako.otrzymane.na.podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych,.na.
podstawie.odrębnych.przepisów.Kodeksu.pracy ..Z.kolei.podstawowym.wy-
mogiem. spełniającym. cechy. podnoszenia. kwalifikacji. zawodowych. jest.
zgoda.pracodawcy.na.nie .

Podstawa Prawna:
ff art. 77

5
, art. 103

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 

z 2014 r. poz. 208),
ff art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU z 2012 r.  
poz. 361; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 223),

ff § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106;  
ost. zm. DzU z 2010 r. nr 127, poz. 860).

Izabela Nowacka
ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem 
płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecz-
nych, prowadzi portal kadrowo-płacowy

Jak ustalić kwotę zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku 
świadczeń z zfśs

PROBLEM 
Nasz kadrowy jest zatrudniony w dwóch zakładach pracy na podstawie umów 
o pracę. Czy świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które 
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otrzymał od dwóch pracodawców w wysokości 380 zł każde, jest kwotą wolną od 
podatku dochodowego w wysokości 760 zł czy 380 zł, niezależnie od liczby praco-
dawców? 

RADA 
Limit zwolnienia podatkowego w wysokości 380 zł dotyczy łącznie wszystkich 
świadczeń pieniężnych i rzeczowych sfinansowanych w danym roku podatkowym ze 
środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych u wszystkich pracodawców, 
u których pracownik był zatrudniony. 

UZASADNIENIE 
Zwolniona.z.podatku.dochodowego.jest.wartość.świadczeń.rzeczowych,.jak.
również.pieniężnych.otrzymanych.przez.pracownika.z.zakładowego.fundu-
szu.świadczeń.socjalnych.w.kwocie.380.zł.(art ..21.ust ..1.pkt.67.updof) .

Limit.ten.dotyczy.świadczeń.otrzymanych.od.wszystkich.pracodawców,.
u.których.jest.zatrudniony.pracownik ..

Podstawa Prawna:
ff  art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU z 2012 r.  
poz. 361; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 223). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy pracownikom przejętego zakładu należy wypłacić dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, jeżeli nowy pracodawca go nie wypłaca

PROBLEM
1 stycznia 2014 r. przejęliśmy część innego zakładu pracy na podstawie art. 231 
k.p. Obowiązujący w przejmowanym zakładzie regulamin wynagradzania przewi-
duje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na takich samych zasadach 
jak w przypadku pracowników sfery budżetowej. Wypłata takiego wynagrodzenia 
w przejętej firmie następowała do końca lutego każdego roku. Pracownicy przejętej 
firmy, którzy otrzymywali do tej pory takie świadczenie, zwrócili się do nas z żądaniem 
wypłaty trzynastek. W naszej firmie nie wypłacamy pracownikom tego świadczenia. 
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Z przejmowanym zakładem pracy nie zawarliśmy żadnego porozumienia o przejęciu. 
Czy mamy obowiązek uwzględnić wnioski pracowników?

RADA
Jeśli pracownicy, którzy zwrócili się o wypłatę trzynastek, spełniają wszystkie warun-
ki uprawniające do ich otrzymania, zawarte w regulaminie wynagradzania przeję-
tego pracodawcy, mają Państwo obowiązek uwzględnić wnioski tych pracowników 
i wypłacić im trzynastki. Ponieważ nie zawarli Państwo z przejętym pracodawcą 
porozumienia o przejęciu zakładu pracy, to mogą Państwo żądać od poprzedniego 
pracodawcy zwrotu połowy kwot trzynastek wypłaconych przejętym pracownikom. 

UZASADNIENIE
Przejęcie.przez.pracodawcę.innego.zakładu.pracy.lub.jego.części.na.podstawie..
art .. 231. k .p .. powoduje. istotne. skutki. dla. przejętych. pracowników. oraz. nowego.
pracodawcy ..Nowy.pracodawca.staje.się.z.mocy.prawa.stroną.stosunków.pracy,.
które.do.chwili.przejęcia.łączyły.pracowników.z.dotychczasowym.pracodawcą ..Od.
chwili.przejęcia.pracowników.nowy.pracodawca.przejmuje.wszystkie.prawa.i.obo-
wiązki.zarówno.majątkowe,.jak.i.niemajątkowe,.wynikające.z.istniejących.umów.
o.pracę ..Ponadto.nowy.pracodawca.staje.się.odpowiedzialny.za.zobowiązania.wy-
nikające.ze.stosunków.pracy,.a.powstałe.przed.przejęciem ..Odpowiedzialność.tę.
w.świetle.przepisów.Kodeksu.pracy.dzieli.solidarnie.z.dotychczasowym.praco-
dawcą.(art ..231.§.2.k .p .) ..Jak.wynika.z.wyroku.Sądu.Najwyższego.z.21.września.
1995.r .. (I.PRN.60/95,.OSNP.1996/7/100),.odpowiedzialność. ta.obejmuje.m .in ..
wypłatę.wynagrodzenia,.jak.też.innych.świadczeń,.których.obowiązek.realizacji.
wynika.z.obowiązujących.w.przejmowanym.zakładzie.układów.zbiorowych.pracy.
oraz.regulaminów,.gdyż.te.akty.prawne,.obok.przepisów.Kodeksu.pracy.i.innych.
ustaw.oraz.postanowień.umowy.o.pracę,.stanowią.również.o.treści.stosunku.pracy .

W.przedstawionej.przez.Państwa.sytuacji.poprzedni.pracodawca.zapew-
nił.swoim.pracownikom.w.regulaminie.wynagradzania.prawo.do.dodatko-
wego. wynagrodzenia. rocznego .. Prawo. pracowników. do. wynagrodzenia.
rocznego.(a.tym.samym.zobowiązanie.pracodawcy.z.tego.tytułu).powstało.
31.grudnia.2013.r ..Ponieważ.w.tym.dniu.pracownicy.świadczyli.pracę.na.
rzecz.poprzedniego.pracodawcy,.zobowiązanie.powstało.przed.przejęciem.
zakładu.pracy,.w.związku.z.tym.odpowiadają.Państwo.razem.z.dotychcza-
sowym.pracodawcą.solidarnie.za.jego.realizację ..Solidarna.odpowiedzial-
ność. pracodawców. umożliwia. uprawnionym. pracownikom. dochodzenie.
wykonania.zobowiązania.od.każdego.z.nich.albo.od.obu.(dotychczasowego.
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i.aktualnego.pracodawcy).w.całości.lub.w.części ..Pracownikom.przejętego.
zakładu.przysługuje.zatem.prawo.wyboru,.który.spośród.pracodawców.bę-
dzie.zobowiązany.spełnić.jego.świadczenie ..Pracownicy.przejętego.zakła-
du. zwrócili. się. do.Państwa.w.kwestii.wypłaty. trzynastek,. dlatego. muszą.
Państwo.im.to.świadczenie.wypłacić.–.nie.ma.znaczenia.fakt,.że.w.Państwa.
firmie.przepisy.wewnętrzne.nie.przewidują.wypłaty.wskazanego.świadcze-
nia .. Trzynastki. powinny. być. wypłacone. na. podstawie. dotychczasowych.
przepisów.o.wynagradzaniu.pracowników.obowiązujących.u.poprzedniego.
pracodawcy.z.zachowaniem.okresu,.w.którym.do.tej.pory.były.wypłacane,.
tj ..do.końca.lutego ..Niewypłacenie.tych.świadczeń.może.dla.Państwa.skut-
kować.tym,.że.pracownicy.będą.dochodzić.swoich.praw.na.drodze.sądowej .

