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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!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

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

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Zajęcia rehabilitacyjne w domach 
pomocy społecznej
Od 14 marca 2014 r. zajęcia rehabilitacyjne dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi przebywających w do-

mach pomocy społecznej odbywają się na nowych zasa-

dach. Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

(lub pracownik wskazany przez dyrektora domu opieki 

społecznej) działający z innymi osobami tego zespołu 

oraz z mieszkańcem domu opieki (lub jego przedstawi-

cielem ustawowym) będzie ustalać indywidualny plan 

wsparcia mieszkańca domu opieki. W planie tym nale-

ży określić m.in.: rodzaj, zakres programowy oraz wy-

miar czasu zajęć przewidzianych dla korzystającego 

z programu. W zakresie realizacji zajęć kierownik (lub 

wyznaczony pracownik) powinien współpracować 

z psychologiem mieszkańca domu opieki, a za jego 

zgodą (lub przedstawiciela ustawowego) – w miarę 

możliwości – również z lekarzem psychiatrą lub neuro-

logiem. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach kierow-

nik może zawnioskować o przyznanie mieszkańcowi 

domu opieki nagrody rzeczowej.

Takie obowiązki i kompetencje kierownika domu 
opieki społecznej przewiduje rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2014 r. 
w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach 
pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi (DzU z 2014 r. poz. 250).

Opiniowanie funkcjonariuszy 
Straży Granicznej
Od 22 marca 2014 r. obowiązują nowe regulacje doty-

czące okresowego opiniowania funkcjonariuszy Stra-

ży Granicznej (dalej: SG). Zmiany wynikają m.in. 

z konieczności dostosowania przepisów wykonaw-

czych do nowelizacji ustawy – Kodeks pracy w zakre-

sie nowelizacji przepisów w zakresie uprawnień rodzi-

cielskich. Od 17 czerwca 2013 r. wprowadzono m.in. 

nowy urlop rodzicielski i o 2 tygodnie wydłużony zo-

stał wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Zmienione zostały terminy sporządzania opinii służ-

bowej funkcjonariuszy SG w okresie służby przygoto-

wawczej (z podziałem na lata służby). W służbie przy-

gotowawczej opinię trzeba będzie sporządzać nie 

później niż do: 90. dnia po upływie 1. roku służby, 

30. dnia przed upływem 2. roku służby oraz 90. dnia 

przed mianowaniem na stałe. Termin opiniowania funk-

cjonariuszy SG może ulec przesunięciu również o okres 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatko-

wego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodziciel-

skiego oraz urlopu ojcowskiego. Ponadto przesunięcie 

tego terminu może być uzasadnione zwolnieniem funk-

cjonariusza od zajęć służbowych na czas pełnienia 

funkcji we władzach związku zawodowego (NSZZ 

Funkcjonariuszy Straży Granicznej).

W przypadku złożenia wniosku o mianowanie lub 

powołanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko 

służbowe opiniowanie powinno być przeprowadzone 

najpóźniej na 120 dni przed najbliższym możliwym 

terminem mianowania (nie dotyczy to opiniowania 

w trybie odwoławczym). Odwołania od opinii stwier-

dzających np. nieprzydatność do służby w okresie 

służby przygotowawczej czy nieprzydatność do zajmo-

wania stanowiska w tym okresie rozpatrują: Komen-

dant Główny SG, komendanci właściwych oddziałów, 

ośrodków szkolenia oraz ośrodków SG (w ramach 

swoich kompetencji). Obecnie nie należy włączać do 

akt osobowych opiniowanego ostatecznej opinii wyda-

nej w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przedter-

minowe zatarcie kary dyscyplinarnej funkcjonariusza.

Takie m.in. regulacje wynikają z rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 lutego 2014 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowe-
go opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(DzU z 2014 r. poz. 285).

Nowe kody tytułów do ubezpieczeń
Od 1 kwietnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe kody 

ubezpieczeniowe, które wymuszą na ZUS przerejestro-

wanie ubezpieczonych z dotychczas stosowanych ko-

dów ubezpieczeniowych na kody:

■  2600 – dotyczy osób pobierających nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w Rze-

czypospolitej Polskiej,

■  2601 – dotyczy osób pobierających nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 

UE lub państwie członkowskim Europejskiego Poro-

zumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

■  2700 – dotyczy osób pobierających emeryturę pomo-

stową zamieszkałych w Rzeczypospolitej Polskiej,

■  2701 – dotyczy osób pobierających emeryturę pomo-

stową zamieszkałych w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim UE lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wol-

nym Handlu (EFTA).

Stosowanie nowych kodów ubezpieczeniowych bę-

dzie dotyczyć osób pobierających nauczycielskie 

świadczenia kompensacyjne oraz osób pobierających 

emeryturę pomostową, które zamieszkują w Polsce, 
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w krajach UE lub państwach członkowskich Europej-

skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wprowadzenie nowych kodów umożliwi prawidłową 

weryfikację uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej 

w świetle unijnych przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego.

Takie obowiązki przewiduje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgło-
szeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdro-
wotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych 
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatni-
ka, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczenio-
wych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze 
oraz innych dokumentów (DzU z 2013 r. poz. 1101).

Umowa o wymianie informacji 
podatkowych z Liberią
Na mocy umowy zostanie rozszerzona współpraca po-

między Polską a Liberią w zakresie wymiany informa-

cji w sprawach podatkowych.

Polska będzie udzielać informacji w zakresie podat-

ku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodo-

wego od osób fizycznych oraz podatku od towarów 

i usług zarówno obywateli Polski, jak i Liberii. Liberia 

natomiast udzieli na żądanie Polski informacji o  wszel-

kich podatkach bez względu na ich rodzaj i nazwę.

Umowa stanie się częścią funkcjonujących już w Polsce 

mechanizmów wymiany informacji podatkowych mających 

na celu efektywniejsze egzekwowanie należnych podatków.

Takie zmiany przewiduje ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Liberii o wymianie informacji w sprawach podatko-
wych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 
2013 r. Powyższą ustawę przyjął Sejm i oczekuje ona 
na podpis Prezydenta.

Umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania z Malezją
Umowa będzie miała zastosowanie w Polsce do: podatku 

dochodowego, podatku od wynagrodzeń i podatku wy-

równawczego. W przypadku Malezji będzie to podatek 

dochodowy oraz podatek dochodowy od ropy naftowej. 

Poprzednia wersja umowy regulowała zwolnienie od opo-

datkowania w Polsce dywidend wypłacanych przez spółki 

polskie podmiotom malezyjskim, jeżeli podmioty te pod-

legały malezyjskiemu podatkowi. Po zmianie dywidendy 

mogą podlegać opodatkowaniu w państwie rezydencji 

osoby, której wypłacane są dywidendy, natomiast poda-

tek nie może przekroczyć 5% kwoty dywidend brutto.

Pracownicy mający miejsce zamieszkania w jednym 

państwie i zatrudnieni w drugim państwie będą podle-

gać opodatkowaniu w tym drugim państwie, jeżeli będą 

przebywać w nim dłużej niż 183 dni (w każdym 12-mie-

sięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym 

w danym roku podatkowym).

Dotychczas rozliczenie podatku odbywało się za po-

mocą metody zaliczenia proporcjonalnego, jako właści-

wej dla unikania podwójnego opodatkowania, co nie zo-

stało zmienione. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku 

zapłaconego od dochodu osiągniętego za granicą na po-

czet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej 

(obliczonego proporcjonalnie do całości dochodu).

Takie zmiany przewiduje ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opo-
datkowania w zakresie podatków od dochodu oraz 
Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lum-
pur dnia 8 lipca 2013 r. Powyższą ustawę przyjął 
Sejm i oczekuje ona na podpis Prezydenta.

Wyższe odszkodowania dla rolników 
z tytułu wypadku przy pracy
Osoby, które odprowadzają składki do KRUS, będą 

miały prawo do wyższych odszkodowań z tytułu choro-

by zawodowej oraz wypadku przy pracy.

Od 1 lipca 2014 r. kwota za każdy procent stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie wynosiła 

700 zł, a nie jak obecnie 650 zł.

Takie zmiany przewiduje projekt z 14 lutego 2014 r. no-
welizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego od-
szkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub 
rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 26–31 III  2014 r.
31 MARCA 
■  ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. trzynastki przez pracodawców jedno-

stek sfery budżetowej, 

■  ostateczny termin udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2010 r., 

■  zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – informacja ZUS ZSWA.

OPRAC. DANUTA KOŚKA, KATARZYNA KALATA, AGATA PINZUŁ
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

 PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników

Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie
Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy 

(80%)

od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 1600 zł 1280 zł

(DzU z 2002 r. nr 200, poz. 1679, ost. zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314; DzU z 2012 r. poz. 1026; DzU z 2013 r. poz. 1074)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

IV kwartał 2013 r. 3823,32 zł

III kwartał 2013 r. 3651,72 zł

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

I kwartał 2013 r. 3740,05 zł

(MP z 2013 r. poz. 392, MP z 2013 r. poz. 672, MP z 2013 r. poz. 904, MP z 2014 r. poz. 148)

Wynagrodzenia młodocianych

Okres obowiązywania Pierwszy rok nauki (4%) Drugi rok nauki (5%) Trzeci rok nauki (6%)

od 1 marca do 31 maja 2014 r. 152,93 zł 191,17 zł 229,40 zł

od 1 grudnia do 28 lutego 2014 r. 146,07 zł 182,59 zł 219,10 zł

(j.t. DzU z 2014 r. poz. 232, MP z 2014 r. poz. 148)

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 20,83*
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 20,92*

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

(DzU z 1997 r. nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

Wpłaty na PFRON

Okres
Kwota przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 marca do 
31 maja 2014 r. 

3823,32 zł 1554,18 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 

z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych

od 1 grudnia 2013 r. 

do 28 lutego 2014 r. 

3651,72 zł 1484,42 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 

z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych

od 1 września do 

30 listopada 2013 r.

3612,51 zł 1468,49 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 

z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych

(j.t. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1645; MP z 2014 r. poz. 148)

Więcej „Wskaźników i stawek” na stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.
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Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.

Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie
Wysokość 

kwoty wolnej

Podstawowe 

koszty uzyskania 

przychodów i PIT-2

Podstawowe 

koszty uzyskania 

przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 

uzyskania 

przychodów i PIT-2

Podwyższone 

koszty uzyskania 

przychodów 

bez PIT-2

Alimenty (na podstawie 

tytułu wykonawczego)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Inne niż alimenty (na 

podstawie tytułu 

wykonawczego)

100% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

1237,20 zł 1191,20 zł 1242,20 zł 1195,20 zł

Zaliczki pieniężne 75% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

927,90 zł 893,40 zł 931,65 zł 896,40 zł

Kary pieniężne 90% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

1113,48 zł 1072,08 zł 1117,98 zł 1075,68 zł

Kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie
Wysokość kwoty 

wolnej

Podstawowe koszty 

uzyskania 

przychodów i PIT-2

Podstawowe koszty 

uzyskania 

przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 

uzyskania 

przychodów i PIT-2

Podwyższone koszty 

uzyskania 

przychodów 

bez PIT-2

Na rzecz pracodawcy 100% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

1237,20 zł 1191,20 zł 1242,20 zł 1195,20 zł

Inne należności niż na 

rzecz pracodawcy

80% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

989,76 zł 952,96 zł 993,76 zł 956,16 zł

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

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

 ZUS

Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub chorób zawodowych

Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą: 

730 zł  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 

730 zł   za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej 

o 10 punktów procentowych, 

12 775 zł  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

12 775 zł   z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się 

stanu zdrowia rencisty, 

65 701 zł   gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, 

32 851 zł   gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż 

małżonek lub dziecko, 

65 701 zł   gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego 

lub rencisty, oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci, 

65 701 zł   gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub 

rencisty, oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko, 

12 775 zł   gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny 

zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przysługującego 

małżonkowi lub dzieciom, 

32 851 zł   gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego 

ubezpieczonego lub rencisty, oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego 

następnego uprawnionego. 

(j.t. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 637; MP z 2014 r. poz. 187) 

Stan prawny na 13 marca 2014 r.
Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

  nr 12/2014   
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji 
z dziedziny kadrowo-płacowej

Okres, w którym pracodawcy 
zatrudniający niepełnosprawnych 
otrzymają wsparcie z PFRON, zostanie 
wydłużony o 6 miesięcy
Resort pracy przygotował 4 projekty rozporządzeń mających za główny cel przedłu-
żenie okresu, w czasie którego pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne 
mogą ubiegać się o finansowe wsparcie z PFRON. Planowana data wejścia ich 
w życie to 1 kwietnia i 1 lipca 2014 r.

Powodem wprowadzenia modyfikacji przepisów 

jest przede wszystkim wydłużenie obowiązywa-

nia rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 

z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w za-

stosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporzą-

dzenie w sprawie wyłączeń blokowych, DzUrz 

UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3; ost. zm. 

DzUrz UE L 320 z 9 listopada 2013 r., s. 22).

Dofinansowanie do wynagrodzenia 
pracowników niepełnosprawnych
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 3 lutego 2014 r. zmieniającego roz-

porządzenie z 9 stycznia 2009 r. w sprawie mie-

sięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pra-

cowników niepełnosprawnych ma na celu m.in.:

■  zapewnienie ciągłości udzielania zakładom 

pracy pomocy publicznej w zakresie miesięcz-

nego dofinansowania do wynagrodzeń pra-

cowników niepełnosprawnych, poprzez wy-

dłużenie o 6 miesięcy (tj. do 31 grudnia 

2014 r.) okresu, w czasie którego pracodawcy 

mają prawo starać się z PFRON o ww. formę 

wsparcia;

■  wdrożenie zmian wynikających z art. 3 ustawy 

z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z realizacją ustawy budżetowej 

(DzU z 2013 r. poz. 1645), który przewiduje, że:

–  za okresy od stycznia 2014 r. do marca 

2014 r. dopłaty do pensji pracownika niepeł-

nosprawnego przysługują w wysokości i na 

zasadach obowiązujących w 2013 r.,

–  miesięczne dofinansowanie do wynagrodze-

nia pracownika niepełnosprawnego od 

1 kwietnia 2014 r. wynosi: 1800 zł – w przy-

padku osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

1125 zł – w przypadku osób niepełnospraw-

nych zaliczonych do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności i 450 zł – w przypadku 

osób niepełnosprawnych zaliczonych do lek-

kiego stopnia niepełnosprawności,

–  kwoty powyższe zwiększa się o 600 zł w przy- 

padku osób niepełnosprawnych, w odniesie-

niu do których orzeczono chorobę psychiczną, 

upośledzenie umysłowe, całościowe zaburze-

nia rozwojowe lub epilepsję oraz niewido-

mych.