Ponieważ.nie.zawarli.Państwo.porozumienia.z.poprzednim.pracodawcą,.
dotyczącego.m .in ..rozliczeń.z.tytułu.świadczeń.spełnionych.wobec.przejmo-
wanych. pracowników,. to. po. wypłacie. trzynastek. mogą. Państwo. żądać. od.
poprzedniego.pracodawcy.zwrotu.połowy.kwot.wypłaconych.świadczeń.na.
rzecz.przejętych.pracowników.na.podstawie.art ..376.§.1.k .c .

Uprawnienia.przejętych.pracowników.do.trzynastej.pensji.są.elementem.
stosunków.pracy,.zawartych.z.poprzednim.pracodawcą,.które.stają.się.dla.
Państwa.zakładu.wiążące,.aż.do.czasu.ich.zmiany ..Jeśli.zatem.w.Państwa.
zakładzie.pracy.świadczenia.takie.nie.są.wypłacane.i.nie.chcą.Państwo.ich.
wypłacać.przejętym.pracownikom,.należy.jak.najszybciej.dokonać.zmiany.
regulaminu. pracy. i. wyłączyć. ten. składnik. wynagrodzenia. z. obowiązku.
wypłaty .. Potwierdził. to. Sąd. Najwyższy. w. uchwale. z. 4. kwietnia. 2000. r ...
(III.ZP.7/00,.OSNP.2000/18/679),.w.której.wyraził.pogląd,.że.uprawnienie.
do.dodatkowego.wynagrodzenia. rocznego. stanowi. element. treści. stosun-
ków. pracy. pracowników. zakładu. pracy. przejętego. w. trybie. art .. 231. k .p ..
i.wiąże.nowego.pracodawcę.do.czasu.zmiany.treści.tego.stosunku.na.pod-
stawie.porozumienia.lub.wypowiedzenia.zmieniającego .

Podstawa Prawna:
ff art. 23

1
, art. 77

2
, art. 241

1
, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; 

ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
ff art. 1–2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1144),

ff art. 376 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121).

aNNa rąbalska
specjalista z zakresu prawa pracy
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5. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA

Czy można dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika  
na podstawie zgody na potrącenia wyrażonej w umowie 
o odpowiedzialności materialnej

PROBLEM 
Pracownik magazynu w umowie o odpowiedzialności materialnej wyraził zgodę na 
potrącenia z wynagrodzenia za pracę niedoborów, które mogą powstać w przyszło-
ści i które nie zostały dokładnie określone co do wielkości. Czy w tej sytuacji można 
uznać, że pracownik wyraził zgodę na te potrącenia? 

RADA 
Taka zgoda pracownika na potrącenia jest nieważna. Zgoda na potrącenie powinna 
dotyczyć konkretnej i istniejącej wierzytelności. Ponadto zgoda na potrącenie przy-
szłych należności nie jest prawnie skuteczna. 

UZASADNIENIE 
Z.wypłaty.netto.pracownika.pracodawca.często.potrąca.pewne.kwoty.z.tytułu.
zobowiązań.zaciągniętych.przez.pracownika ..Pracodawca.nie.może.dokony-
wać.potrąceń.w.dowolnej.wysokości.i.według.własnych.kryteriów ..W.Kodek-
sie.pracy.szczegółowo.zostały.wymienione.należności,.które.ulegają.potrące-
niom.bez.zgody.pracownika,.oraz.te,.których.dokonanie.wymaga.jego.pisemnej.
aprobaty ..Określono.również,.w.jakich.granicach.i.w.jakiej.kolejności.potrącać.
poszczególne.należności,.a.także,.jaka.jest.kwota.wolna.od.potrąceń ..

Na.podstawie.art ..91.k .p ..w.przypadku.dokonywania.potrąceń.z.wynagro-
dzenia. pracownika. za. jego. zgodą. wyrażoną. na.piśmie.wolna.od.potrąceń.
jest.kwota.wynagrodzenia.za.pracę.w.wysokości:.
n. .minimalnego. wynagrodzenia. za. pracę,. przysługującego. pracownikom.

zatrudnionym.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy,.po.odliczeniu.składek.na.
ubezpieczenia. społeczne. oraz. zaliczki. na. podatek. dochodowy. od. osób.
fizycznych.–.przy.potrącaniu.należności.na.rzecz.pracodawcy,.

n. .80%.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę,.przysługującego.pracownikom.
zatrudnionym. w. pełnym. wymiarze. czasu. pracy,. po. odliczeniu. składek. na.
ubezpieczenia.społeczne.oraz.zaliczki.na.podatek.dochodowy.od.osób.fizycz-
nych.–.przy.potrącaniu.należności.innych.niż.należności.na.rzecz.pracodawcy ..
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Zgoda.pracownika.na.potrącenie.powinna.dotyczyć.konkretnej.i.istnieją-
cej.wierzytelności ..Ponadto.zgoda.na.potrącenie.przyszłych.należności.nie.
jest.prawnie.skuteczna ..Potwierdził.to.Sąd.Najwyższy.w.uchwale.z.4.paź-
dziernika.1994.r ..(I.PZP.41/94,.OSNP.1995/5/63,.patrz:.www .ekspert3 .in-
forlex .pl),. w. której. stwierdził,. że. wyrażenie. przez. pracownika. w. umowie.
o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej,.na.podstawie.art ..91.k .p .,.zgody.
na.potrącanie.przez.zakład.pracy.z.wynagrodzenia.za.pracę.należności.z.ty-
tułu.niedoborów,.które.mogą.się.ujawnić.w.przyszłości.w.wyniku.inwenta-
ryzacji,.jest.nieważne .

Pracodawcy. powinni. pamiętać,. że. –. zgodnie. z. art .. 282. §. 1. pkt. 1. k .p ...
–. dokonywanie. bezpodstawnych. potrąceń. jest. wykroczeniem. przeciwko.
prawom. pracownika .. Poszkodowany. pracownik. może. wystąpić. przeciwko.
pracodawcy.do.sądu.pracy.o.nienależnie.potrącone.wynagrodzenie ..W.tym.
przypadku. nie. będzie. miało. znaczenia,. że. dokonane. potrącenia. zostało.
przeznaczone.na.zaspokojenie.długu.wobec.osoby. trzeciej ..Pracownik.bę-
dzie. mógł. domagać. się. naprawienia. szkody. –. co. wynika. z. wyroku. Sądu.
Najwyższego. z. 19. sierpnia. 1999. r .. (I. PKN. 206/99,. OSNP. 2000/23/853,.
patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..

Podstawa Prawna:
ff art. 87 § 1, art. 91, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21,  
poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Czy można dokonać potrącenia kary pieniężnej z wynagrodzenia 
pracownika bez jego zgody

PROBLEM 
Pracownik został ukarany karą pieniężną. Czy można dokonać potrąceń tej kary z wy-
nagrodzenia za pracę bez zgody pracownika? 

RADA 
Na potrącenie z wynagrodzenia kary pieniężnej pracodawca nie potrzebuje zgody 
pracownika. 
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UZASADNIENIE 
Należnościami,.które.mogą.być.potrącone.bez.zgody.pracownika,.są:.
n. .sumy. egzekwowane. na. mocy. tytułów. wykonawczych. na. zaspokojenie.

świadczeń.alimentacyjnych,.
n. .sumy.egzekwowane.na.mocy.tytułów.wykonawczych.na.pokrycie.innych.

należności.niż.świadczenia.alimentacyjne,.
n. .zaliczki.pieniężne.udzielone.pracownikowi,.
n. .kary.pieniężne.przewidziane.w.Kodeksie.pracy,.
n. .kwoty.wypłacone.w.poprzednim.okresie.płatności.za.okres.nieobecności.

w.pracy,.za.które.pracownik.nie.zachowuje.prawa.do.wynagrodzenia ..
Ważne. jest,. aby. potrącenia. były. dokonywane. we. wskazanej. wcześniej.

kolejności. i.nie.przekraczały.ustalonych. limitów ..Na.zaspokojenie.świad-
czeń. alimentacyjnych. można. potrącić. kwoty. do. wysokości. 3/5. wynagro-
dzenia ..Natomiast.w.razie.egzekucji.innych.należności.lub.potrącenia.zali-
czek. pieniężnych. potrąceń. dokonuje. się. do. wysokości. połowy.
wynagrodzenia ..W.przypadku.zbiegu.potrąceń.z.tytułu.egzekucji.należno-
ści.innych.niż.alimentacyjne.oraz.zaliczek.pieniężnych.potrącenia.nie.mogą.
w. sumie.przekroczyć.połowy.wynagrodzenia,. a. razem.z.potrąceniami.na.
zaspokojenie.świadczeń.alimentacyjnych.nie.mogą.przekroczyć.łącznie.3/5.
wynagrodzenia ..Ponadto.pracodawca.może.potrącić.z.wynagrodzenia.kary.
pieniężne,. których. wysokość. nie. może. przewyższać. 10 .. części. wynagro-
dzenia.przysługującego.pracownikowi,.po.dokonaniu.wymienionych.wcze-
śniej.potrąceń ..

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia 
mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia.

Przy.dokonywaniu.potrąceń.z.wynagrodzenia.pracownika.należy.pamię-
tać.o.kwocie.wolnej.od.potrąceń ..

Kwotą.wolną.od.potrąceń.jest.kwota.wynagrodzenia.za.pracę.w.wysoko-
ści:.
n. .minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.przysługującego.pracownikom.za-

trudnionym.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.–.przy.potrącaniu.sum.eg-
zekwowanych. na. mocy. tytułów. wykonawczych. na. pokrycie. należności.
innych.niż.świadczenia.alimentacyjne ..Jeżeli.pracownik.jest.zatrudniony.
u.kilku.pracodawców,.to.w.celu.ustalenia.kwoty.wolnej.od.potrąceń.uzy-
skiwane.wynagrodzenia.podlegają.zsumowaniu,.
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n. .75%. minimalnego. wynagrodzenia. –. przy. potrącaniu. zaliczek. pienięż-
nych.udzielonych.pracownikowi,.

n. .90%. minimalnego. wynagrodzenia. –. przy. potrącaniu. kar. pieniężnych.
przewidzianych.w.art ..108.k .p ..
W.sytuacji.gdy.pracownik.jest.zatrudniony.w.niepełnym.wymiarze.czasu.

pracy,.powyższe.kwoty.ulegają.zmniejszeniu.proporcjonalnie.do.wymiaru.
czasu.pracy ..

Natomiast.na.zaspokojenie.świadczeń.alimentacyjnych.egzekucji.podle-
gają.w.pełnej.wysokości.nagrody.z.zakładowego.funduszu.nagród,.dodatko-
we.wynagrodzenie.roczne,.jak.również.należności.z.tytułu.udziału.w.zysku.
lub.nadwyżce.bilansowej ..

.
W pełnej wysokości podlegają egzekucji na zaspokoje-
nie świadczeń alimentacyjnych nagrody z zakładowego 
funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak 
również należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce 
bilansowej. 

Pracodawca.jest.zobowiązany.dokonywać.potrąceń.według.zasad.wska-
zanych. przez. organy. egzekucyjne,. nie. przekraczając. limitów. określonych.
w.art ..87.k .p ..Wymieniony.przepis.zezwala.na.potrącanie.z.wynagrodzenia.
pracownika.kwoty.na.zaspokojenie.świadczeń.alimentacyjnych.na.podsta-
wie. złożonego. przez. wierzyciela. tytułu. wykonawczego. bez. postępowania.
egzekucyjnego ..W.sytuacji.gdy.mają.być.potrącone.świadczenia.alimenta-
cyjne.na.rzecz.kilku.wierzycieli,.a.łączna.suma.potrąceń.nie.wystarcza.na.
ich.pokrycie,.pracodawca.nie.może.dokonywać.tych.potrąceń.bez.wszczęcia.
postępowania.egzekucyjnego ..Jeżeli.wynagrodzenie.pracownika.zostało.już.
zajęte.przez.komornika.w.celu.zaspokojenia.innych.należności.niż.alimen-
tacyjne,. pracodawca. nie. może. również. samodzielnie. dokonywać. potrąceń.
na.rzecz.świadczeń.alimentacyjnych ..

Podstawa Prawna:
ff art. 87, art. 87

1
, art. 108  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 

DzU z 2014 r. poz. 208). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 
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6.  WYNAGRODZENIE URLOPOWE I EKWIWALENT  
ZA URLOP

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, gdy pracownik 
otrzymał podwyżkę

PROBLEM 
Pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy w terminie od 3 do 14 lutego 2014 r. 
Jak ustalić wynagrodzenie za ten urlop, jeżeli pracownik od 1 lutego 2014 r. otrzymał 
podwyżkę wynagrodzenia? 

RADA 
Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop powinni Państwo uwzględnić wyłącznie 
nową wysokość wynagrodzenia pracownika. W sytuacji gdy nastąpiły zmiany 
w składnikach wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 
lub nastąpiły zmiany w ich wysokości i zostały one wprowadzone przed rozpoczę-
ciem urlopu lub w miesiącu jego rozpoczęcia, pracodawca powinien ponownie usta-
lić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, z uwzględnieniem wprowadzo-
nych zmian. 

UZASADNIENIE 
Pracownikowi. za. czas. urlopu. przysługuje. wynagrodzenie,. jakie. by.
otrzymał,.gdyby.w.tym.czasie.pracował ..Okres.urlopu.wypoczynkowe-
go.jest.zatem.traktowany.na.równi.z.okresem.faktycznego.świadczenia.
pracy.przez.pracownika ..Szczegółowe.zasady.ustalania.wynagrodzenia.
za. czas.urlopu.zostały.uregulowane.w.§.6–12. rozporządzenia.urlopo-
wego .

Ustalając.wynagrodzenie.urlopowe,.uwzględnia.się.w.nim.wynagrodze-
nie.i.inne.świadczenia.ze.stosunku.pracy,.z.wyłączeniem.m .in .:.
n. .jednorazowych. lub. nieperiodycznych. wypłat. za. spełnienie. określonego.

zadania.bądź.za.określone.osiągnięcie,.
n. .wynagrodzenia.za.czas.gotowości.do.pracy.oraz.za.czas.niezawinionego.

przez.pracownika.przestoju,.
n. .gratyfikacji.(nagród).jubileuszowych,.
n. .wynagrodzenia. za. czas.urlopu.wypoczynkowego,. a. także. za. czas. innej.

usprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy,.



  nr 10/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 67

n. .ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy,.
n. .dodatkowego.wynagrodzenia.radcy.prawnego.z. tytułu.zastępstwa.sądo-

wego,.
n. .wynagrodzenia.za.czas.niezdolności.do.pracy.wskutek.choroby.lub.od-

osobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,.
n. .kwoty.wyrównania.wynagrodzenia.za.pracę.do.wysokości.minimalnego.

wynagrodzenia.za.pracę,.
n. .nagród. z. zakładowego. funduszu. nagród,. dodatkowego. wynagrodzenia.

rocznego,. należności. przysługujących. z. tytułu. udziału. w. zysku. lub.
w.nadwyżce.bilansowej,.

n. .odpraw.emerytalnych.lub.rentowych.albo.innych.odpraw.pieniężnych,.
n. .wynagrodzenia. i. odszkodowania. przysługującego. w. razie. rozwiązania.

stosunku.pracy ..
Składniki.wynagrodzenia.określone.w.stawce.miesięcznej.w.stałej.wyso-

kości.uwzględnia. się.w.wynagrodzeniu.urlopowym.w.wysokości.należnej.
pracownikowi. w. miesiącu. wykorzystywania. urlopu .. Dla. tych. składników.
nie.trzeba.dokonywać.żadnych.obliczeń ..