W omawianym projekcie rozporządzenia 
proponuje się ponadto przesunięcie o 5 dni 
terminu przekazywania przez pracodawców 
wniosku i informacji niezbędnych do otrzy-
mywania dopłat do pensji osób legitymują-
cych się orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności. Po zmianach miesięczną informację 

o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach 

niepełnosprawności pracowników niepełno-
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sprawnych (INF-D-P) oraz wniosek o wypłatę 

miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń 

pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) trzeba 

będzie składać do 25. dnia miesiąca następujące-

go po miesiącu, którego dotyczą (obecnie termin 

na złożenie wspomnianych dokumentów to 

20. dzień następnego miesiąca).

Projekt nowelizacji przewiduje także zmiany 

w drukach INF-D-P i Wn-D. Oba formularze 

mają być zmienione w związku z przesunięciem 

terminu ich składania. Dodatkowo modyfikacji 

ma ulec treść objaśnienia formularza INF-D-P:

■  w objaśnieniu nr 12 będą precyzyjnie wskaza-

ne kwoty minimalnego wynagrodzenia za pra-

cę (obowiązujących w danych okresach), od 

których są uzależnione maksymalne kwoty do-

finansowań do wynagrodzenia pracowników 

niepełnosprawnych,

■  w objaśnieniu nr 13 zaktualizowany zostanie 

algorytm obliczenia kwoty bazowej dofinanso-

wania z uwzględnieniem 2014 r.

W objaśnieniu nr 12 ma znaleźć się ponadto in-

formacja o tym, że w odniesieniu do dofinanso-

wania za okresy od kwietnia 2014 r. pozycja 50 

formularza INF-D-P powinna zostać niewypeł-

niona. Jest to podyktowane odejściem od wskaź-

nikowego sposobu obliczania kwoty bazowej za 

okres od kwietnia 2014 r. (stanowiącej do końca 

marca 2014 r. sumę iloczynów najniższego wyna-

grodzenia i mnożników stopnia i rodzaju niepeł-

nosprawności).

Przewidywana data wejścia w życie rozporzą-

dzenia nowelizującego to 1 kwietnia 2014 r.

Refundacja kosztów szkolenia
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 11 lutego 2014 r. zmieniającego roz-

porządzenie z 30 marca 2009 r. w sprawie warun-

ków i trybu dokonywania refundacji kosztów 

szkolenia pracowników niepełnosprawnych wpro-

wadza regulację wydłużającą o 6 miesięcy (tj. do 

końca 2014 r.) termin obowiązywania przepisów, 

umożliwiających udzielanie na dotychczasowych 

zasadach pomocy publicznej pracodawcom wy-

konującym działalność gospodarczą, w zakresie 

refundacji kosztów szkolenia pracowników nie-

pełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający w swojej firmie pra-

cowników niepełnosprawnych ma możliwość 

ubiegania się ze środków PFRON o wsparcie na 

szkolenie zatrudnionych u niego osób niepełno-

sprawnych. Aby je uzyskać, należy złożyć wnio-

sek do starosty właściwego ze względu na miej-

sce siedziby pracodawcy.

Refundacja obejmuje m.in. poniesione przez 

pracodawcę koszty:

■  wynagrodzeń osób prowadzących szkolenie,

■  podróży osób prowadzących szkolenie i uczest-

ników szkolenia,

■  wynajmu pomieszczeń związanych bezpośred-

nio z realizacją szkolenia,

■  materiałów szkoleniowych.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie 1 lip-

ca 2014 r.

Zwrot dodatkowych kosztów 
zatrudnienia
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 11 lutego 2014 r. zmienia rozporzą-

dzenie z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu do-

datkowych kosztów związanych z zatrudnianiem 

pracowników niepełnosprawnych. Projekt prze-

widuje wydłużenie do 31 grudnia 2014 r. terminu 

obowiązywania przepisów dających pracodaw-

com wykonującym działalność gospodarczą pra-

wo do otrzymywania na dotychczasowych zasa-

dach zwrotu ze środków PFRON dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowni-

ków niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem 

z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowni-

ków, pracodawcy mogą starać się m.in. o zwrot 

z PFRON udokumentowanych kosztów:

■  zakupu materiałów oraz wykonania robót bu-

dowlanych w rozumieniu przepisów prawa bu-

dowlanego dotyczących dostosowania po-

mieszczeń zakładu stosownie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych,

■  zakupu środków trwałych stanowiących wypo-

sażenie pomieszczeń zakładu w związku 

z przystosowaniem stanowiska pracy,

■  wytworzenia systemem gospodarczym lub 

w zakładzie pracy ww. środków trwałych

W następnym numerze „Serwisu PP” dodatek z serii Płace i rozliczenia 
„Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS”.
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– w celu umożliwienia wykonywania przez 

pracownika niepełnosprawnego powierzonych 

czynności na poziomie porównywalnym z analo-

gicznymi czynnościami wykonywanymi przez 

pracownika pełnosprawnego.

Rozporządzenie nowelizujące ma zacząć obo-

wiązywać od 1 lipca 2014 r. 

Zakładowy fundusz rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 25 lutego 2014 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowe-

go funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

umożliwi pracodawcom posiadającym status zakła-

du pracy chronionej dalsze i nieprzerwane otrzyma-

nie pomocy publicznej do 30 czerwca 2021 r.

Omawiany projekt zawiera dodatkowo zmiany wy-

nikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia 

Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z 18 grud-

nia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-

tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (DzUrz L 352 z 24 grudnia 2013, str. 1), 

będącego podstawą do udzielania pomocy de mini-
mis przez pracodawców prowadzących zakłady pra-

cy chronionej. Zmiany te polegają na:

■  rezygnacji od 1 lipca 2014 r. z zakazu udzielania 

pomocy de minimis podmiotom znajdującym się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu 

Wytycznych wspólnotowych dotyczących po-

mocy państwa w celu ratowania i restrukturyza-

cji zagrożonych przedsiębiorstw (DzUrz UE C 

244 z 1 października 2004 r., str. 2) – pracodaw-

ca przy wnioskowaniu o pomoc de minimis nie 

będzie musiał składać oświadczenia, że nie jest 

przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytu-

acji ekonomicznej,

■  określeniu podstawy prawnej do wydania za-

świadczeń o pomocy de minimis pracodawcom, 

którzy utracili status zakładu pracy chronionej, 

ale zachowali prawo gospodarowania środkami 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób nie-

pełnosprawnych, stosownie do art. 33 ust. 7b 

ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 

od 1 lipca 2014 r.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 3 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mie-
sięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie-
pełnosprawnych (w dniu oddania numeru do druku rozporzą-
dzenie czekało na podpis Ministra Pracy i Polityki Społecznej),
 � projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 lu-
tego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników 
niepełnosprawnych (w dniu oddania numeru do druku rozporzą-
dzenie czekało na podpis Ministra Pracy i Polityki Społecznej),
 � projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 lu-
tego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu do-
datkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników 
niepełnosprawnych (w dniu oddania numeru do druku rozporzą-
dzenie czekało na podpis Ministra Pracy i Polityki Społecznej),
 � projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 25 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
(w dniu oddania numeru do druku rozporządzenie czekało na 
podpis Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

TEMAT

Czas pracy w 2014 r. – planowanie 
i rozliczanie.

TERMIN  8 kwietnia 2014 r.

LOKALIZACJA  Warszawa

PROWADZĄCY  Karol Siergiej

TEMAT

Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS.
TERMIN  3 kwietnia 2014 r.

LOKALIZACJA  Warszawa

PROWADZĄCY  Andrzej Radzisław

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

Zadzwoń i zamów: tel. 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

PRAKTYCZNE WARSZTATY dla Kadrowych
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 TEMAT MIESIĄCA – PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Polecenie pracy w niedziele lub święta 
– praktyczne aspekty
Praca w niedziele lub święta dopuszczalna jest m.in. w transporcie i komunikacji czy 
przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną 
i codzienne potrzeby ludności. Uzasadnieniem będzie także konieczność usunięcia 
awarii czy przeprowadzenia akcji ratowniczej. Od 4 marca 2014 r. możliwe jest również 
wykonywanie pracy w te dni w firmach świadczących tzw. usługi transgraniczne. 

Rozmowa z Anetą Olędzką, 
doktorem nauk prawnych, prak-
tykiem z kilkunastoletnim do-
świadczeniem w zakresie prawa 
pracy, ubezpieczeń i prawa cywil-
nego, autorką publikacji nauko-
wych i artykułów prasowych 

■ Czy pracownik może zakwe-
stionować zasadność zarządzenia pracy w nie-
dzielę lub święto?

– Pracownik nie może zakwestionować zgodne-

go z prawem zarządzenia przez pracodawcę pracy 

w niedzielę lub święto. Jeżeli praca w niedzielę lub 

święto jest uzasadniona np. potrzebą usunięcia awa-

rii, pracownik powinien wykonać polecenie praco-

dawcy. Odmowa wykonania takiego polecenia sta-

nowiłaby naruszenie obowiązków pracowniczych.

■ Jak pracodawca ma prowadzić dokumenta-
cję pracowników pracujących w niedziele 
i święta? Czy ma w niej przechowywać doku-
menty świadczące o tym, w jaki sposób zarzą-
dził pracę w niedziele i święta?

– W karcie ewidencji czasu pracy należy odnoto-

wać, w które dni świąteczne oraz w niedziele pracow-

nik świadczył pracę, a także wskazać liczbę godzin 

tej pracy. Ewentualny wymóg przechowywania w do-

kumentacji pracowniczej np. pisemnych poleceń 

przełożonego dotyczących polecenia pracy w nie-

dzielę lub w święto może wynikać z postanowień re-

gulaminu pracy lub z braku jego wprowadzenia. 

■ Czy pracodawca, którego pracownicy pra-
cują w niedziele lub święta przy świadczeniu 
usług transgranicznych odbieranych za grani-
cą, musi udowodnić, że w danym dniu u kon-
trahenta jest dzień roboczy? Jeśli tak – to jak 
to powinien zrobić?

– Uzasadniając wykonywanie pracy w niedzie-

le lub święta przy świadczeniu usług transgra-

nicznych, pracodawca powinien wykazać, że 

u przedsiębiorcy zagranicznego będącego odbior-

cą tych usług dni, w które pracownik w Polsce 

wykonuje pracę, są dniami pracy. Niezbędne 

może być powołanie się na odpowiednie przepisy 

prawa kraju odbiorcy usług świadczonych przez 

pracowników w Polsce. Zarządzenie pracy w nie-

dziele lub święta uzasadnione specyfiką usług 

transgranicznych powinno znaleźć odzwiercie-

dlenie np. w postanowieniach regulaminu pracy.

■ Czy pracownicy mogą pracować w święta na 
stacjach benzynowych i w aptekach?

– Zarówno na stacjach benzynowych, jak 

i w aptekach praca w święta jest dozwolona. Pla-

cówki te pełnią szczególne znaczenie z uwagi na 

ich użyteczność społeczną i zaspokajanie codzien-

nych potrzeb ludności. Nie są więc one objęte za-

kazem pracy w święta wskazanym w art. 1519a § 1 

ustawy – Kodeks pracy. 

■ Czy pracodawca może ustalić pracownikowi 
pracę od godz. 5.00 w poniedziałek, jeżeli ten 
pracownik jest zatrudniony przy pracach, któ-
re nie mogą być wykonywane w niedzielę?

– Pracodawca mógłby tak zrobić, gdyby usta-

nowił w zakładzie pracy inne niż kodeksowe gra-

nice czasowe pracy w niedzielę. Ustawodawca, 

definiując pojęcie pracy w niedzielę (praca po-

między 6.00 w tym dniu a 6.00 w dniu następ-

nym), zastrzegł, że pracodawca może przyjąć 

w tym zakresie inne ramy czasowe. Pracodawca 

może więc ustalić, że w jego firmie praca w nie-

dzielę obejmuje np. godziny od 5.00 w niedzielę 

do 5.00 dnia następnego.

ROZMAWIAŁA DANUTA KOŚKA
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PRAWO PRACY uprawnienia i urlopy rodzicielskie

MONIKA FRĄCZEK – specjalista z zakresu prawa pracy, pracownik MPiPS

Dodatkowe urlopy macierzyńskie 
i urlopy rodzicielskie 
– 9 problemów z praktyki
W ubiegłym roku rodzice uzyskali więcej uprawnień pracowniczych związanych 
z wychowywaniem dzieci. W związku z wprowadzeniem nowych regulacji w praktyce 
pojawiły się wątpliwości dotyczące ich stosowania. Poniżej przedstawiamy 
najważniejsze kontrowersje związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w 2013 r. 

w prawie pracy były nowe regulacje dotyczące 

urlopów związanych z macierzyństwem. O 2 ty-

godnie wydłużony został wymiar dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego. Wprowadzony został 

również nowy urlop rodzicielski w wymiarze do 

26 tygodni. Pracownik – rodzic ma 2 możliwości 

skorzystania z niego. Może złożyć o niego wnio-

sek razem z wnioskiem o skorzystanie z dodatko-

wego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) 

bądź w oddzielnym wniosku. W zależności od 

momentu złożenia takiego wniosku różne są 

uprawnienia pracownika.

Problem 1. Czy pracownikom korzystającym 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego przysługuje ochrona przed zwolnie-
niem z pracy?

Pracownikom korzystającym z dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego 

nie można wypowiedzieć umowy o pracę, nie 

może także dojść do rozwiązania z nimi umowy 

o pracę (art. 1821 § 7 i art. 1821a § 6  ustawy 

– Kodeks pracy, dalej: k.p.) Rozwiązanie umo-

wy może nastąpić jedynie z przyczyn zawinio-

nych przez pracownika oraz w przypadku ogło-

szenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy 

(art. 177 § 4 w związku z art. 1821 § 7 i art. 1821a

§ 6 k.p.).

Ochrona trwałości zatrudnienia obowiązuje 

także u pracodawców zatrudniających co naj-

mniej 20 pracowników, którzy przeprowadzają 

zwolnienia grupowe lub indywidualne z przyczyn 

niedotyczących pracowników, mimo że pracowni-

cy – rodzice korzystający z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego nie 

są wymienieni wprost w art. 5 ust. 5 ustawy 

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-

cownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-

czących pracowników (dalej: ustawa o zwolnie-

niach grupowych). Przepis ten wskazuje m.in., że 

można dać wypowiedzenie zmieniające pracow-

nicy w ciąży. Oznaczałoby to bowiem, że osoby 

na urlopie rodzicielskim i dodatkowym urlopie 

macierzyńskim mają większą ochronę przed 

zwolnieniem niż kobiety w ciąży.