Natomiast.składniki.wynagrodzenia.przysługujące.za.okresy.nie.dłuższe.
niż.1.miesiąc,.które.występują.w.zmiennej.wysokości,.uwzględnia.się.przy.
ustalaniu. wynagrodzenia. urlopowego. w. przeciętnej. wysokości. z. okresu.
3. miesięcy. kalendarzowych. poprzedzających. miesiąc. rozpoczęcia. urlopu ..
Okres.ten.może.być.wydłużony.do.12.miesięcy.w.razie.znacznego.wahania.
wysokości.tych.składników ..

.
W przypadku znacznego wahania zmiennych składników 
wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż 
1 miesiąc, ich przeciętną wysokość można obliczyć mak-
symalnie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzy-
stania urlopu wypoczynkowego. 

Tak.ustalona.kwota. stanowi.podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.urlopo-
wego ..Natomiast.składniki.wynagrodzenia.wypłacane.za.okresy.dłuższe.niż.
1. miesiąc. wypłaca. się. w. przyjętych. terminach. wypłaty. tych. składników,.
przy.czym.okres.urlopu.traktowany.jest.na.równi.z.okresem.wykonywania.
pracy ..Ponownie.ustala.się.podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego.
w. przypadku. zmiany. w. składnikach. wynagrodzenia. przysługujących. za.
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okresy. nie. dłuższe. niż. miesiąc. lub. zmiany. wysokości. tych. składników.
w.okresie,.z.którego.jest.ustalana.podstawa.wymiaru ..Każdą.zmianę.skład-
nika.wynagrodzenia.przyjmowanego.do.podstawy.wymiaru.wynagrodzenia.
urlopowego.należy.uwzględnić.od.początku.okresu.obliczeniowego,.a.nie.
od.daty.jej.faktycznego.wprowadzenia ..Zatem.wynagrodzenie.za.urlop.po-
winni.Państwo.obliczyć,.uwzględniając.wynagrodzenie.pracownika.po.pod-
wyżce ..

Wynagrodzenie. urlopowe. oblicza. się,. dzieląc. podstawę. wymiaru. przez.
liczbę. godzin,. w. czasie. których. pracownik. wykonywał. pracę,. w. okresie,.
z. którego. została. ustalona. ta. podstawa .. Po. obliczeniu. wynagrodzenia. za..
1.godzinę.mnoży.się.je.przez.liczbę.godzin,.jakie.pracownik.przepracował-
by.w.czasie. urlopu.wypoczynkowego.w. ramach.normalnego. czasu.pracy,.
gdyby.w.tym.czasie.nie.korzystał.z.urlopu.wypoczynkowego ..

Podstawa Prawna:
ff § 6–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop pracownika przechodzącego  
na emeryturę

PROBLEM 
Jeden z naszych pracowników przejdzie na emeryturę z końcem marca 2014 r. Jak 
ustalić przysługujący mu urlop – proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, czy w peł-
nym wymiarze? Pracownik ma prawie 40-letni staż pracy i, rozwiązując stosunek 
pracy w br., domaga się wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za 2014 r. 
w pełnym wymiarze, tj. za 26 dni. 

RADA 
Jeśli stosunek pracy ustaje w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługu-
je urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego 
u danego pracodawcy w roku rozwiązania umowy o pracę. Zasada proporcjonal-
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ności urlopu dotyczy również sytuacji, gdy pracownik w ciągu roku kalendarzowego 
przechodzi na emeryturę. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby przed rozwiąza-
niem stosunku pracy udzielić takiemu pracownikowi w całości urlopu wypoczynko-
wego należnego za dany rok kalendarzowy. 

UZASADNIENIE 
W.przypadku. rozwiązania.stosunku.pracy. i.niewykorzystania.z. tego.po-
wodu.urlopu.wypoczynkowego.nabytego.w.pełnym.wymiarze.pracowni-
kowi.przysługuje.od.dotychczasowego.pracodawcy.ekwiwalent.pieniężny.
odpowiadający.urlopowi.w.wymiarze.proporcjonalnym.do.okresu.przepra-
cowanego.u.tego.pracodawcy.w.roku,.w.którym.rozwiązano.stosunek.pra-
cy,. także.w. sytuacji,. gdy.nastąpiło. to.w.związku. z.nabyciem.przez.pra-
cownika.uprawnień.emerytalnych ..W.uchwale.z.20.sierpnia.1997.r ..(III.ZP.
26/97,. OSNP. 1998/5/145,. patrz:. www .ekspert3 .inforlex .pl). Sąd. Najwyż-
szy.stwierdził,.że.fakt.wykonywania.pracy.przez.okres.kilkunastu.lat.u.da-
nego. pracodawcy. nie. ma. wpływu. na. wymiar. urlopu. w. roku,. w. którym.
następuje.rozwiązanie.stosunku.pracy.w.związku.z.przejściem.na.emery-
turę.lub.rentę ..

Przykład 

Pracownik jest zatrudniony w spółce z o.o. od 2000 r. Jego staż pracy wynosi ogółem 
40 lat. 1 kwietnia 2014 r. pracownik przejdzie na emeryturę (umowa o pracę zosta-
nie rozwiązana 31 marca 2014 r.). Z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego 
za 2014 r. w wymiarze 26 dni wykorzystał 5 dni roboczych. Dlatego pracodawca po 
rozwiązaniu stosunku pracy wypłaci pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni (3/12 x 26 dni = 6,5 dnia, co daje 
w zaokrągleniu 7 dni). Ponieważ pracownik wykorzystał 5 dni urlopu w naturze, ekwi-
walent pieniężny należy mu się za 2 dni. 

Podstawa Prawna:
ff art. 155

1
, art. 155

3
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 

z 2014 r. poz. 208). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 
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Jak wliczać do podstawy urlopowej składniki wynagrodzenia wypracowane 
przez zespół pracowników

PROBLEM
Przyznajemy kierownikom komórek organizacyjnych miesięczną premię obliczaną 
od zysku wypracowanego przez podległy im zespół. Na wysokość premii nie wpływa-
ją nieobecności kierowników w pracy. Czy składnik ten powinien być uwzględniany 
w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie za urlop?

RADA
Nie. Do wynagrodzenia za urlop nie powinni Państwo wliczać premii, ale należy ją 
uwzględnić w wysokości ekwiwalentu urlopowego.