Jeżeli jednak pracodawca zwolniłby takiego 

pracownika, musi się liczyć z tym, że sąd pracy 

będzie mógł postawić mu zarzut naruszenia art. 8 

k.p., zgodnie z którym nie można czynić ze swe-

go prawa użytku, który byłby sprzeczny ze spo-

łeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego pra-

wa lub zasadami współżycia społecznego.

Taki pogląd prezentuje Ministerstwo Pracy, choć 

niektórzy eksperci prawa pracy prezentują stanowi-

ska odmienne. Dla pracodawcy bezpieczniejszym 

rozwiązaniem będzie więc uznawanie ochrony pra-

cowników na dodatkowych urlopach macierzyń-

skich i rodzicielskich przed zwolnieniem.

Problem 2. Czy ojciec ma prawo do urlopu rodziciel-
skiego, jeżeli matka przebywa i pracuje za granicą?

Wśród ekspertów prawa pracy przeważa opinia, że 

w tej sytuacji ojcu dziecka nie przysługuje prawo 

do urlopu rodzicielskiego. Jeżeli pracownica 
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– matka dziecka korzystała z urlopu macierzyń-

skiego w innym systemie prawa, to zatrudniony na 

podstawie polskiego prawa pracownik – ojciec 

dziecka nie może skorzystać z urlopu rodziciel-

skiego. W polskim prawie dodatkowy urlop macie-

rzyński oraz urlop rodzicielski jest pochodną urlo-

pu macierzyńskiego pracownicy – matki. Jeżeli 

więc matka nie korzystała w ogóle z urlopu macie-

rzyńskiego zgodnie z prawem polskim, pracownik 

– ojciec dziecka nie może skorzystać z dodatkowe-

go urlopu macierzyńskiego ani z urlopu rodziciel-

skiego. W przypadku gdy rodzice dzieci są zatrud-

nieni na podstawie odmiennych systemów prawa, 

jedynym płatnym urlopem z tytułu pełnienia funk-

cji rodzicielskich, z którego może skorzystać pra-

cownik, jest urlop ojcowski.

Problem 3. Czy pracownica korzystająca z urlopu 
rodzicielskiego może podjąć pracę na cały etat 
u innego pracodawcy?

Tak, w tej sytuacji pracownica może podjąć pracę 

u innego pracodawcy na cały etat. Przepisy Kodek-

su pracy ograniczają możliwość łączenia urlopu 

rodzicielskiego z pracą w wymiarze do połowy wy-

miaru etatu tylko u pracodawcy, który tego urlopu 

udzielił (art. 1821 § 5 i § 6, art. 1821a § 6 k.p.). Nie 

ma natomiast takiego ograniczenia w przypadku 

podjęcia przez pracownika w trakcie urlopu rodzi-

cielskiego pracy u innego (nowego) pracodawcy.

Przykład
Pracownica supermarketu korzysta z urlopu ro-
dzicielskiego. W tym czasie podjęła pracę w skle-
pie osiedlowym na 3/4 etatu. Nie musi kończyć 
urlopu rodzicielskiego i nie straci prawa do zasiłku 
macierzyńskiego, gdyż może być zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy.

Problem 4. Czy pracownik, który łączy urlop rodzicielski 
z pracą, może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

Tak. Za okres łączenia urlopu rodzicielskiego 

z pracą do pół etatu u pracodawcy, który udzielił 

tego urlopu, pracownik nabywa prawo do urlopu 

wypoczynkowego tak samo, jak gdyby przebywał 

na urlopie rodzicielskim i nie przychodził do pra-

cy, czyli nabywa prawo do urlopu wypoczynko-

wego w pełnym wymiarze. Może więc także sko-

rzystać z urlopu wypoczynkowego, do którego 

nabył prawo. Urlopu wypoczynkowego udziela 

się na dni, które są dla pracownika dniami pracy, 

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu 

pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadają-

cym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracow-

nika w dniu, w którym korzysta z urlopu.

Problem 5. Czy pracownica pobierająca 60% 
zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski może 
wcześniej wrócić do pracy?

Pracownica może wrócić do pracy na pół etatu 

w ramach łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą. 

Pracodawca co do zasady powinien uwzględnić 

wniosek pracownicy o łączenie z pracą urlopu ro-

dzicielskiego, którego udzielił w wymiarze nieprze-

kraczającym połowy wymiaru czasu pracy. Może 

odmówić tylko wtedy, gdy dopuszczenie pracowni-

cy do pracy na część etatu nie jest możliwe ze 

względu na organizację pracy lub rodzaj wykony-

wanej pracy. Ale w takim przypadku o przyczynie 

odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca infor-

muje pracownicę na piśmie.

Natomiast pracownica, której dotyczy pytanie, 

nie może złożyć pracodawcy wiążącego wniosku 

o rezygnację z części urlopu rodzicielskiego. Po-

bieranie przez nią zasiłku macierzyńskiego w wy-

miarze 60% podstawy wymiaru zasiłku świadczy 

o tym, że urlop rodzicielski został pracownicy 

udzielony zgodnie z art. 1821a k.p. (czyli na 2 od-

dzielne wnioski, najpierw o dodatkowy urlop ma-

cierzyński, a później o urlop rodzicielski), który 

nie przewiduje możliwości rezygnacji z urlopu 

rodzicielskiego. Pracownica nie może zrezygno-

wać jednostronnie z urlopu rodzicielskiego, bo 

mogła wystąpić o urlop rodzicielski w 3 czę-

ściach, z których każda może obejmować co naj-

mniej 8 tygodni.

Należy natomiast uznać, że nie ma przeszkód 

prawnych, aby pracownik i pracodawca jako stro-

ny stosunku pracy mogły ustalić wcześniejszy 

termin zakończenia urlopu rodzicielskiego udzie-

lonego w trybie art. 1821a k.p. na podstawie poro-

zumienia w tej sprawie. Urlop rodzicielski jest 

uprawnieniem pracownika i nie ma przepisu 

wprowadzającego zakaz zawarcia porozumienia 

o wcześniejszym zakończeniu udzielonego urlopu 

rodzicielskiego, niż wynikałoby to z wcześniej 

złożonego wniosku pracownika. W takim przy-

padku nie jest to jednostronna rezygnacja pracow-

nika (tylko na podstawie jego oświadczenia), lecz 

na ustalenie wcześniejszego terminu zakończenia 

urlopu rodzicielskiego wymagane jest wyrażenie 
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zgody pracodawcy, który może, ale nie musi jej 

udzielić.

Przykład
Pracownica miała przebywać na urlopie rodzi-
cielskim do 30 września 2014 r. Na mocy porozu-
mienia stron pracodawca i pracownica ustalili, że 
zakończy ona urlop rodzicielski 30 czerwca 
2014 r. Zawarcie takiego porozumienia jest do-
puszczalne.

Problem 6. Czy jeżeli matka dziecka prowadzi własną 
działalność i pobiera zasiłek macierzyński, to ojciec 
dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Nie. Z urlopu rodzicielskiego pracownik może 

skorzystać, jeżeli matka dziecka wykorzystała 

urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop macie-

rzyński. Kodeks pracy wymaga zachowania cią-

głości kolejnych urlopów. Matka, która urodziła 

dziecko w trakcie prowadzenia działalności go-

spodarczej, z której odprowadzała składki na 

ubezpieczenia społeczne, nie ma natomiast prawa 

ani do urlopu macierzyńskiego, ani do dodatko-

wego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje jej na-

tomiast zasiłek macierzyński za okres odpowiada-

jący długością okresowi urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu 

rodzicielskiego. Dodatkowy urlop macierzyński 

oraz urlop rodzicielski jest pochodną urlopu ma-

cierzyńskiego pracownicy – matki. Skoro więc 

matka dziecka nie jest pracownicą i nie korzystała 

ani z urlopu macierzyńskiego, ani z dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego – ojciec dziecka nie może 

wnioskować o urlop rodzicielski.

Może on natomiast skorzystać z urlopu ojcow-

skiego. Ma na to czas do ukończenia przez dziec-

ko 12 miesięcy życia lub do upływu 12 miesięcy 

od uprawomocnienia się postanowienia orzekają-

cego przysposobienie – w przypadku adopcji 

dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziec-

ko 7 lat bądź 10 lat, gdy odroczony został obowią-

zek szkolny dziecka). Ojciec dziecka ma też pra-

wo skorzystać z urlopu wychowawczego, jeśli jest 

zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, a dziecko nie 

ukończyło 5. roku życia (art. 186 § 1 i 2 k.p.).

Problem 7. Czy pracownica, która w dniu urodzenia 
dziecka jest zatrudniona u 2 pracodawców (na pół 
i na cały etat), może korzystać z urlopów z tytułu 

rodzicielstwa tylko u jednego pracodawcy, a u drugie-
go pracować?

U obydwu pracodawców pracownica musi wyko-

rzystać podstawowy urlop macierzyński w peł-

nym przysługującym jej wymiarze (20 tygodni 

w przypadku urodzenia jednego dziecka w trak-

cie porodu). Niepełne wykorzystanie podstawo-

wego urlopu macierzyńskiego mogłoby nastąpić 

tylko w przypadku rezygnacji z tego urlopu na 

rzecz pracownika – ojca dziecka, po wykorzysta-

niu przez pracownicę co najmniej 14 tygodni 

urlopu macierzyńskiego po porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop ro-

dzicielski są natomiast uprawnieniami fakulta-

tywnymi, zatem od decyzji pracownicy zależy, 

czy będzie z nich korzystać.

W związku z powyższym pracownica może u jed-

nego pracodawcy, np. u tego, u którego jest zatrud-

niona na pół etatu, wykorzystać podstawowy urlop 

macierzyński i wrócić do pracy, natomiast u drugie-

go pracodawcy, po wykorzystaniu podstawowego 

urlopu macierzyńskiego, może sprawować opiekę 

nad dzieckiem, korzystając z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Problem 8. Czy pracownikowi, który wraca po 
urlopie rodzicielskim do pracy, można pogorszyć 
warunki zatrudnienia?

Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego pracodaw-

ca powinien dopuścić pracownika do pracy na do-

tychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to 

możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmo-

wanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym 

stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom 

zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie 

otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Dopiero po takim dopuszczeniu do pracy pra-

codawca ewentualnie mógłby zmienić pracowni-

kowi warunki pracy lub płacy, np. zaproponować 

zatrudnienie na część etatu, ale nie mogłoby to 

być spowodowane tym, że pracownik korzystał 

z uprawnień rodzicielskich.

Pracodawca, aby ze swojej inicjatywy mógł po-

gorszyć pracownikowi warunki zatrudnienia, mu-

siałby mieć prawdziwą, uzasadnioną przyczynę 

i nie mógłby się dopuścić wobec pracownika dys-

kryminacji ze względu na płeć i rodzicielstwo. 

Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy 
o pracę przyczyny pozornej (nieprawdziwej, nie-
rzeczywistej, nieistniejącej) jest równoznaczne 
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z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej 
wypowiedzenie, co oznacza, że wypowiedzenie 
jest nieuzasadnione (…) – wyrok Sądu Najwyż-

szego z 7 października 2009 r., III PK 34/09, nie-

publ., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Korzystanie przez pracownika z uprawnień ro-

dzicielskich nie może również być powodem obni-

żenia pracownikowi, po powrocie z urlopu rodzi-

cielskiego, wynagrodzenia określonego w umowie 

o pracę. Zgodnie ze stanowiskiem SN, korzystanie 
z uprawnień przyznanych przepisami prawa 
w związku z urodzeniem i wychowaniem dziecka 
nie może być uznane za obiektywną przyczynę 
ustalenia niższego wynagrodzenia w porównaniu 
do innych pracowników (…) – wyrok SN z 8 stycz-

nia 2008 r., II PK 116/07, OSNP 2009/3–4/38.

Problem 9. Czy pracownik, który po wykorzystaniu 
urlopu rodzicielskiego planuje urlop wypoczynkowy, 
może skorzystać z niego w pełnym wymiarze, mimo 
że chce później pójść na urlop wychowawczy?

Tak. Zgodnie z art. 1821a § 6 k.p., do pracownika 

powracającego do pracy po urlopie rodzicielskim 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 163 § 3 k.p. 

Oznacza to, że na wniosek pracownika praco-

dawca ma obowiązek udzielić mu urlopu wypo-

czynkowego w pełnym przysługującym wymia-

rze. Dotyczy to także urlopu za 2014 r., do 

którego pracownik nabył prawo 1 stycznia 

2014 r., mimo że przebywał na urlopie rodziciel-

skim. Nie ma przy tym znaczenia, że pracownik 

w 2014 r. rozpocznie korzystanie z urlopu wycho-

wawczego.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1542 § 1, art. 163 § 3, art. 177, art. 180, art. 1821 § 5–7, 
art. 1821a, art. 1823 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), 
 � art. 5 ust. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844; 
ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1654).

ANNA OGON – specjalista w zakresie prawa pracy 

Czy pracownikowi, któremu pracodawca 
udzielił urlopu wypoczynkowego 
i zwolnił ze świadczenia pracy, 
przysługują dni na poszukiwanie pracy
Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. 
W okresie wypowiedzenia pracownik został skierowany przez pracodawcę na urlop 
wypoczynkowy (7 dni), a w pozostałym okresie został zwolniony z obowiązku świad-
czenia pracy. Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie 2 dni na poszukiwanie pracy. 
Czy powinniśmy uwzględnić ten wniosek – pyta Czytelniczka z Ełku.

Jeśli uzyskali Państwo zgodę pracownika na zwol-

nienie go z obowiązku świadczenia pracy w okre-

sie wypowiedzenia, to nie muszą Państwo udzie-

lać mu 2 dni wolnych na poszukiwanie pracy. 

Zarówno urlop wypoczynkowy, jak i dni wolne 

na poszukiwanie pracy przysługują pracowni-

kom, którzy faktycznie wykonują pracę. W przy-

padku zwolnienia z obowiązku świadczenia pra-

cy nie ma podstawy do udzielenia pracownikowi 

dni wolnych na poszukiwanie pracy. Pracownik 

jest już zwolniony z obowiązku wykonywania 

pracy na podstawie wcześniejszej decyzji praco-

dawcy i może w tym czasie poszukiwać pracy. 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy obej-
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muje zatem udzielenie dni wolnych na poszuki-

wanie pracy. 

Z obowiązku świadczenia pracy mogą Państwo 

zwolnić pracownika tylko za jego zgodą albo 

– w drodze wyjątku – jednostronnie, gdy przema-

wia za tym istotny i uzasadniony interes praco-

dawcy, przy poszanowaniu słusznych interesów 

pracownika (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyż-

szego z 24 września 2003 r., I PK 324/02, OSNP 

2004/18/313, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Niedopuszczenie pracownika do świadczenia pra-

cy jest naruszeniem podstawowego obowiązku 

pracodawcy wynikającego z umowy o pracę, ja-

kim jest zapewnienie pracy. Dlatego powinni Pań-

stwo uzyskać zgodę pracownika na zwolnienie go 

z obowiązku świadczenia pracy. Jednostronna de-

cyzja pracodawcy w tej sprawie jest w większości 

przypadków naruszeniem przepisów prawa pracy. 