UZASADNIENIE
Ponieważ.premia.zależy.od.zysku.wypracowanego.przez.wszystkich.pracowni-
ków.podległych.kierownikowi,.należy.uznać,.że.nie.jest.pomniejszana.za.czas.
jego.urlopu.wypoczynkowego ..Kierownik.otrzymuje.ją.zatem.w.pełnej.wysoko-
ści.również.w.miesiącu,.w.którym.korzysta.z.urlopu ..Z.tego.względu.nie.należy.
jej.uwzględniać.przy.obliczaniu.wynagrodzenia.urlopowego,.gdyż.Państwa.pra-
cownik.otrzymałby.ją.dwa.razy.–.w.wynagrodzeniu.za.pracę.i.w.wynagrodze-
niu.za.urlop.wypoczynkowy ..Premię.należy.jednak.wliczyć.do.podstawy.przy-
sługującego.kierownikowi.ekwiwalentu.pieniężnego.za.niewykorzystany.urlop .

Zasady uwzględniania składników wynagrodzenia 
w wynagrodzeniu za urlop i ekwiwalencie urlopowym

rodzaj składnika sposób uwzględniania w podstawie 
wynagrodzenia urlopowego

sposób uwzględniania w podsta-
wie ekwiwalentu urlopowego

1 2 3
Składniki wynagro-
dzenia określone 
w stawce mie-
sięcznej, w stałej 
wysokości

w wysokości należnej w miesiącu ko-
rzystania z urlopu wypoczynkowego

w wysokości należnej w miesią-
cu nabycia prawa do ekwiwa-
lentu

Składniki zmienne 
za okresy nie dłuż-
sze niż 1 miesiąc 
(np. miesięczne 
premie regulami-
nowe)

w łącznej wysokości wypłaconej 
pracownikowi w okresie 3 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu, a gdy 
występują znaczne wahania między 
ich wysokością w poszczególnych 
miesiącach – z 12 miesięcy

w łącznej wysokości wypłaconej 
pracownikowi w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających miesiąc 
nabycia prawa do ekwiwalentu – 
po uprzednim uzupełnieniu
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1 2 3
Składniki wy-
nagrodzenia za 
okresy dłuższe 
niż 1 miesiąc (np. 
premie kwartalne, 
półroczne)

nie uwzględnia się w łącznej wysokości wypła-
conej w okresie 12 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu – po uprzednim 
uzupełnieniu

Przy.obliczaniu.kwoty.należnego.ekwiwalentu.i.wynagrodzenia.za.urlop.
z.podstawy.wymiaru.należy.wyłączyć:
n. .należności.wymienione.w.§.6.rozporządzenia.urlopowego.(np ..jednora-

zowe. lub. nieperiodyczne. wypłaty. za. spełnienie. określonego. zadania.
bądź.za.określone.osiągnięcie,.nagrody.z.zakładowego.funduszu.nagród),

n. .należności. wypłacane. w. celu. zrekompensowania. pracownikowi. ponie-
sionych. przez. niego. wcześniej. wydatków,. np .:. ekwiwalent. za. pranie.
i.konserwację.odzieży.roboczej,.diety.za.podróż.służbową,

n. .świadczenia.pozapłacowe,.np ..pakiety.medyczne.finansowane.przez.pra-
codawcę,.bony.sfinansowane.z.zfśs.lub.ze.środków.obrotowych,

n. .wynagrodzenie.otrzymywane.przez.pracownika.z.innych.źródeł.niż.sto-
sunek.pracy.(wyrok.Sądu.Najwyższego.z.4.marca.2008.r .,.II.PK.183/07,.
niepubl .),.np ..wynagrodzenie.z.tytułu.umów.cywilnoprawnych,

n. .premie.uznaniowe.nieposiadające.charakteru.roszczeniowego.(wyrok.Sądu.
Najwyższego.z.20.lipca.2000.r .,.I.PKN.17/00,.OSNP.2002/3/77,.www .eks-
pert3 .inforlex .pl),.np ..premie.przyznawane.swobodną.decyzją.pracodawcy .
Na.wysokość.wynagrodzenia.urlopowego.nie.powinny.wpływać.składniki.

przysługujące.za.okresy.urlopu.wypoczynkowego ..Wynika.to.z..tego,.że.za.czas.
płatnego. wypoczynku. pracownikowi. przysługuje. takie. wynagrodzenie,. jakie.
otrzymałby,.gdyby.w.tym.czasie.pracował.(art ..172.k .p .) ..Wliczanie.do.podsta-
wy.urlopowej.elementów.pensji.wypłacanych.w.całości.również.za.okres.trwa-
nia.urlopu.powodowałoby,.że.pracownik.otrzymałby.dany.składnik.dwa.razy.–.
raz.w.wynagrodzeniu.za.pracę,.a.drugi.raz.w.wynagrodzeniu.urlopowym ..Takie.
działania.prowadziłyby.do.nieuzasadnionego.zawyżania.przez.pracodawcę.na-
leżności.ze.stosunku.pracy ..Pracodawca.może. jednak.ustalać.wynagrodzenie.
urlopowe.korzystniej.niż.przewidują.to.obowiązujące.przepisy .

Niektóre zmienne składniki wynagrodzenia trzeba wyłą-
czyć z podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop, ale 
należy je uwzględnić w ekwiwalencie urlopowym.
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Przykład

Wojciech D. jest kierownikiem działu handlowego. Oprócz stałego wynagrodzenia za-
sadniczego otrzymuje co miesiąc premię od zysku wypracowanego przez podległy 
zespół pracowników. Bez względu na to, czy Wojciech D. jest w pracy, czy nie (bo np. 
choruje lub korzysta z urlopu), ma prawo do premii w pełnej wysokości naliczanej 
według tych samych zasad. W lutym 2014 r. Wojciech D. przebywał przez 10 dni na 
urlopie wypoczynkowym. Mimo to pracodawca wypłacił mu za luty premię w pełnej 
wysokości, tj. 3000 zł brutto (obliczoną od zysku osiągniętego przez podległych pra-
cowników). W tych okolicznościach, poza premią, Wojciech D. powinien otrzymać za 
luty stałą płacę zasadniczą, bez wynagrodzenia urlopowego obliczanego ze składni-
ków zmiennych.

Premię,.o.której.mowa.w.pytaniu,.należy.uwzględnić.w.podstawie.ekwi-
walentu.za.niewykorzystany.urlop ..Taka.premia.nie.jest.wymieniona.w.prze-
pisach.jako.składnik,.którego.nie.należy.uwzględniać.w.ekwiwalencie.urlo-
powym .

Wyznaczając.podstawę.ekwiwalentu.urlopowego.ze. składników.zmien-
nych,.należy.pamiętać.o.jej.uzupełnieniu,.które.polega.na.podzieleniu.fak-
tycznie.uzyskanych.przez.pracownika.składników.przez.liczbę.dni.pracy,.za.
które. przysługiwały,. a. następnie. pomnożeniu. otrzymanego. wyniku. przez.
liczbę. dni,. które. pracownik. przepracowałby. w. ramach. normalnego. czasu.
pracy,.zgodnie.z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.pracy .

Podstawa Prawna:
ff § 6–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353),

ff art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. 
poz. 208).

MarIusz pIgulskI
ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń 
społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersyte-
cie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny  
kadrowo-płacowej
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Jak ustalić wynagrodzenie za dni urlopu okolicznościowego

PROBLEM 
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej 2 dni urlopu okolicznościowego 
w związku z własnym ślubem. Jak ustalić wynagrodzenie za te dni? 
RADA 
Pracownikowi mimo nieświadczenia pracy z powodu udzielonego urlopu okoliczno-
ściowego przysługuje wynagrodzenie, które ustala się jak wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy, z jednym zastrzeżeniem. Otóż składniki wynagrodzenia określone 
w zmiennej wysokości ustala się z miesiąca, w którym był wykorzystywany urlop 
okolicznościowy. 

UZASADNIENIE 
Pracodawca.ma.obowiązek.wypłaty.wynagrodzenia.jedynie.za.pracę.wyko-
naną.przez.pracownika.(art ..80.k .p .) ..Tylko.przepisy.prawa.mogą.zobowią-
zać.pracodawcę.do.wypłaty.wynagrodzenia,.mimo.że.pracownik.nie.świad-
czył.pracy ..Do.sytuacji.tych.zaliczamy.m .in ..urlop.okolicznościowy ..

Szczegółowe. zasady. obliczania. wynagrodzenia. za. okresy. usprawiedli-
wionej.nieobecności.w.pracy.są.określone.w.rozporządzeniu.w.sprawie.spo-
sobu.ustalania.wynagrodzenia.w.okresie.niewykonywania.pracy.oraz.wyna-
grodzenia. stanowiącego. podstawę. obliczania. odszkodowań,. odpraw,.
dodatków.wyrównawczych.do.wynagrodzenia.oraz.innych.należności.prze-
widzianych.w.Kodeksie.pracy ..Przepisy.tego.rozporządzenia.określają,.kie-
dy.pracownik.otrzymuje.wynagrodzenie.ustalone.według.zasad.obowiązują-
cych.przy.obliczaniu.wynagrodzenia. za.urlop.wypoczynkowy,. a.w. jakich.
przypadkach.zgodnie.z.zasadami.obowiązującymi.przy.obliczaniu.ekwiwa-
lentu.pieniężnego.za.ten.urlop ..

Przy.ustalaniu.wynagrodzenia.za.urlop.okolicznościowy.pracodawca.po-
winien. zastosować. zasady. obowiązujące. przy. ustalaniu. wysokości. wyna-
grodzenia. za. urlop. wypoczynkowy,. pamiętając. o. wyłączeniu. z. podstawy.
wymiaru. niektórych. składników. wynagrodzenia,. np .. jednorazowych. lub.
nieperiodycznych.wypłat.za.spełnienie.określonego.zadania. lub.określone.
osiągnięcie,. wynagrodzenia. chorobowego. (§. 6. rozporządzenia. urlopowe-
go) ..

W.zależności.od.systemu.wynagradzania.obowiązującego.u.pracodawcy,.
różny.będzie.sposób.ustalania.wynagrodzenia.za.czas.urlopu.okolicznościo-
wego .. W. przypadku. gdy. pracownik. otrzymuje. wynagrodzenie. składające.
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się.jedynie.ze.stałych.elementów,.wówczas.składniki.wynagrodzenia.okre-
ślone.w.stawce.miesięcznej.w.stałej.kwocie.uwzględnia.się.w.wynagrodze-
niu.za.czas.urlopu.okolicznościowego.w.wysokości.należnej.pracownikowi.
za.miesiąc,.w.którym.był.na.urlopie.okolicznościowym ..Składniki.wynagro-
dzenia. ustalane. w. zmiennej. wysokości. oblicza. się. wyłącznie. z. miesiąca,.
w.którym.przypadło.zwolnienie.od.pracy.(a.nie,.jak.przy.obliczaniu.wyna-
grodzenia. za. urlop,. w. wysokości. średniej. z. 3. miesięcy. poprzedzających.
miesiąc.rozpoczęcia.urlopu) ..

Inaczej.należy.postąpić.w.sytuacji,.gdy.pracownik.otrzymuje.zmienne.wy-
nagrodzenie. określone. w. stawce. akordowej,. prowizyjnej. bądź. zadaniowej ..
Aby.obliczyć.wynagrodzenie.za.czas.urlopu.okolicznościowego,.należy:.
n. .ustalić.zmienne.składniki.wynagrodzenia.z.miesiąca.korzystania.z.urlopu.

okolicznościowego.i.je.zsumować,.
n. .określić.liczbę.godzin.przepracowanych.w.miesiącu.korzystania.z.urlopu.

okolicznościowego,.
n. .obliczyć.stawkę.wynagrodzenia.za.1.godzinę.pracy.ze.zmiennych.skład-

ników. wynagrodzenia. –. zmienne. składniki. wynagrodzenia. z. miesiąca.
korzystania. z. urlopu. okolicznościowego. należy. podzielić. przez. liczbę.
godzin.przepracowanych.w.tym.miesiącu,.

n. .ustalić.wynagrodzenie.za.czas.urlopu.okolicznościowego.ze.zmiennych.
składników. wynagrodzenia;. w. tym. celu. należy. stawkę. godzinową. ze.
zmiennych. składników. wynagrodzenia. pomnożyć. przez. liczbę. godzin.
wyznaczonych.pracownikowi.do.przepracowania.w.dniu,.w.którym.ko-
rzystał.z.urlopu.okolicznościowego ..

Przy ustalaniu stawki godzinowej ze stałych i zmiennych 
składników wynagrodzenia stosuje się odmienne zasady, 
tj. stałe składniki wynagrodzenia dzieli się przez liczbę 
godzin pracy przypadających do przepracowania w mie-
siącu korzystania z urlopu okolicznościowego, natomiast 
zmienne składniki należy podzielić przez liczbę godzin 
przepracowanych w danym miesiącu. 

Podstawa Prawna:
ff § 4 ust. 2, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustala-
nia wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania 
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odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych 
w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. DzU z 2003 r. nr 230, poz. 2292),

ff art. 80 ustawy z  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r.  
poz. 208),

ff § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienięż-
nego za urlop (DzU z 1997 r. nr 2 poz. 14; ost. zm.  DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353). 

beata skrobIsz-kaczMarek
radca prawny 

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik, który podczas urlopu 
stawił się na zebraniu firmowym

PROBLEM
Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 17 do 21 lutego. 19 lutego sta-
wił się w siedzibie firmy na zebraniu. W tym samym dniu podpisał porozumienie zmie-
niające do umowy o pracę. Czy za dzień stawienia się pracownika w siedzibie firmy 
należy wypłacić mu normalne wynagrodzenie, czy wynagrodzenie za urlop?

RADA
Jeżeli Państwa pracownik nie został odwołany z urlopu, aby stawić się na zebraniu 
firmowym, a jedynie pojawił się na nim z własnej inicjatywy, to nie doszło do przerwa-
nia urlopu wypoczynkowego. Podpisanie na urlopie wypoczynkowym porozumienia 
zmieniającego do umowy o pracę jest dozwolone i nie powoduje przerwania urlopu. 
W tej sytuacji należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie urlopowe. Jeżeli jednak 
odwołali Państwo pracownika z urlopu, to taki dzień należy potraktować jak dzień 
pracy i wypłacić wynagrodzenie za pracę.

UZASADNIENIE
Obowiązujące.przepisy.prawa.pracy.nie.regulują,.w.jaki.sposób.pracownik.
powinien.wykorzystywać.urlop.wypoczynkowy ..O.tym.decyduje.pracownik,.
wybierając.bardziej.lub.mniej.aktywną.formę.wypoczynku ..Nie.jest.również.
zabronione.wykonywanie.przez.pracownika.innej.pracy.w.czasie.korzysta-
nia. przez. niego. z. urlopu. wypoczynkowego .. Jedno. z. podstawowych. praw,.
jakie.przysługuje.pracownikowi.–.prawo.do.wypoczynku.–.jest.w.tym.za-
kresie. wyrażone. jedynie. w. konieczności. udzielenia. pracownikowi. odpo-
wiedniej.liczby.dni.urlopu.wypoczynkowego.w.roku.kalendarzowym ..Dla-
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tego.przebywanie.pracownika.w.okresie.urlopu.wypoczynkowego.na.terenie.
zakładu.pracy.nie.musi.oznaczać,.że.wykonuje.on.pracę.i.jest.to.jego.czas.
pracy,.za.który.należy.mu.wypłacić.wynagrodzenie.za.pracę .