Wyjątkową sytuacją dopuszczającą jednostronne 

zwolnienie pracownika z tego obowiązku przez 

pracodawcę mogłoby być rażące naruszenie przez 

pracownika jego obowiązków, np. celowe wyja-

wienie tajemnicy przedsiębiorstwa konkurencji. 

Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świad-

czenia pracy może być zawarte w treści oświadczenia 

o wypowiedzeniu umowy lub w odrębnym piśmie. 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może na-

stąpić w ciągu całego okresu wypowiedzenia. 

Przykład 
Firma X wypowiedziała 14 lutego 2014 r. umo-
wę o pracę jednemu z pracowników. Pracow-
nik ze względu na zakładowy staż pracy ma 
3-miesięczny okres wypowiedzenia, który bę-
dzie trwał do 31 maja 2014 r. Pracodawca 
zobowiązał pracownika do wykorzystania 
w okresie wypowiedzenia zaległego i bieżące-
go urlopu wypoczynkowego – łącznie 30 dni. 
Jednocześnie pracodawca zaproponował 
pracownikowi zwolnienie go z obowiązku 
świadczenia pracy po wykorzystaniu urlopu, 
czyli od 1 kwietnia 2014 r. Pracownik nie za-
warł z pracodawcą porozumienia w tej spra-
wie w dniu otrzymania wypowiedzenia. 
Oświadczył, że podejmie decyzję w tej kwestii 
po wykorzystaniu przez niego przysługujące-
go urlopu. Takie postępowanie jest prawidło-
we, ponieważ zwolnienie pracownika z obo-
wiązku świadczenia pracy może nastąpić

w każdym czasie w okresie trwania wypowie-
dzenia. 

Jeżeli zwolnili Państwo pracownika z obowiąz-

ku świadczenia pracy zgodnie z prawem, to nie 

trzeba mu udzielać dni na poszukiwanie pracy. 

Natomiast jeśli takie zwolnienie od pracy zostało 

dokonane nieprawidłowo, trzeba uzyskać zgodę 

pracownika na zwolnienie go z obowiązku świad-

czenia pracy lub w przypadku jej braku dopuścić 

pracownika do pracy. Pracownik, który ponownie 

przystąpi do pracy, może złożyć wniosek o udzie-

lenie dni wolnych na poszukiwanie pracy, który 

pracodawca powinien uwzględnić. 

Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia 
jest zależne jedynie od woli pracodawcy, której 
pracownik nie może się sprzeciwić (art. 1671 usta-
wy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Prawo to dotyczy 

zarówno urlopu zaległego, jak i przysługującego za 

bieżący rok kalendarzowy. W okresie wypowiedze-

nia pracodawca może udzielić pracownikowi tylko 

urlopu wypoczynkowego za dany rok w wymiarze 

odpowiadającym proporcjonalnie przepracowanemu 

u niego okresowi zatrudnienia (art. 1551 k.p.). Udzie-

lenie urlopu wypoczynkowego jednostronnie przez 

pracodawcę w okresie wypowiedzenia nie może po-

zbawić pracownika prawa do dni na poszukiwanie 

pracy. Przepisy nie określają, że pracownik traci pra-

wo do takich dni wolnych, jeżeli urlopu wypoczyn-

kowego udzielono mu w okresie wypowiedzenia. 

Zwolnienie na poszukiwanie pracy jest udzie-

lane wyłącznie na wniosek pracownika (art. 37 

k.p.). Nie przysługuje ono wszystkim pracowni-

kom, lecz jedynie tym, którzy otrzymali od praco-

dawcy wypowiedzenie umowy o pracę, którego 

okres wynosi co najmniej 2 tygodnie. Pracownik 

nie otrzyma zatem tych dni wolnych, jeśli sam 

wypowie umowę lub gdy umowa zostanie rozwią-

zana na mocy porozumienia stron. Nie ma nato-

miast w tym przypadku znaczenia, czy umowa 

o pracę jest zawarta na czas określony, nieokre-

ślony czy próbny, a także w jakim wymiarze pra-

cownik świadczy swoje obowiązki. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 37, art. 42, art. 81 § 1, art. 1551, art. 1671 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).



  nr 12/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 17

odprawa pieniężna WYNAGRODZENIA

ANNA PUSZKARSKA – radca prawny, ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji 
z tej tematyki

Rozliczenie odprawy z tytułu zwolnienia 
grupowego po przywróceniu do pracy
Zatrudniony, który po otrzymaniu wypowiedzenia odwołał się do sądu i został 
przywrócony do pracy, musi zwrócić pracodawcy odprawę wypłaconą na 
podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Z obowiązku zwrotu nie zwalnia fakt, 
że pracownik wydał już uzyskaną kwotę.

Prawo do odprawy z tytułu zwolnienia grupowego 

przysługuje tylko pracownikom firm zatrudniają-

cych co najmniej 20 pracowników, z którymi na-

stąpiło rozwiązanie umowy z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy.

Wypłata odprawy
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ra-

mach zwolnienia grupowego pracownikowi nale-

ży się odprawa pieniężna (patrz: tabela 1).

Tabela nr 1
Wysokość odprawy na podstawie 
ustawy o zwolnieniach grupowych

Zakładowy staż pracy Kwota należności

krótszy niż 2 lata 1-miesięczne wynagrodzenie

od 2 do 8 lat 2-miesięczne wynagrodzenie

ponad 8 lat 3-miesięczne wynagrodzenie

Odprawę ustala się według zasad obowiązują-

cych przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za 

urlop wypoczynkowy (art. 8 ust. 3 ustawy 

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-

cownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-

czących pracowników, dalej: ustawa o zwolnie-

niach grupowych).

Odprawa podlega opodatkowaniu, ale jest 

zwolniona z oskładkowania na podstawie § 2 

ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegóło-

wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Prawo do odprawy przysługuje także w przy-

padku tzw. zwolnienia indywidualnego (art. 10 

ustawy o zwolnieniach grupowych). W przypad-

ku zwolnienia indywidualnego odprawa przysłu-

guje tylko wówczas, gdy przyczyny niedotyczące 

pracownika były wyłącznym powodem uzasad-

niającym zwolnienie pracownika.

Przywrócenie do pracy
Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę powo-

duje po stronie zatrudnionego powstanie rosz-

czeń, których może dochodzić przed sądem pra-

cy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy 

o pracę zawartej na czas nieokreślony było nie-

uzasadnione lub naruszało przepisy o wypowia-

daniu umów o pracę, sąd – stosownie do żądania 

pracownika – orzeka o bezskuteczności wypo-

wiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiąza-

niu – o przywróceniu do pracy na poprzednich 

warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 

ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Pracownik przywrócony 
do pracy powinien zwrócić 
pracodawcy odprawę z tytułu 
zwolnienia grupowego.

W przypadku orzeczenia przez sąd przywróce-

nia do pracy pracodawca może odmówić ponow-

nego zatrudnienia tej osoby, jeżeli w ciągu 7 dni 

od przywrócenia do pracy nie zgłosiła gotowości 

niezwłocznego podjęcia obowiązków, chyba że 

przekroczenie terminu nastąpiło z niezależnych 

od niej przyczyn (art. 48 § 1 k.p.). Powrót zatrud-

nionego do pracy powoduje jednak, że wypłacona 
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mu wcześniej odprawa staje się świadczeniem 

nienależnym, o którym mowa w art. 410 ustawy 

– Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Odprawa jest bo-

wiem rekompensatą za utratę pracy.

Niekiedy pracownicy, od których pracodawca 

domaga się zwrotu odprawy, odmawiają, motywu-

jąc to tym, że wydali już całą przekazaną im kwo-

tę, wobec tego nie są wzbogaceni. W przypadku 

nienależnego świadczenia obowiązek wydania ko-

rzyści wygasa, jeżeli ten, kto uzyskał korzyść, zu-

żył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już 

wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści 

lub zużywając ją, powinien był liczyć się z obo-

wiązkiem zwrotu (art. 409 k.c.). W orzecznictwie 
przyjmuje się jednak, że pracownik, który 
wnosi pozew o przywrócenie go do pracy, musi 
liczyć się z tym, że powództwo może zostać 
uwzględnione i wtedy nie będzie podstawy do 
wypłaty odprawy z tytułu zwolnienia grupowe-
go lub indywidualnego, a wypłacona odprawa 
stanie się świadczeniem nienależnym (wyrok 
Sądu Najwyższego z 12 marca 2010 r., II PK 
272/09 niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.
pl). Po przywróceniu do pracy pracownik nie 

może zatem odmówić zwrotu tego świadczenia.

Przyznanie odszkodowania
Inaczej niż w przypadku przywrócenia do pracy, 

przyznanie odszkodowania z tytułu wadliwego 

wypowiedzenia umowy nie musi powodować 

obowiązku zwrotu odprawy z tytułu zwolnienia 

grupowego lub indywidualnego. W wyroku 

z 11 września 2007 r. Sąd Najwyższy zwrócił 

uwagę, że odprawa na podstawie ustawy o zwol-

nieniach grupowych należy się pracownikowi 

w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę na-

stąpiło z przyczyn wskazanych w tej ustawie. Od-

prawa jest więc świadczeniem przysługującym 

zatrudnionemu niezależnie od odszkodowania za-

sądzonego na jego rzecz ze względu na formalne 

wadliwości wypowiedzenia (II PK 21/07 nie-

publ.).

W wyroku z 25 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy 

przyjął także, że ocena sądu rozpoznającego rosz-
czenie o odprawę co do braku rzeczywistej koniecz-
ności rozwiązania stosunku pracy z konkretnym 
pracownikiem nie pozbawia go prawa do tego 
świadczenia, jeżeli przyczyna niedotycząca pra-
cownika była faktycznie wyłącznym powodem uza-
sadniającym w ocenie pracodawcy wypowiedzenie 
umowy o pracę (...), które doprowadziło do rozwią-

zania stosunku pracy (II PK 102/11, OSNP 

2012/23–24/289, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Pozew lub potrącenie
Pracodawca może dochodzić zwrotu odprawy na dro-

dze sądowej. Może także uzyskać zgodę pracownika, 

który kontynuuje zatrudnienie, na potrącenie odpra-

wy z wynagrodzenia za pracę. Takie dobrowolne po-

trącenie wymaga zgody podwładnego wyrażonej na 

piśmie. Inna zgoda – np. wyrażona ustnie lub w doro-

zumiany sposób – jest nieważna. Należy pamiętać, że 

również w przypadku dobrowolnych potrąceń obo-

wiązują kwoty wolne od potrąceń (patrz: tabela 2).

Tabela nr 2
Kwoty wolne przy dobrowolnych 
potrąceniach na rzecz pracodawcy

Podstawowe koszty uzyskania przychodów
z PIT-2 bez PIT-2

1237,20 zł 1191,20 zł
Podwyższone koszty uzyskania przychodów
1242,20 zł 1195,20 zł

Pracodawca powinien zażądać od zatrudnionego 

zwrotu nienależnego świadczenia w kwocie brutto.

W przypadku gdy podatnik (pracownik) doko-

nał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, któ-

re uprzednio zwiększyły dochód podlegający 

opodatkowaniu, to przy ustalaniu wysokości po-

datku (zaliczek) pracodawca jako płatnik odejmu-

je od dochodu kwotę dokonanych zwrotów łącz-

nie z pobranym podatkiem (zaliczką) – art. 41b 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, dalej: ustawa o pdof.

Jeżeli pracodawca nie odliczy całego zwrotu do-

konanego przez podatnika od jego bieżących do-

chodów na skutek np. upływu roku podatkowego, 

dalszego odliczenia dokonuje sam podatnik w ze-

znaniu rocznym (art. 26 ust. 7h ustawy o pdof).

Przykład
Z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokre-
ślony z końcem stycznia 2014 r. rozwiązano 
umowę o pracę na podstawie ustawy o zwolnie-
niach grupowych. Wypłacono mu wówczas od-
prawę pieniężną w wysokości 1-miesięcznego 
wynagrodzenia (4000 zł). Pracownik odwołał 

Dokończenie na str. 27



Prawo w jednostkach
budżetowych 
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego 
i ekwiwalentu za urlop dla pracowników
sfery budżetowej

JAROSŁAW ŻAROWSKI – specjalista w zakresie spraw samorządowych i oświatowych

 MARIUSZ P IGULSKI – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publi-
kacji z dziedziny kadrowo-płacowej

 MAGDALENA S ZOCHNER-SIEMIŃSKA – prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji, specjalista w zakresie 
prawa administracyjnego i prawa pracy

Urzędnikom państwowym i pracownikom samorządowym przysługuje wy-
nagrodzenie za urlop wypoczynkowy według zasad ustalonych w Kodek-
sie pracy. Z kolei urlopy nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela. 
Zarówno Kodeks pracy, jak i Karta Nauczyciela określają, że za czas urlopu 
przysługuje wynagrodzenie, jakie korzystający z urlopu otrzymałby, gdyby 
w tym czasie pracował.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagro-

dzenia urlopowego należy pamiętać, że nie 

wszystkie świadczenia i składniki wynagro-

dzenia są w niej uwzględniane.

Składniki uwzględniane 
w wynagrodzeniu urlopowym

Składniki wynagrodzenia określone w stawce 

miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się 

w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości na-

leżnej pracownikowi w miesiącu wykorzysty-

wania urlopu (§ 7 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania urlopu wypo-

czynkowego, ustalania i wypłacania wynagro-

dzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pie-

niężnego za urlop; dalej: rozporządzenie 

urlopowe).

Składniki zmienne przysługujące za okresy 

nie dłuższe niż 1 miesiąc należy zaś uwzględ-

niać w łącznej wysokości wypłaconej pracow-

nikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 

W przypadku znacznego wahania ich wysoko-

ści okres ten może być przedłużony do 12 mie-

sięcy.

Decyzję, czy przy obliczaniu tzw. podstawy 

wymiaru wynagrodzenia urlopowego brać pod 

uwagę zmienne składniki z 3 miesięcy czy 

z dłuższego okresu, podejmuje pracodawca. 

Powinien mieć jednak na względzie to, że wy-

nagrodzenie za czas urlopu ma być możliwie 
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zbliżone do tego, które pracownik otrzymałby, 

gdyby pracował.

Składniki nieuwzględniane
w wynagrodzeniu urlopowym

Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego urzęd-

nika państwowego i pracownika samorządowego 

nie należy uwzględniać świadczeń wymienio-

nych w § 6 rozporządzenia urlopowego, tj.:

■  jednorazowych lub nieperiodycznych wy-

płat za spełnienie określonego zadania bądź 

za określone osiągnięcie,

■  wynagrodzenia za czas gotowości do pracy 

oraz za czas niezawinionego przez pracow-

nika przestoju,

■  nagród jubileuszowych,

■  wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynko-

wego, a także za czas innej usprawiedliwio-

nej nieobecności w pracy,

■  ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypo-

czynkowy,

■  dodatkowego wynagrodzenia radcy prawne-

go z tytułu zastępstwa sądowego,

■  wynagrodzenia za czas niezdolności do pra-

cy wskutek choroby lub odosobnienia 

w związku z chorobą zakaźną,

■  kwoty wyrównania do wynagrodzenia za 

pracę do wysokości minimalnego wynagro-

dzenia za pracę,

■  nagród z zakładowego funduszu nagród 

i należności przysługujących z tytułu udzia-

łu w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

■  dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

■  odpraw emerytalnych lub rentowych albo 

innych odpraw pieniężnych,

■  wynagrodzenia i odszkodowania przysługu-

jącego w razie rozwiązania stosunku pracy.

W wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględ-

nia się też składników wynagrodzenia wypłaca-

nych za okresy dłuższe niż miesiąc. W przy-

padku tych składników okres urlopu trzeba 

traktować na równi z okresem wykonywania 

pracy i wypłacać je w przyjętych terminach wy-

płaty (§ 12 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Obliczanie wynagrodzenia 
urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe należy obliczać:

■  dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę go-

dzin, w czasie których pracownik wykony-

wał pracę w okresie, z którego została usta-

lona podstawa,

■  mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za 

1 godzinę pracy przez liczbę godzin, które 

pracownik przepracowałby podczas urlopu 

w ramach normalnego czasu pracy, zgod-

nie z obowiązującym go rozkładem czasu 

pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał 

z urlopu (§ 9 ust. 1 rozporządzenia urlopo-

wego).

Przykład

Pracownik urzędu gminy będzie przebywał na 
urlopie przez 2 tygodnie. Oprócz stałych skład-
ników wynagrodzenia (wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego), przez ostatnie 
12 miesięcy dostawał wynagrodzenie za godzi-
ny nadliczbowe: w październiku 2013 r.  – 100 zł, 
w styczniu 2014 r. – 200 zł i w lutym 2014 r. 
– 300 zł. 
Jeżeli uwzględnimy nadgodziny z 12 miesięcy, 
podstawa wymiaru wyniesie 600 zł (100 zł + 
200 zł + 300 zł). Zakładając, że w tym okresie 
pracownik przepracował 2000 godzin, wynagro-
dzenie urlopowe z tytułu nadgodzin za 1 godzinę 
pracy należy obliczyć następująco: 600 zł : 2000 
= 0,3 zł. Gdyby w czasie urlopu pracownik miał 
do przepracowania 80 godzin (w obu tygodniach 
przez 5 dni po 8 godzin), jego wynagrodzenie 
urlopowe za nadgodziny wyniesie: 80 godzin x
0,3 zł = 24 zł.

Wynagrodzenie urlopowe 
nauczycieli
Urlopy nauczycieli regulują przepisy ustawy 

– Karta Nauczyciela. Szczegółowe zasady usta-

lania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczyn-

kowego określa rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia 

oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypo-

czynkowy nauczycieli (dalej: rozporządzenie 

urlopowe nauczycieli).

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop 

nauczycielski wyznacza się według tych samych 

zasad obejmujących wszystkich nauczycieli 

podlegających przepisom Karty Nauczyciela.

Do podstawy urlopowej nie powinno się przyj-

mować świadczeń o charakterze socjalnym, np. 

dodatków mieszkaniowych i wiejskich.
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Pewna odmienność w tym zakresie występu-

je przy dodatku funkcyjnym. Jeśli okres wyko-

nywania zadań lub zajęć uprawniających do 

tego dodatku jest krótszy niż okres roku szkol-

nego, wysokość dodatku należy obliczyć, mno-

żąc otrzymaną stawkę z tego tytułu przez licz-

bę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał 

zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę należy 

podzielić przez liczbę miesięcy roku szkolnego 

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 

Dopiero tak ustaloną stawkę dodatku można 

uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym.

W rozporządzeniu urlopowym nauczycieli 

odniesiono się również do kwestii obliczania 

wynagrodzenia ze zmiennych składników. Cho-

dzi tu o wynagrodzenie za godziny ponadwy-

miarowe i godziny doraźnych zastępstw. Ustala 

się je, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę go-

dzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego 

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu 

(a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku 

szkolnego – z tego okresu) przez godzinową 

stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesią-

cu wykorzystywania urlopu. Jeżeli wysokość 

wynagrodzenia stanowiącego podstawę oblicze-

nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, 

z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, 

lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wyna-

grodzenie to należy przeliczyć.

Wynagrodzenie nauczycieli za:

■  pracę w porze nocnej,

■  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-

kuńcze wykonywane w dniu wolnym od 

pracy,

■  pracę świadczoną w święto

oblicza się, sumując otrzymane przez nauczy-

ciela wynagrodzenie w poszczególnych mie-

siącach roku szkolnego, a następnie dzieląc 

tak uzyskaną kwotę przez liczbę miesięcy roku 

szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczę-

cia urlopu (§ 3 rozporządzenia urlopowego na-

uczycieli).

Składniki wynagrodzenia określone w staw-

kach miesięcznych w stałej wysokości oraz 

składniki wynagrodzenia określone procento-

wo od tych stawek uwzględnia się w wysoko-

ści należnej w miesiącu wykorzystywania 

urlopu przez nauczyciela.

Sposób obliczania kwoty należnej za 1 dzień 

urlopu nauczycielskiego zależy od tego, czy 

nauczyciel jest zatrudniony w placówce feryj-

nej czy w takiej, w której nie przewidziano fe-

rii szkolnych (tzw. placówce nieferyjnej).

W przypadku placówki feryjnej, aby obliczyć 

wynagrodzenie urlopowe nauczyciela, należy:

Krok 1. Ustalić wynagrodzenie przysługu-

jące nauczycielowi w miesiącu wykorzystywa-

nia urlopu.

Krok 2. Podzielić miesięczne wynagrodze-

nie przez 30.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach nieferyjnych należy:

Krok 1. Ustalić wynagrodzenie przysługu-

jące nauczycielowi w miesiącu wykorzystywa-

nia urlopu.

Krok 2. Podzielić miesięczne wynagrodze-

nie przez 21.

Ustalanie wysokości ekwiwalentu 
za urlop

Obliczając podstawę wymiaru ekwiwalentu za 

urlop urzędnika państwowego i pracownika sa-

morządowego, należy pamiętać, że każda 

zmiana w składnikach wynagrodzenia powo-

Podstawa wymiaru wynagrodzenia 
za urlop wypoczynkowy 
nauczyciela

W podstawie wymiaru 
uwzględnia się:

W podstawie wymiaru nie 
uwzględnia się:

■  wynagrodzenie zasad-
nicze,

■  dodatki: za wysługę lat, 
motywacyjny, funkcyjny 
oraz za warunki pracy,

■  wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych 
zastępstw,

■  dodatkowe wyna-
grodzenie za pracę 
w porze nocnej,

■  odrębne wynagrodzenie 
za zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opie-
kuńcze wykonywane 
w dniu wolnym od 
pracy,

■  wynagrodzenie za 
pracę w święto,

■  dodatek za uciążliwość 
pracy,

■  jednorazowy dodatek 
uzupełniający.

■  wynagrodzeń za czas 
gotowości do pracy 
oraz niezawinionego 
przez pracownika 
przestoju,

■  wynagrodzeń za czas 
urlopu wypoczynkowe-
go oraz innej usprawie-
dliwionej nieobecności 
w pracy,

■  wynagrodzeń za czas 
niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub 
odosobnienia w związ-
ku z chorobą zakaźną.
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duje obowiązek przeliczenia ekwiwalentu 

z uwzględnieniem tych zmian. Jeżeli podstawa 

wymiaru ekwiwalentu jest niższa niż minimal-

ne wynagrodzenie lub jego część, to nie ma 

obowiązku jej podwyższania do wysokości 

płacy minimalnej.

Prawo do ekwiwalentu powstaje zarówno 

w przypadku definitywnego zakończenia sto-

sunku pracy, jak i w sytuacji polegającej na roz-

wiązaniu czy zakończeniu terminowej umowy 

o pracę oraz nawiązaniu od następnego dnia ko-

lejnej umowy, która jest kontynuacją dotychcza-

sowego zatrudnienia pracowniczego. W drugim 

przypadku pracodawca nie ma obowiązku wy-

płacenia ekwiwalentu pieniężnego, jeżeli strony 

postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie 

pozostawania pracownika w stosunku pracy na 

podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej 

z tym samym pracodawcą bezpośrednio po roz-

wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.

Rodzaje składników i sposób ich 
wliczania do podstawy ekwiwalentu

Aby prawidłowo ustalić wysokość ekwiwalen-

tu za urlop, w pierwszej kolejności należy po-

prawnie wyznaczyć podstawę jego obliczenia. 

W zależności od rodzaju składników wynagro-

dzenia, jakie otrzymuje pracownik, sposób ob-

liczenia podstawy wymiaru ekwiwalentu bę-

dzie inny.

Składniki, które należy pominąć 
w podstawie wymiaru 
ekwiwalentu
Nie wszystkie należności pracownicze wpły-

wają na wysokość ekwiwalentu urlopowego. 

Do składników nieuwzględnianych w podsta-

wie wymiaru ekwiwalentu zalicza się zarówno 

świadczenia pozbawione charakteru roszcze-

niowego, np. nagrody i gratyfikacje o podob-

nej specyfice, jak i dodatki pozapłacowe, np. 

prywatne polisy ubezpieczeniowe czy wartość 

użyczenia służbowego pojazdu do celów pry-

watnych pracowników.

Czy podstawa wymiaru 
ekwiwalentu może być niższa 
od płacy minimalnej
Kodeks pracy w odniesieniu do ekwiwalentu 

za niewykorzystany urlop nie zawiera jedno-

znacznej gwarancji, jaka obowiązuje w sto-

sunku do wynagrodzenia urlopowego, zgodnie 

z którą wynagrodzenie to powinno odpowia-

Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu w zależności od 
sposobu wynagradzania pracowników samorządowych i urzędników 
państwowych

Rodzaj składnika Sposób uwzględniania 
w podstawie ekwiwalentu Zasady dotyczące uzupełniania podstawy

Składniki wynagrodzenia 
określone w stawce miesięcz-
nej, w stałej wysokości

w wysokości należnej 
w miesiącu nabycia prawa do 
ekwiwalentu

jeżeli stosunek pracy kończy się w trakcie miesiąca, to 
w podstawie wymiaru ekwiwalentu należy uwzględnić peł-
ne miesięczne wynagrodzenie, a nie jego część ustaloną 
do faktycznego okresu zatrudnienia

Składniki zmienne za okresy 
nie dłuższe niż 1 miesiąc 
(np. miesięczne premie 
regulaminowe, dodatek za 
pracę w nocy)

w przeciętnej wysokości wypła-
conej pracownikowi w okresie 
3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu (bez względu 
na okres, za jaki składniki te 
przysługują)

jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 albo 
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc naby-
cia prawa do ekwiwalentu, sumę zmiennych składników 
wynagrodzenia faktycznie wypłaconych mu w tym okresie 
należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysłu-
giwały te składniki, a otrzymany wynik pomnożyć przez 
liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach 
normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy.
Ponieważ przepisy nie precyzują, przy jakich absencjach 
należy dopełniać podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy, nie ma podstaw wyłączających koniecz-
ność dopełniania składników wpływających na obliczanie 
ekwiwalentu w razie np. nieobecności nieusprawiedliwio-
nej czy urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi 
w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy na 
podstawie art. 1741 ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Składniki wynagrodzenia za 
okresy dłuższe niż 1 mie-
siąc (np. premie kwartalne, 
półroczne)

w średniej wysokości wypła-
conej w okresie 12 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu (bez względu 
na okres, za jaki składniki te 
przysługują)
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dać wynagrodzeniu za pracę faktycznie wyko-

naną. Uwzględniając również fakt, że z pod-

stawy ekwiwalentu pieniężnego zostały 

wyłączone kwoty wyrównania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy 

uznać za dopuszczalną sytuację, kiedy podsta-

wa ekwiwalentu będzie niższa od minimalnej 

płacy.

Podstawa wymiaru ekwi-
walentu za urlop może być 
niższa od minimalnego 
wynagrodzenia.

Resort pracy w stanowisku z 19 listopada 

2009 r. w sprawie wyłączenia kwoty wyrówna-

nia do minimalnego wynagrodzenia za pracę 

z podstawy urlopowej i ekwiwalentu za urlop 

stwierdził, że: (...) kwoty wyrównania do wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
nie są wynagrodzeniem za świadczoną pracę, 
ale mają typowo gwarancyjny charakter, i to 
było powodem wyłączenia ich przy obliczaniu 
wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (...).

Wysokość ekwiwalentu przy 
długotrwałych nieobecnościach 
w pracy i zmianach 
wynagrodzenia
Okolicznościami, które należy uwzględniać 

przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego, są 

Świadczenia, których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru 
ekwiwalentu urlopowego urzędników państwowych i pracowników 
samorządowych

Należności nieuwzględniane w podsta-
wie ekwiwalentu Przykład

Składniki wymienione w § 6 rozporzą-
dzenia urlopowego

■  jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania 
bądź za określone osiągnięcie,

■  wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego 
przez pracownika przestoju,

■  nagrody jubileuszowe,
■  wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
■  ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
■  dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
■  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosob-

nienia w związku z chorobą zakaźną,
■  kwota wyrównania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
■  dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zy-

sku lub w nadwyżce bilansowej oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród,
■  odprawa emerytalna lub rentowa albo inne odprawy pieniężne,
■  wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosun-

ku pracy
Premie uznaniowe nieposiadające 
charakteru roszczeniowego (wyrok SN 
z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00, OSNP 
2002/3/77, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl)

premie przyznawane swobodną decyzją pracodawcy, których wysokość i reguły 
wypłacania nie zostały określone w zakładowych przepisach płacowych

Świadczenia o charakterze pozapłaco-
wym

pakiety medyczne finansowane przez zakład pracy, bony finansowane z zfśs lub 
ze środków obrotowych

Należności wypłacone w celu zrekom-
pensowania zatrudnionemu poniesio-
nych przez niego wcześniej wydatków

ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, diety i inne należności 
przysługujące zatrudnionemu w związku z odbyciem podróży służbowej

Wynagrodzenie otrzymywane przez 
pracownika z innych źródeł niż stosunek 
pracy (wyrok SN z 4 marca 2008 r., II PK 
183/07, niepubl., patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl)

wynagrodzenie za wykonywanie umowy zlecenia i o dzieło lub honoraria za 
umowy z przeniesieniem praw autorskich
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m.in. całomiesięczne nieobecności w pracy 

oraz zmiany w wynagrodzeniu pracownika 

(np. podwyżka lub obniżenie pensji).