Przebywanie pracownika w okresie urlopu wypoczynko-
wego na terenie zakładu pracy nie musi oznaczać, że wy-
konuje on pracę i jest to jego czas pracy, za który należy 
wypłacić wynagrodzenie za pracę.

W.przedstawionym.przez.Państwa.przypadku.należy.rozróżnić.dwie.pod-
stawowe.sytuacje,.z.których.każda.może.w.inny.sposób.wpływać.na.rodzaj.
wynagrodzenia.należnego.pracownikowi .

Przykład

Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 3 do 14 lutego 2014 r. W trakcie 
urlopu dowiedział się od kolegi, że 7 lutego zaplanowano w zakładzie pracy zebranie 
załogi, na którym miały być poruszane ważne zagadnienia dotyczące dalszego funk-
cjonowania zakładu oraz sytuacji załogi. Ponieważ pracownik był zainteresowany tą 
dyskusją, postanowił wybrać się 7 lutego na zebranie załogi. Jednocześnie kadro-
wa, korzystając z obecności tego pracownika, poprosiła go o podpisanie aneksu do 
umowy o pracę w zakresie przeniesienia go na inne stanowisko pracy. Pracownik 
podpisał porozumienie zmieniające i udał się do domu.
W takim przypadku nie może być mowy o zaliczeniu obecności pracownika w za-
kładzie do czasu pracy i tym samym naliczeniu mu za ten dzień normalnego wyna-
grodzenia za pracę zamiast wynagrodzenia urlopowego. Pracownik pojawił się na 
zebraniu załogi z własnej inicjatywy, a podpisanie przez niego porozumienia zmienia-
jącego nie ma w tym przypadku żadnego wpływu na ciągłość urlopu wypoczynkowe-
go. Za ten dzień pracownik ma prawo do wynagrodzenia urlopowego.

 
Przykład

Pracownikowi udzielono urlopu wypoczynkowego od 3 do 14 lutego 2014 r. Praco-
dawca zadzwonił do pracownika 4 lutego i odwołał go z urlopu wypoczynkowego
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7 lutego (w tym dniu pracownik miał obowiązek zgłosić się do pracy na ogólnoza-
kładowe zebranie załogi). Po zebraniu pracownicy podpisywali aneksy do umów 
o pracę obniżające wynagrodzenia za pracę o 10% w związku z trudną sytuacją fi-
nansową zakładu. Pracownik stawił się 7 lutego na zebraniu. Po jego zakończeniu 
podpisał porozumienie do umowy o pracę obniżające wynagrodzenie za pracę. Od 8 
do 14 lutego br. pracownik w dalszym ciągu przebywał na urlopie wypoczynkowym 
udzielonym mu przez pracodawcę.
W takiej sytuacji 7 lutego należy zakwalifikować jako dzień pracy i naliczyć nor-
malne wynagrodzenie za pracę, wynikające z umowy o pracę. Wynagrodzenie 
za czas urlopu będzie przysługiwać pracownikowi wyłącznie za 8 dni urlopu wy-
poczynkowego, tj. za okresy przypadające od 3 do 6 lutego i od 8 do 14 lutego 
2014 r. Obowiązek stawienia się pracownika w zakładzie w trakcie urlopu powo-
duje przerwanie urlopu i konieczność ponownego doliczenia pracownikowi do puli 
urlopowej dnia, w którym został odwołany z urlopu i zobowiązany do stawienia 
się w pracy.

 

Podstawa Prawna:
ff art. 152, art. 154

2
, art. 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 

DzU z 2014 r. poz. 208).

aleksaNder p. kuźNIar
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy wartość podarowanych pracownikom jednostek uczestnictwa 
w funduszu inwestycyjnym należy wliczyć do wynagrodzenia urlopowego

PROBLEM
Przekazujemy pracownikom jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 
(III filar). Udziały mogą zostać spieniężone dopiero po upływie 5 lat od ich otrzyma-
nia. W chwili przekazania pracownikom tych świadczeń są one kwalifikowane jako 
oskładkowany i opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Czy wartość tych świad-
czeń należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
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RADA
Wartości jednostek uczestnictwa nie powinni Państwo uwzględniać w podstawie wymia-
ru wynagrodzenia urlopowego ani ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

UZASADNIENIE
Sposób.uwzględniania.poszczególnych.składników.wynagrodzenia.w.pod-
stawie.wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego.i.ekwiwalentu.jest.uzależniony.
od.ich.charakteru ..W.podstawie.urlopowej.należy.uwzględniać:
n. .składniki.wynagrodzenia.określone.w.stawce.miesięcznej.w.stałej.wysokości,
n. .zmienne. składniki.wynagrodzenia.przysługujące. za.okresy.nie.dłuższe.niż.

1.miesiąc,.z.wyjątkiem.określonych.w.miesięcznej.stawce.w.stałej.wysokości .
Za.czas.urlopu.pracownikowi.przysługuje.wynagrodzenie,.jakie.by.otrzy-

mał,.gdyby.w.tym.czasie.pracował.(art ..172.k .p .) ..
Otrzymanie.jednostki.uczestnictwa.w.funduszu.inwestycyjnym.jest.tytu-

łem.prawnym,.świadczeniem.w.naturze.w.chwili.przekazania.pracowniko-
wi .. Nie. przysługuje. z. tytułu. wykonania. określonej. pracy .. Świadczenie. to.
może.być.traktowane.jako.pozostające.w.związku.z.zatrudnieniem ..Jednak.
fakt.ten.nie.wpłynie.na.możliwość.zaliczenia.go.do.stałych.składników.wy-
nagrodzenia.ani.do.zmiennych .

Zaliczenie.do.podstawy.urlopowej.świadczeń.w.naturze.można.przyrów-
nać. do. abonamentów. medycznych. finansowanych. pracownikom .. Takie.
świadczenie.nie.podlega.wliczeniu.do.podstawy.wymiaru.zarówno.wyna-
grodzenia.za.urlop,.jak.i.ekwiwalentu.z.tego.tytułu .

Wartości świadczeń w naturze nie należy wliczać do pod-
stawy wymiaru wynagrodzenia za urlop ani ekwiwalentu 
pieniężnego.

Podstawa Prawna:
ff art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
ff § 7–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353).

Marta jeNdrasIk
ekspert ds. prawa pracy, wykładowca
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7. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

Czy pracownik traci prawo do wynagrodzenia chorobowego,  
jeżeli w trakcie zwolnienia uczęszcza na kurs językowy

PROBLEM
Nasz pracownik zachorował i dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 6 do  
28 lutego. Jest to jego pierwsza choroba w tym roku – za jej czas pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie chorobowe. Na zwolnieniu lekarz zaznaczył, że chory może 
chodzić. 10 lutego otrzymaliśmy informację, że przebywający na zwolnieniu pracow-
nik uczęszcza codziennie na kurs języka angielskiego (na kilka godzin) i przygotowu-
je się do egzaminu końcowego. W związku z tym planujemy przeprowadzenie kontroli 
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego (zatrudniamy ponad 20 osób). 
Jeżeli informacja zostanie potwierdzona, to czy możemy uznać, że pracownik wyko-
rzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z celem i nie wypłacić mu wynagrodzenia 
chorobowego za cały okres zwolnienia?