Jeżeli przed nabyciem prawa do ekwiwalen-

tu pracownik był zatrudniony u pracodawcy 

krócej niż przez 3 miesiące, to podstawę wy-

miaru ekwiwalentu należy ustalić z okresu 

faktycznie przepracowanego.

Zdarzenia wpływające na 
wysokość ekwiwalentu urlopowego 
urzędników państwowych 
i pracowników samorządowych

Rodzaj zdarzenia Wpływ na wysokość ekwiwalentu
Całomiesięczne 
nieobecności

Jeśli przez cały czas przyjęty do usta-
lenia podstawy wymiaru ekwiwalentu 
urlopowego, poprzedzający miesiąc 
uzyskania prawa do ekwiwalentu lub 
przez okres krótszy, lecz obejmujący 
pełny miesiąc lub pełne miesiące 
kalendarzowe, pracownikowi nie przy-
sługiwało wynagrodzenie zmienne, 
to przy ustalaniu tej podstawy należy 
brać pod uwagę najbliższe miesią-
ce, za które zmienne składniki były 
należne. „Cofanie” się do wcześniej-
szych miesięcy powinno następować 
wyłącznie wtedy, gdy niewypłacenie 
danego składnika wynagrodzenia 
było wynikiem nieprzepracowania 
danego okresu, a nie utraty prawa do 
składnika z powodu np. zaniedbywa-
nia obowiązków pracowniczych albo 
niskiej wydajności w pracy

Zmiany w skład-
nikach wynagro-
dzenia

W razie zmiany w składnikach wyna-
grodzenia za okresy nie dłuższe niż 
1 miesiąc uwzględnianych w podsta-
wie wymiaru ekwiwalentu za urlop 
(przyznanie lub zlikwidowanie danego 
składnika) lub zmiany wysokości 
takich składników w okresie, z którego 
ustala się podstawę do obliczenia 
ekwiwalentu, wprowadzonych przed 
nabyciem przez pracownika prawa do 
ekwiwalentu lub w miesiącu nabycia 
tego prawa, podstawę ustala się po-
nownie z uwzględnieniem tych zmian. 
Ta zasada powoduje, że wzrost płacy 
przekłada się na wyższy ekwiwalent, 
a gdy pensja ulega obniżeniu, ekwi-
walent za urlop będzie niższy

Korzystniejsze niż przewidziane 
w przepisach zasady ustalania 
ekwiwalentu
Przepisy pozwalają pracodawcom na ustalanie 

w zakładowych regulacjach rozwiązań ko-

rzystniejszych dla pracowników, niż przewidu-

ją to przepisy Kodeksu pracy oraz inne ustawy 

i akty wykonawcze. Wątpliwości powoduje 

jednak stosowanie korzystniejszych zasad ob-

liczania ekwiwalentu w stosunku tylko do 

określonej grupy pracowników u jednego pra-

codawcy. W takim przypadku zachodziłoby 

niebezpieczeństwo ewentualnych sporów sądo-

wych z pozostałymi grupami pracowników 

o ich dyskryminację. Pracodawcy powinni pa-

miętać o bezwzględnym obowiązku:

■  stosowania obiektywnych i sprawiedliwych 

kryteriów oceny pracy i postaw pracowników,

■  równego traktowania i przestrzegania zaka-

zu wszelkiej dyskryminacji, w tym również 

w sferze wynagrodzeń (zabroniona jest dys-

kryminacja w szczególności ze względu na 

płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, reli-

gię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie et-

niczne, wyznanie, orientację seksualną, 

a także ze względu na zatrudnienie na czas 

określony lub nieokreślony albo w pełnym 

lub w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Ekwiwalent urlopowy przysługuje na pod-

stawie powszechnie obowiązujących przepi-

sów, a jedynymi warunkami niezbędnymi do 

jego otrzymania jest zakończenie stosunku 

pracy i niewykorzystanie urlopu wypoczynko-

wego w naturze. Należy zatem uznać, że stoso-

wanie korzystniejszych zasad obliczania ekwi-

walentu wyłącznie do części pracowników jest 

nieprawidłowe.

Sposób obliczania ekwiwalentu 
za urlop

Obliczanie należnej kwoty ekwiwalentu za 

urlop dla urzędników państwowych i pracow-

ników samorządowych polega na:

Krok 1. Ustaleniu średniej miesięcznej 

podstawy obliczeń.

Krok 2. Obliczeniu kwoty za 1 godzinę 

przez podzielenie podstawy wymiaru przez 

współczynnik ekwiwalentu, a następnie przez 

liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie 

czasu pracy obowiązującej danego pracowni-

ka. Najczęściej jest to 8 godzin, choć np. 

w przypadku niektórych osób niepełnospraw-

nych w stopniu umiarkowanym i znacznym bę-

dzie to 7 godzin.

Krok 3. Obliczeniu należnego ekwiwalentu 

przez pomnożenie stawki za 1 godzinę przez 
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liczbę godzin niewykorzystanego przez pra-

cownika urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2014 r. dla 

pracownika zatrudnionego w pełnym wymia-

rze czasu pracy wynosi 20,83. Dla osób za-

trudnionych na część etatu ustala się go pro-

porcjonalnie do etatu.

Przykład

Z końcem marca 2014 r. dojdzie do rozwiązania 
umowy o pracę z Mariuszem T., zatrudnionym na peł-
ny etat w podstawowym systemie czasu pracy. Za 
8 dni, tj. 64 godziny, otrzyma ekwiwalent urlopowy. 
Mariusz T. jest wynagradzany stawką godzinową 
w wysokości 20 zł. Ma też prawo do regulaminowych 
premii kwartalnych oraz zmiennych premii miesięcz-
nych mających charakter roszczeniowy. Wszystkie 
składniki są wypłacane w miesiącu, za który przysłu-
gują. W okresach przyjętych do obliczenia podstawy 
wymiaru pracownik miał kilka krótkich absencji cho-
robowych. Wynagrodzenie pracownika wypłacone 
w okresie poprzedzającym marzec wynosiło:
■  wynagrodzenie godzinowe i miesięczne pre-

mie należne za okres od grudnia 2013 r. do 
lutego 2014 r. (za 52 dni pracy na 61 dni nomi-
nalnie do przepracowania): 11 240 zł,

■  premie kwartalne za okres od marca 2013 r. 
do lutego 2014 r. (za 209 dni pracy na 250 dni 
nominalnie do przepracowania): 4460 zł.

Ekwiwalent należy obliczyć w następujący sposób:
Krok 1. Uzupełnienie wynagrodzenia godzinowe-
go i zmiennych premii miesięcznych:
■  11 240 zł : 52 dni pracy w okresie od grudnia 

2013 r. do lutego 2014 r. = 216,15 zł,
■  216,15 zł x 61 dni nominalnie do przepraco-

wania w okresie od grudnia 2013 r. do lutego 
2014 r. = 13 185,15 zł.

Krok 2. Uzupełnienie premii kwartalnej:
■  4460 zł : 209 dni pracy w kwartałach, za które 

przysługiwały premie = 21,34 zł,
■  21,34 zł x 250 dni nominalnie do przepraco-

wania w kwartałach, za które przysługiwały 
premie = 5335 zł.

Krok 3. Ustalenie średniego wynagrodzenia 
zmiennego:
■  (13 185,15 zł : 3 miesiące) + (5335 zł : 12 mie-

sięcy) = 4395,05 zł + 444,58 zł = 4839,63 zł.
Krok 4. Obliczenie kwoty należnego ekwiwalentu:
■  4839,63 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalen-

towy) = 232,34 zł,

■ 232,34 zł : 8 = 29,04 zł,
■  29,04 zł x 64 godziny niewykorzystanego urlo-

pu = 1858,56 zł.

Ekwiwalent za urlop nauczyciela

W razie niewykorzystania przysługującego 

urlopu wypoczynkowego z powodu:

■  rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

■  powołania do zasadniczej służby wojskowej 

albo do odbywania zastępczo obowiązku tej 

służby, do okresowej służby wojskowej lub 

do odbywania długotrwałego przeszkolenia 

wojskowego

– nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pie-

niężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie 

więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu 

do nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

feryjnych i nie więcej niż za 35 dni roboczych 

w odniesieniu do nauczycieli zatrud-

nionych w placówkach nieferyjnych (art. 66 

ust. 2 Karty Nauczyciela).

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczyn-

kowy nauczycieli ustala się, stosując zasady 

obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia 

za urlop wypoczynkowy (§ 6 ust. 1 rozporzą-

dzenia urlopowego nauczycieli). Za podstawę 

ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu 

wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wy-

nagrodzenia przysługującego nauczycielowi 

za jeden dzień urlopu. Ekwiwalent za niewy-

korzystany przez nauczyciela urlop wypoczyn-

kowy oblicza się, mnożąc ekwiwalent za 

1 dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu.

Przykład

Nauczycielka zatrudniona w szkole podstawo-
wej na czas nieokreślony zdecydowała się prze-
pracować styczeń i odejść na rentę. Z uwagi na 
to, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wy-
poczynkowy należy się za okres nie dłuższy niż 
8 tygodni, na potrzeby ustalania tego ekwiwalen-
tu należy przyjąć, że nauczyciel ma prawo do 56 
dni urlopu w roku kalendarzowym. Ustanie sto-
sunku pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole 
feryjnej na czas nieokreślony w trakcie roku kalen-
darzowego powoduje, że wymiar urlopu wypo-
czynkowego, do którego nauczyciel nabył prawo 
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(tj. 56 dni), ulega proporcjonalnemu zmniejsze-
niu w stosunku do liczby przepracowanych mie-
sięcy w danym roku kalendarzowym. Ponieważ 
nauczycielka przeszła na rentę od 1 lutego, ozna-
cza to, że pracowała w danym roku 1 miesiąc. 
Wymiar przysługującego jej urlopu wypoczynko-
wego wynosi zatem 5 dni:
56 dni urlopu : 12 miesięcy = 4,67 dnia x 1 mie-

siąc (styczeń) = 5 dni (po zaokrągleniu do peł-
nych dni).
Jeżeli data zakończenia stosunku pracy przy-
pada przed rozpoczęciem ferii zimowych, to na-
uczycielka nie ma możliwości efektywnego wy-
korzystania swojego urlopu wypoczynkowego. 
Należy jej wtedy wypłacić ekwiwalent pieniężny 
za 5 dni.

Odpowiedzi na pytania Czytelników
Pracownik urzędu starostwa z powodu przewle-
kłej choroby od dłuższego czasu nie jest zdolny 
do pracy. Pracownik ma zaległy urlop za 2012 r. 
i 2013 r. Czy w tej sytuacji możemy mu wypłacić 
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni 
urlopu za 2012 r.?

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni 

urlopowe co do zasady przysługuje pracowni-

kowi tylko w przypadku rozwiązania lub wy-

gaśnięcia stosunku pracy. Pracownik powi-

nien więc wykorzystać urlop w naturze po 

odzyskaniu zdolności do pracy i powrocie do 

pracy.

Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy udziela 

się w naturze. Jedynie w razie niewykorzysta-

nia przysługującego urlopu w całości lub 

w części z powodu rozwiązania lub wygaśnię-

cia stosunku pracy pracownik powinien otrzy-

mać w zamian ekwiwalent pieniężny (art. 171 

§ 1 k.p.). Prawo do ekwiwalentu powstaje za-

równo w przypadku definitywnego zakończe-

nia stosunku pracy, jak i w sytuacji polegającej 

na rozwiązaniu lub zakończeniu terminowej 

umowy o pracę oraz nawiązaniu następnego 

dnia kolejnej umowy, która jest kontynuacją 

dotychczasowego zatrudnienia pracowniczego. 

Jednak pracodawca nie ma obowiązku wypła-

cenia ekwiwalentu pieniężnego wtedy, gdy 

strony postanowią o wykorzystaniu urlopu 

w czasie pozostawania pracownika w stosunku 

pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę za-

wartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio 

po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej 

umowy o pracę (art. 171 § 3 k.p.).

Zatem jeżeli pracownik jest nadal zatrud-

niony, to nie można mu wypłacić ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany w poprzed-

nim roku urlop wypoczynkowy, nawet wtedy, 

gdy z powodu długotrwałej niedyspozycji 

zdrowotnej podwładny nie miał możliwości 

udania się na płatny urlop.

W wyroku z 7 maja 2008 r. (II PK 313/07, 

OSNP 2009/17–18/229, patrz: www.ekspert3.

inforlex.pl) Sąd Najwyższy stwierdził, że gdy 

zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub 

usprawiedliwiające odmowę wykorzystania 

zaległego urlopu w terminie określonym 

w art. 168 k.p. (czyli obecnie do końca wrześ-

nia następnego roku kalendarzowego), pra-

cownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny 

za ten urlop. Żądanie jego wypłaty nie powin-

no być postrzegane jako nadużycie ze strony 

zatrudnionego. Taki pogląd powinniśmy jed-

nak uznać za odosobniony, a w razie kontroli 

PIP pracodawca wypłacający ekwiwalent urlo-

powy w trakcie trwania umowy o pracę może 

narazić się na sankcje. Należy mieć na wzglę-

dzie, że przywołany wyrok zapadł w jednost-

kowej sprawie, a rozstrzygnięcia sądów wiążą 

wyłącznie strony sporu i nie są prawem po-

wszechnie obowiązującym.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 9 § 2, art. 113, art. 168, art. 171, art. 172, art. 1741, art. 282 § 1 
pkt 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),
 � art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (DzU nr 223, poz. 1458; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 645),
 � art. 22–29 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 269),
 � art. 64, art. 66, art. 67 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (j.t. DzU z 2014 r. poz. 191),
 � § 6, § 7, § 9 ust. 1, § 12, § 14–17 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),
 � § 1–6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli 
(DzU nr 71, poz. 737; ost. zm. DzU z 2010 r. nr 255, poz. 1712).

25 marca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl

PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

26



  nr 12/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 27

odprawa pieniężna WYNAGRODZENIA

się od wypowiedzenia do sądu pracy. Załóżmy, 
że zostanie przywrócony do pracy i podejmie 
pracę od maja. Wraz z pensją za ten miesiąc 
pracodawca wypłaci mu wynagrodzenie za 
2 miesiące pozostawania bez pracy (art. 47 
k.p.). Jeżeli pracodawca uzyska zgodę pracow-
nika na potrącenie odprawy, lista płac (zwykłe 
koszty uzyskania przychodów i kwota wolna) 
zostanie sporządzona w następujący sposób:

Po-
zycja Składniki Obliczenia Kwota

1 2 3 4
1. Wynagrodzenie 

brutto
4000 zł

2. Wynagrodzenie za 
2 miesiące pozo-
stawania bez pracy

8000 zł

3. Podstawa 
wymiaru składek 
na ubezpieczenia 
społeczne
(poz. 1 + poz. 2)

4000 zł + 
8000 zł

12 000 zł

4. Składka na ubez-
pieczenie emery-
talne finansowana 
przez pracownika
(poz. 3 x 9,76%)

12 000 zł x 
9,76%

1171,20 zł

5. Składka na ubez-
pieczenia rentowe 
finansowana przez 
pracownika
(poz. 3 x 1,5%)

12 000 zł x 
1,5%

180 zł

6. Składka na ubez-
pieczenie chorobo-
we finansowana 
przez pracownika
(poz. 3 x 2,45%)

12 000 zł x 
2,45%

294 zł

7. Łącznie składki 
ZUS finansowane 
przez pracownika
(poz. 4 + poz. 5 + 
poz. 6)

1171,20 zł 
+ 180 zł + 
294 zł

1645,20 zł

8. Podstawa składki 
na ubezpieczenie 
zdrowotne
(poz. 3 – poz. 7)

12 000 zł – 
1645,20 zł

10 354,80 zł

9. Składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne
(poz. 8 x 9%)

10 354,80 zł 
x 9%

931,93 zł

10. Koszty uzyskania 
przychodów

111,25 zł

11. Kwota odprawy 
stanowiącej niena-
leżne świadczenie

4000 zł

1 2 3 4
12. Dochód do opodat-

kowania
(poz. 1 + poz. 2) –
– poz. 7 – poz. 10
 – poz. 11; wynik 
po zaokrągleniu do 
pełnych złotych

(4000 zł + 
8000 zł) – 
1645,20 zł 
– 111,25 zł 
– 4000 zł 

6244 zł

13. Ulga podatkowa 46,33 zł
14. Zaliczka na 

podatek
(poz. 12 x 18%) – 
poz. 13

(6244 zł 
x 18%) – 
46,33 zł

1077,59 zł

15. Składka zdrowotna 
do odliczenia od 
podatku – 7,75%
(poz. 8 x 7,75%)

10 354,80 zł 
x 7,75%

802,50 zł

16. Zaliczka na poda-
tek do zapłaty do 
urzędu skarbo-
wego
(poz. 14 – poz. 15); 
wynik po zaokrą-
gleniu do pełnych 
złotych

1077,59 zł 
– 802,50 zł

275 zł

17. Wynagrodzenie 
netto
(poz. 1 + poz. 2) – 
(poz. 7 + poz. 9 + 
poz. 16)

(4000 zł + 
8000 zł) – 
(1645,20 zł 
+ 931,93 zł 
+ 275 zł)

9147,87 zł

18. Potrącenie od-
prawy

4000 zł

19. Wynagrodzenie do 
wypłaty po potrą-
ceniu odprawy
(poz. 17 – poz. 18)

9147,87 zł 
– 4000 zł

5147,87 zł

■

PODSTAWA PRAWNA:

 � art. 1, art. 8, 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),
 � art. 45–48, art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
 � art. 405–411 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(t.j. DzU z 2014 r. poz. 121),
 � art. 26 ust. 7h, art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 223),
 � § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (DzU nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, 
poz. 1353),
 � § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we (DzU nr 161, poz. 1106; ost. zm. DzU z 2010 r. nr 127, poz. 860).

Dokończenie ze str. 18
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WYNAGRODZENIA nagrody

IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Czy nagrodę uznaniową należy 
wskazać w umowie o pracę 
i przepisach wewnątrzzakładowych
Zdarza się, że jako prywatna firma wypłacamy pracownikom nagrody uznaniowe. 
Czy nagroda uznaniowa powinna być wskazana w umowie o pracę jako składnik 
wynagrodzenia? Czy informacja o możliwości uzyskania takiej nagrody powinna 
być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych – pyta Czytelniczka z Kłodzka.

Prawo do nagrody uznaniowej nie musi wynikać 

z zapisów w umowie o pracę czy z przepisów we-

wnątrzzakładowych. Taka nagroda jest przyzna-

wana przez pracodawcę okazjonalnie. Zatem nie 

ma konieczności wyszczególniania nagrody 

w tych dokumentach.

Nagrody wypłacane przez prywatnego praco-

dawcę mają charakter dobrowolny. Kodeks pracy 

(dalej: k.p.) wskazuje jedynie, że pracownikom, któ-

rzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiąz-

ków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie 

jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szcze-

gólnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być 

przyznawane nagrody i wyróżnienia (art. 105 k.p.).

Zwykle nagroda ma charakter nieroszczeniowy, 

co oznacza, że pracownik nie może dochodzić jej 

wypłaty przed sądem. Nagrody są przyznawane 

okazjonalnie, np. za szczególne osiągnięcia pra-

cownika w pracy czy za nienaganną pracę. Na 

możliwość otrzymania nagrody może, ale nie 

musi wskazywać zapis w umowie o pracę lub 

w wewnętrznych przepisach płacowych (np. 

w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wyna-

gradzania czy regulaminie premiowania/nagród). 

Należy jednak pamiętać, aby te uregulowania były 

dość ogólne i nie zobowiązywały pracodawcy do 

wypłaty nagrody. Zatrudniający powinien ograni-

czyć się do krótkiego zapisu o możliwości otrzy-

mania nagrody, np. za wzorową, nienaganną pra-

cę. Aby nagroda nie utraciła cechy uznaniowości, 

nie można szczegółowo opisywać warunków jej 

wypłaty, np. konkretnie wskazywać, według ja-

kich kryteriów jest przyznawana. Jeśli pracodaw-

ca uzależniłby prawo do nagrody od spełnienia 

określonych warunków, pracownik po ich spełnie-

niu mógłby żądać jej wypłaty. Nagroda nabrałaby 

wtedy roszczeniowego charakteru.

Uzależnienie prawa do nagrody 
od spełnienia określonych 
warunków oznacza, że 
pracownik po ich spełnieniu 
mógłby żądać wypłaty nagrody.

Nagroda uznaniowa nie jest gwarantowanym 

składnikiem wynagrodzenia, dlatego pracodawca 

może pominąć ją w umowie o pracę czy w doku-

mentacji wewnątrzzakładowej.

Przykład
W regulaminie wynagradzania pracodawca 
wskazał, że przyznanie nagrody uznaniowej jest 
uzależnione od osiągnięcia przez pracownika 
sprzedaży miesięcznej o minimalnej wysokości 
50 000 zł. Przyznawanie nagrody uznaniowej 
w ten sposób powoduje, że pracownik może żą-
dać jej wypłaty, przez co nagroda staje się rosz-
czeniowym składnikiem wynagrodzenia.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 105 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).



  nr 12/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 29

odprawa pieniężna WYNAGRODZENIA

MAGDALENA KASPRZAK – prawnik, wykładowca, doktor nauk prawnych, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego 
Inspektoratu Pracy, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń,  

JOANNA NOWICKA – radca prawny, dyplomowany konsultant projektów finansowanych ze środków unijnych, specjalizuje się 
w prawie podatkowym oraz finansowym

Czy termin wypłaty trzynastki może być 
w dowolny sposób ustalony 
przez pracodawcę
Pracownik zakwestionował, że zamierzamy wypłacić trzynastkę w ostatnim tygodniu 
marca. Uważa, że powinniśmy to zrobić wcześniej. Czy pracodawca może dowolnie 
wybrać termin, w którym dokona wypłaty trzynastek pracownikom (w okresie styczeń 
– marzec) – pyta Czytelnik z Olsztyna.

Tak. Pracodawca ma czas na wypłacenie upraw-

nionemu pracownikowi dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego (tzw. trzynastki) do 31 marca 

roku następującego po roku, za który jest ono wy-

płacane. Może zatem w okresie od stycznia do 

końca marca danego roku dowolnie wybrać ter-

min, w którym dokona wypłat przysługujących 

pracownikom trzynastek.

Pracodawca podlegający przepisom ustawy 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pra-

cowników jednostek sfery budżetowej (dalej: 

ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym)

ma obowiązek wypłacić pracownikom trzynastki, 

jeżeli nabyli oni do niej prawo. Wypłata dodatko-

wego wynagrodzenia rocznego powinna nastąpić 

zgodnie z zasadami i w terminie wskazanymi 

w tej ustawie. 

Wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później 

niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy roku kalenda-

rzowego następującego po roku, za który przysłu-

guje to wynagrodzenie (art. 5 ust. 2 ustawy o do-

datkowym wynagrodzeniu rocznym). Oznacza to, 

że pracodawca ma czas na wypłacenie uprawnio-

nemu pracownikowi dodatkowego wynagrodze-

nia rocznego do końca marca roku następującego 

po roku, za który jest ono należne. Może zatem 

w okresie od stycznia do końca marca ustalić do-

wolny termin, w którym dokona wypłat trzyna-

stek przysługujących pracownikom.

Od tej zasady przepisy ustawy przewidują je-

den wyjątek. Pracownikowi, z którym rozwią-
zano stosunek pracy w związku z likwidacją 
pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca 
się w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 5 
ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym). Rozwiązanie umowy o pracę z innych 

przyczyn (np. przejście pracownika na emeryturę 

czy rentę) nie zobowiązuje pracodawcy do wypła-

ty trzynastki w dniu ustania stosunku pracy. Jed-

nak wypłata trzynastki w tym dniu nie będzie na-

ruszeniem obowiązujących przepisów. W takim 

przypadku pracodawca może, chociaż nie musi, 

wypłacić trzynastkę pracownikowi wcześniej.

Niedopełnienie tych obowiązków przez praco-

dawcę będzie stanowiło naruszenie przepisów 

prawa pracy. Przyznanie i wypłata pracownikowi 

trzynastki powinny zostać dokonane na zasadach 

obowiązujących u danego pracodawcy przy wy-

płacaniu wynagrodzenia za pracę.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 5 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodze-
niu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 
(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1144).

trzynastka WYNAGRODZENIA

                               Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PP” na 2014 r.  Szczegóły na str. 42
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BOGUSŁAW NOWAKOWSKI – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Od 1 kwietnia 2014 r. należy 
zwaloryzować świadczenie 
rehabilitacyjne
W II kwartale 2014 r. wzrósł wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego – do 
105,8%, a to oznacza, że ubezpieczonym, którym przyznano świadczenie rehabilita-
cyjne od kwietnia do czerwca 2014 r., należy zwaloryzować podstawę wymiaru zasił-
ku chorobowego o ustalony procent waloryzacji.

Świadczenie rehabilitacyjne jest przedłużeniem 

płatności zasiłku chorobowego w przypadku, gdy 

niezdolność do pracy przedłuża się ponad okres 

zasiłkowy trwający 182 lub 270 dni. Przyznanie 

prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ma na 

celu umożliwienie ubezpieczonemu dalszego le-

czenia lub rehabilitacji w celu odzyskania zdol-

ności do pracy i przysługuje przez okres niezbęd-

ny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej 

jednak niż przez 12 miesięcy.

Za podstawę wymiaru świadczenia rehabili-
tacyjnego przyjmuje się kwotę, która stanowiła 
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wypła-
canego przed świadczeniem. Do celów oblicze-

nia świadczenia rehabilitacyjnego podstawę wy-

miaru zasiłku chorobowego należy zwaloryzować. 

Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy 

wymiaru zasiłku chorobowego wskaźnikiem walo-

ryzacji obowiązującym w tym kwartale, w którym 

przypada pierwszy dzień okresu świadczenia reha-

bilitacyjnego. Ustalając wysokość świadczenia re-

habilitacyjnego, należy zwaloryzować podstawę 

wymiaru zasiłku chorobowego, pod warunkiem że 

aktualny wskaźnik jest wyższy niż 100%. Wszyst-

kie świadczenia rehabilitacyjne przyznane od 

kwietnia do czerwca 2014 r. będą podlegały walo-

ryzacji, ponieważ wskaźnik wynosi 105,8%.

Przykład
Pracownikowi przyznano świadczenie rehabili-
tacyjne od 18 marca 2014 r. na 6 miesięcy. 

Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi 
podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w wy-
sokości 2243,54 zł (po potrąceniu składek fi-
nansowanych przez ubezpieczonego, tj. 
13,71%). Pierwszy dzień świadczenia rehabilita-
cyjnego przypadał w I kwartale 2014 r. W związ-
ku z tym, że w tym kwartale wskaźnik ten nie 
przekracza 100% – wynosi 97,6% – podstawa 
wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do 
obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie 
podlega waloryzacji. Podstawę wymiaru świad-
czenia rehabilitacyjnego nadal będzie stanowiła 
kwota 2243,54 zł.

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyj-

nego należy zwaloryzować tylko raz – wskaźni-

kiem obowiązującym w kwartale, od którego przy-

sługuje to świadczenie. Jeśli świadczenie zostało 

przyznane na okres krótszy niż 12 miesięcy, a na-

stępnie prawo do świadczenia zostało przedłużone 

na kolejne miesiące, nie należy ponownie walory-

zować podstawy wymiaru tego świadczenia.

Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego służącą do wyli-
czenia świadczenia rehabilita-
cyjnego waloryzuje się tylko raz.

Raz ustalona podstawa wymiaru świadczenia 

rehabilitacyjnego nie ulega zmianie nawet 
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w przypadku, gdy świadczenie jest wypłacane 

w następnym kwartale, dla którego ogłoszono 

wyższy wskaźnik waloryzacji.

Przykład
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu 
choroby od 7 października 2013 r. do 6 kwietnia 
2014 r. (182 dni). Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego dla pracownika stanowi kwota 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 
okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedza-
jących miesiąc powstania niezdolności do pra-
cy (od października 2012 r. do września 2013 r.) 
w wysokości 2490 zł (po potrąceniu składek fi-
nansowanych przez ubezpieczonego, tj. 
13,71%). Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że stan 
zdrowia pracownika uzasadnia przyznanie 
świadczenia rehabilitacyjnego na okres 7 mie-
sięcy. Decyzją ZUS przyznano świadczenie reha-
bilitacyjne od 7 kwietnia 2014 r. do 2 listopada 
2014 r. Świadczenie to przysługuje w wysokości 
90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
od 7 kwietnia do 5 lipca 2014 r. (90 dni) oraz 
w wysokości 75% podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego od 6 lipca do 2 listopada 2014 r. 
(za pozostały okres). Ponieważ pierwszy dzień 
świadczenia rehabilitacyjnego przypada 
w II kwartale 2014 r., w związku z tym, że pod-
stawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła 
kwota 2490 zł, podstawą wymiaru świadczenia 
rehabilitacyjnego (po waloryzacji) jest kwota 
2634,42 zł, tj. 2490 zł x 105,8%.