RADA
Jeżeli kontrola wykaże, że pracownik faktycznie uczęszczał codziennie na zajęcia 
i przygotowywał się do egzaminu, to takie postępowanie mogą Państwo uznać za 
niewłaściwy sposób korzystania ze zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku pra-
cownik utraci prawo do wynagrodzenia chorobowego za cały okres wskazany w za-
świadczeniu ZUS ZLA. 

UZASADNIENIE
Choroba.pracownika.wiąże.się.z. jego.absencją.w.pracy.oraz.zwolnieniem.
od. wykonywania. obowiązków. służbowych .. Pracownik. podczas. okresu.
zwolnienia.od.pracy.powinien.postępować.w.taki.sposób,.aby.jak.najszyb-
ciej.odzyskać.sprawność.zdrowotną.i.wrócić.do.pracy ..Wiąże.się.to.z.wypeł-
nianiem. zaleceń. i. wskazówek. lekarskich .. Adnotacja. na. zwolnieniu. lekar-
skim. wskazująca,. że. pacjent. „może. chodzić”,. nie. oznacza. co. do. zasady.
zezwolenia.na.podejmowanie.każdego.wysiłku.i.aktywności.życiowej ..Jak.
wynika.z.wyroku.Sądu.Apelacyjnego.w.Katowicach.z.12.listopada.2002.r ..
(III. AUa. 3189/01),. adnotacja. na. zwolnieniu. lekarskim. o. treści:. „pacjent.
może.chodzić”.nie.usprawiedliwia.wykonywania.pracy.przez.pracownika,.
którego.taka.adnotacja.dotyczy ..Taki.zapis.upoważnia.go.jedynie.do.wyko-
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nywania. zwykłych. czynności. życia. codziennego,. np .. poruszanie. się. po.
mieszkaniu,.udanie.się.na.zabieg.czy.kontrolę.lekarską .

Zatem.fakt,.że.pracownik.może.chodzić,.nie.jest.tożsamy.z.możliwością.
gospodarowania.czasem.zwolnienia.od.pracy.w.sposób.dowolny ..W.trakcie.
zwolnienia.chory.może.podejmować.czynności,.które.nie.przeszkodzą.w.pro-
cesie.dochodzenia.do.zdrowia ..Jeżeli.uda.się.np ..na.krótki.spacer.zalecony.
przez.lekarza,.to.nie.można.uznać.takiego.zachowania.za.niezgodne.z.celem.
zwolnienia ..Co.innego.natomiast.w.przypadku,.gdy.pracownik.na.zwolnieniu.
lekarskim. będzie. np .. remontował. mieszkanie .. Takie. postępowanie. można.
uznać.za.niesprzyjające.odzyskaniu.zdolności.do.pracy.zawodowej .

W.przedstawionej.w.pytaniu.sytuacji.otrzymali.Państwo. informację,.że.
pracownik.w.trakcie.zwolnienia.uczęszcza.codziennie.(na.kilka.godzin).na.
kurs. języka. angielskiego. i. przygotowuje. się. do. końcowego. egzaminu ..
Udział.w.zajęciach.oraz.nauka.do.egzaminu.wymaga.zarówno.wysiłku.umy-
słowego,. jak. i. fizycznego,. co. może. utrudniać. rekonwalescencję .. Dlatego,.
jeżeli.w.trakcie.kontroli.okaże.się,.że.otrzymane. informacje.są.zgodne.ze.
stanem. rzeczywistym,. mogą. Państwo. postępowanie. pracownika. potrakto-
wać. jako. nieprawidłowe. wykorzystywanie. zwolnienia. lekarskiego,. czego.
skutkiem. będzie. odebranie. prawa. do. świadczenia. chorobowego. –. w. tym.
przypadku. wynagrodzenia. chorobowego .. Uczestnictwo. w. zajęciach. oraz.
nauka.do.egzaminu.końcowego.nie.należą.do.czynności.życia.codziennego,.
jest.to.zatem.wykorzystywanie.zwolnienia.w.innym.celu.niż.odzyskiwanie.
zdolności.do.pracy ..Stanowisko.takie.wyraziło.Ministerstwo.Pracy.i.Polity-
ki. Społecznej. w. piśmie. z. 6. kwietnia. 2011. r .. (sygn .. SPS-023–21763/11):.
W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że zwolnienie lekarskie zostało wy-
korzystane przez pracownika w sposób niezgodny z jego celem albo stwier-
dzenia, że pracownik wykonuje w trakcie zwolnienia inną pracę zarobkową, 
pracownik ten, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy chorobowej, traci prawo do 
zasiłku chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby) za cały okres okre-
ślony w zwolnieniu lekarskim, podczas którego wykonywana jest kontrola.

Jeżeli.jednak.po.przeprowadzonej.kontroli.będą.Państwo.mieli.wątpliwo-
ści.dotyczące.interpretacji.informacji.zawartych.w.protokole.sporządzonym.
w.wyniku.kontroli,.to.powinni.Państwo.wystąpić.o.rozstrzygnięcie.do.ZUS ..
W.takim.przypadku.ZUS.zwraca.się.do. lekarza. leczącego.o.sporządzenie.
opinii.i.wydaje.w.razie.sporu.decyzję,.od.której.przysługują.stosowne.środ-
ki. odwoławcze. do. właściwego. sądu. rejonowego. w. terminie. miesiąca. od.
otrzymania.decyzji ..W.razie.potwierdzenia.przez.ZUS,.że.faktycznie.doszło.
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do.nadużycia.ze.strony.ubezpieczonego,.traci.on.prawo.do.świadczenia.cho-
robowego.za.cały.okres.choroby .

Podstawa Prawna:
ff art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r.  
poz. 208),

ff art. 17 i 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2014 r. poz. 159),

ff § 1, § 5, § 9 i § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli za-
świadczeń lekarskich (DzU nr 65, poz. 743).

Izabela Nowacka
specjalista w zakresie zasiłków, ekonomista, autorka licznych publikacji z dziedzi-
ny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od wielu lat zajmuje się tematyką 
wynagrodzeń i rozliczaniem płac, prowadzi portal kadrowo-płacowy
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  Co miesiąc w formie książkowej wyczerpujące opracowanie jednego z tematów 
kadrowych 

Nowe dodatki – raz w miesiącu!

  „ Prawo w jednostkach budżetowych” – wyjaśniamy aktualne problemy 
kadrowych z jednostek budżetowych

 „Płace i rozliczenia” – poświęcony tematyce naliczania wynagrodzeń

  „Kompendium Kadrowe – procedury” – krok po kroku wskazujemy 
właściwy sposób postępowania pracodawcy w sprawach pracowniczych

  4 razy w roku płyta CD z obszernym zbiorem artykułów, druków i formularzy 
dotyczących jednego z zagadnień prawnopracowniczych

 cały rok dostęp do wydania internetowego czasopisma gratis www.spp.infor.pl 

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY w 2014 roku 

Informacje i zamówienia
Biuro Obsługi Klienta: 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl
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Praca zbiorowa

Wynagrodzenia  
i inne świadczenia pracownicze  
– problemy z praktyki

Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną  
na nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi  
na internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać 
przed fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe,  korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:
  Przykładowo wypełnione formularze
  Pisma Ministerstwa Finansów
  Orzecznictwo
  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

Informacje i zamówienia:  Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; 
e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

A ponadto:
Przykładowo wypełnione formularze

I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!
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