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjne-

go przyznanego pracownikowi zatrudnionemu 

w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niż-

sza od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(1680 zł), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 

13,71% tego wynagrodzenia (1449,67 zł). Przy czym 

waloryzacji podlega faktyczna podstawa wymiaru 

świadczenia rehabilitacyjnego, czyli kwota przecięt-

nego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających miesiąc, w którym powstała nie-

zdolność do pracy, a nie kwota minimalnego wyna-

grodzenia przyjęta do podstawy wymiaru zasiłku. 

Oznacza to, że jeżeli podstawa wymiaru zasiłku 

chorobowego wypłacanego przed świadczeniem 

była niższa od kwoty najniższej podstawy wymiaru, 

w związku z czym do podstawy wymiaru zasiłku 

przyjęto kwotę najniższą, to waloryzacji podlega 

faktyczna podstawa wymiaru zasiłku.

Przykład
Pracownik posiadający okres ubezpieczenia 
dłuższy niż rok (zatrudniony na cały etat) był nie-
zdolny do pracy przez 182 dni. Wobec tego, że 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie stano-
wiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, 
wynoszące 1406,53 zł (po potrąceniu 13,71%), 
było niższe od minimalnej podstawy wymiaru 
zasiłku obowiązującej w 2014 r., wynoszącej 
1449,67 zł, jako podstawę wymiaru zasiłku cho-
robowego przysługującego od 1 stycznia 
2014 r. przyjęto kwotę 1449,67 zł. Od 4 kwietnia 
2014 r. pracownik nabył prawo do świadczenia 
rehabilitacyjnego. Ponieważ pierwszy dzień 
świadczenia przypada w II kwartale 2014 r., 
w celu obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego 
należy zwaloryzować faktyczną podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego wskaźnikiem walo-
ryzacji obowiązującym w tym kwartale, tj. 
1406,53 zł x 105,8% = 1488,11 zł. Tak obliczona 
kwota będzie stanowiła podstawę wymiaru 
świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeżeli zwaloryzowana faktyczna podstawa wy-

miaru zasiłku okaże się niższa od odpowiedniej 

kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowni-

ków, jako podstawę wymiaru świadczenia rehabi-

litacyjnego przyjmuje się kwotę najniższą.

Przykład
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla 
pracownika chorującego w okresie od 1 paź-
dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. (182 dni) 
stanowiła kwota przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc powstania 
niezdolności do pracy (od października 2012 r. 
do września 2013 r.) w wysokości 1359,04 zł, 
po pomniejszeniu o składki finansowane przez 
pracownika (13,71%). Kwota ta była niższa od 
najniższej podstawy wymiaru obowiązującej od 
1 stycznia 2014 r., zatem jako podstawę wymia-
ru zasiłku chorobowego przyjęto 1449,67 zł.
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Od 1 kwietnia 2014 r. pracownik ma prawo do 
świadczenia rehabilitacyjnego. W związku z tym, 
że pierwszy dzień świadczenia przypada w II kwar-
tale 2014 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowe-
go została zwaloryzowana wskaźnikiem 105,8% 
i wyniosła 1437,86 zł (1359,04 zł x 105,8%). Zwa-
loryzowana podstawa wymiaru zasiłku jest niższa 
od minimalnej podstawy obowiązującej w 2014 r., 
dlatego podstawą wymiaru świadczenia rehabilita-
cyjnego nadal będzie kwota minimalna przyjęta 
jako podstawa zasiłku chorobowego, tj. 1449,67 zł.

Wskaźnik waloryzacji jest ogłaszany w termi-

nie do ostatniego dnia każdego kwartału kalenda-

rzowego.

Wysokość wskaźnika waloryzacji

Okres Wskaźnik 
waloryzacji Źródło

II kwartał 2014 r. 105,8% MP z 2014 r. poz. 166
I kwartał 2014 r. 97,6% MP z 2013 r. poz. 954
IV kwartał 2013 r. 97,9% MP z 2013 r. poz. 675
III kwartał 2013 r. 106,5% MP z 2013 r. poz. 473

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 18, art. 19, art. 22, art. 36, art. 45 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2014 r. 
poz. 159),
 � art. 6 ust. 2 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).

JOANNA OLEJNIK  – praktyk z 10-letnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń społecznych 

Czy od umowy zlecenia osoby 
powracającej z urlopu macierzyńskiego 
należy płacić składki na FP i FGŚP
Zatrudniamy w pełnym wymiarze czasu pracy pracownicę, która wróciła do pracy 
po urlopie macierzyńskim. W związku z tym nie opłacamy za nią składek na Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Chcemy podpisać z tą 
pracownicą dodatkową umowę zlecenia. Czy od przychodu z tytułu wykonanej umo-
wy zlecenia należy naliczyć składki na fundusze – pyta Czytelnik z Warszawy.

Tak. Od dodatkowej umowy zlecenia zawartej 

z pracownicą należy naliczyć składki na Fundusz 

Pracy (dalej: FP) i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP), gdyż 

zwolnienie z opłacania tych składek dotyczy tyl-

ko przychodów pracowniczych. Nie ma zastoso-

wania do przychodów z tytułu umów cywilno-

prawnych, nawet zawartych z własnym 

pracownikiem.

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP 

nie obejmuje osób, które wykonują pracę na 

podstawie umów o świadczenie usług, do któ-

rych zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzie-

ło, nawet jeśli są jednocześnie pracownikami 

świadczącymi pracę na rzecz swojego praco-

dawcy.

Składek na FP i FGŚP nie opłaca się za pra-

cowników powracających m.in. z urlopu macie-

rzyńskiego przez okres 36 miesięcy, począwszy 

od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego 

urlopu. Płatnicy mogą skorzystać z powyższego 

zwolnienia wyłącznie w odniesieniu do osób ma-

jących status pracownika i otrzymujących z tego 

tytułu wynagrodzenie.

Za pracownika w rozumieniu przepisów Ko-

deksu pracy rozumie się osobę zatrudnioną na 

podstawie:

ZUS składki
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■ umowy o pracę,

■ powołania, wyboru, mianowania,

■ spółdzielczej umowy o pracę.

Do ustalenia obowiązku 
zapłaty składek na FP za 
pracownicę (po powrocie 
z urlopu macierzyńskiego), 
z którą pracodawca zawarł 
umowę cywilnoprawną, należy 
przyjąć łączny przychód z tytułu 
wynagrodzenia za pracę oraz 
z tytułu umowy zlecenia.

Składkę na FP opłaca się od kwot stanowiących 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-

rytalno-rentowe, które wynoszą w przeliczeniu na 

okres miesiąca co najmniej minimalne wynagro-

dzenie za pracę, a w przypadku pracowników 

w pierwszym roku pracy – co najmniej 80% tego 

wynagrodzenia. Ustalając obowiązek opłacania 

składki na FP, pracodawca powinien uwzględnić 

łączną kwotę uzyskanego przez pracownicę wyna-

grodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia sta-

nowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe. Składkę na FGŚP 

należy naliczyć od wypłat stanowiących podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe bez stosowania tzw. 30-krotności.

Przykład
Pracodawca do 31 marca 2014 r. nie opłaca 
składek na FP i FGŚP za pracownicę zatrudnio-
ną na pełny etat, która wróciła do pracy po urlo-
pie macierzyńskim. W lutym 2014 r. pracodaw-
ca podpisał z tą pracownicą dodatkową umowę 
zlecenia. Oznacza to, że w marcu 2014 r. pra-
cownica, oprócz wynagrodzenia za pracę, otrzy-
mała dodatkowo wynagrodzenie z tytułu zawar-
tej umowy zlecenia. W tym przypadku podstawą 
wymiaru składek na FP i FGŚP będzie kwota 
z umowy zlecenia.

Przykład
Katarzyna W. wróciła po urlopie macierzyńskim 
do pracy na 1/4 etatu z wynagrodzeniem 700 zł. 

Pracodawca z tego tytułu korzysta z ulgi w opła-
caniu składek na FP i FGŚP do 31 marca 2014 r. 
Płatnik 1 stycznia 2014 r. zawarł z tą pracownicą 
dodatkową umowę zlecenia z wynagrodzeniem 
płatnym miesięcznie w wysokości 500 zł. Z tytu-
łu zawartej umowy zlecenia należy wykazać 
i naliczyć składki tylko na FGŚP. Składki na FP nie 
będą należne z uwagi na to, że uzyskany przez 
pracownicę łączny przychód z tytułu umowy 
o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia jest niższy 
od minimalnego wynagrodzenia (w 2014 r. 
– 1680 zł) i wynosi 1200 zł (700 zł + 500 zł).

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU z 2013 r. poz. 674; 
ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1650),
 � art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracow-
niczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. DzU z 2014 r. 
poz. 272),
 � art. 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),
 � art. 8 ust. 1 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 1717).

Ustalenie podstawy wymiaru składek 
na poszczególne ubezpieczenia

Składki

Zatrudnienie na pełny 
etat (minimalne wyna-
grodzenie 1680 zł) + 

umowa zlecenia z pra-
cownicą, która wróciła 

do pracy po urlopie 
macierzyńskim

Zatrudnienie na 
niepełny etat + umowa 
zlecenia z pracownicą, 
która wróciła do pracy 
po urlopie macierzyń-

skim (łączne wyna-
grodzenie niższe od 

minimalnego)
Emery-
talno-
-rentowe, 
chorobo-
wa

łączny przychód 
z umowy o pracę oraz 
z umowy zlecenia 
(art. 8 ust. 1 i 2a 
ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecz-
nych (dalej: ustawa 
systemowa)

łączny przychód 
z umowy o pracę oraz 
z umowy zlecenia 
(art. 8 ust. 2a ustawy 
systemowej)

Zdrowotna łączny przychód 
z umowy o pracę oraz 
z umowy zlecenia 
pomniejszony o składki 
na ubezpieczenia 
społeczne

łączny przychód 
z umowy o pracę oraz 
z umowy zlecenia 
pomniejszony o składki 
na ubezpieczenia 
społeczne

FP przychód z umowy 
zlecenia

brak

FGŚP przychód z umowy 
zlecenia

przychód z umowy 
zlecenia
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ZWIĄZKI ZAWODOWE ochrona działaczy związkowych

ANDRZEJ MAREK – sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

Czy za zorganizowanie „strajku gorliwości” 
można rozwiązać umowę o pracę 
Związek zawodowy zorganizował akcję protestacyjną polegającą na przesadnie 
dokładnym i czasochłonnym wypełnianiu przez pracowników swych obowiązków. 
Akcja ta przedłuża się, powoduje paraliż w firmie i znaczne straty finansowe. Czy jest 
to dopuszczalne, skoro nie wszczęto sporu zbiorowego? Czy można rozwiązać z jej 
organizatorami umowy o pracę – pyta Czytelnik z Warszawy.  

Jeśli przeprowadzenie innych niż strajk akcji prote-

stacyjnych powoduje paraliż działalności firmy, do-

prowadza ją do poważnych strat finansowych, 

a związkowcy nie reagują na próby pracodawcy roz-

wiązania sytuacji, to takie zachowanie może być 

ocenione jako działanie na szkodę pracodawcy 

i uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę. 

W trakcie innych niż strajk akcji protestacyjnych 

uczestnicy nie przerywają pracy. Nie mogą one 

jednak zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, a uczest-

nicy powinni przestrzegać obowiązującego po-

rządku prawnego (np. prawa o zgromadzeniach). 

Pomimo pewnych wątpliwości należy uznać, 

że akcje protestacyjne mogą być organizowane 

również bez wszczęcia sporu zbiorowego. Prawo 

do organizowania pozastrajkowych form protestu 

gwarantuje m.in. Konstytucja RP. 

„Strajk gorliwości” polega na przesadnie 
dokładnym wykonywaniu powierzonych za-
dań, bardzo skrupulatnym i szczegółowym re-
alizowaniu procedur obowiązujących w firmie. 
Takie zachowanie pracowników może w skraj-

nych sytuacjach doprowadzić do paraliżu działal-

ności zakładu. Wówczas może zostać potraktowa-

ne jako działanie naruszające podstawowy 

obowiązek starannego i sumiennego wykonywa-

nia przez pracownika pracy i dbania o dobro pra-

codawcy, a nawet jako zmierzające do wyrządze-

nia firmie szkody (art. 100 § 2 pkt 4 

ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Może więc 

uzasadniać zastosowanie kary porządkowej, a na-

wet rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę. 

Pracodawca, który decyduje się rozwiązać umo-

wę o pracę z działaczem związkowym (m.in. 

imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego człon-

kiem), powinien jednak pamiętać o ochronie sto-

sunku pracy takiego pracownika i konieczności 

uzyskania na taką czynność zgody zarządu zakła-

dowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 1 usta-

wy o związkach zawodowych).

Gdy takiej zgody nie ma, pracodawca podejmu-

je ryzyko, ponieważ rozwiązanie umowy o pracę 

będzie niezgodne z prawem. Taka sytuacja może 

być oceniona również inaczej, gdy naruszenie 

obowiązków przez działacza związkowego jest po-

ważne (zorganizowanie akcji protestacyjnej, która 

paraliżuje działalność firmy, doprowadza ją do po-

ważnych strat finansowych, a działacze związkowi 

w żaden sposób nie reagują na próby pracodawcy 

rozwiązania sytuacji). W przypadku odwołania się 

zwolnionego pracownika do sądu pracy, żądanie 

przywrócenia do pracy może zostać ocenione jako 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa 

(art. 8 k.p.). Ochrona stosunku pracy działacza 

związkowego nie jest bowiem bezwzględna (uza-

sadnienie wyroku SN z 8 marca 2012 r., III PK 

52/11, OSNP/2013/3–4/34). 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 8, art. 100 § 2 pkt 4 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), 
 � art. 25 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych (DzU nr 55, poz. 236; ost. zm. DzU z 2006 r. 
nr 104, poz. 711),
 � art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodo-
wych (j.t. DzU z 2014 r. poz. 167).



  nr 12/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 35

umowa o dzieło NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA

ANNA SADOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Warunki zawierania umowy o dzieło
Jeśli przedsiębiorca chce zlecić wykonanie pracy niespełniającej warunków 
zatrudnienia właściwych dla umowy o pracę, może zawrzeć z osobą podejmującą 
się takiej pracy jedną z umów cywilnoprawnych. Wybór umowy o dzieło będzie 
właściwy wtedy, gdy celem zawieranej umowy ma być odpłatne wykonanie 
określonego przedmiotu (utworu), a przedsiębiorcy zależy przede wszystkim na 
rezultacie wykonanej pracy. 

Przedsiębiorcy chętnie zawierają umowy o dzieło 

ze względu na niskie koszty zatrudnienia na pod-

stawie takich umów. Jednak nie każdy rodzaj pra-

cy może być wykonywany na podstawie umowy 

o dzieło. 

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamó-
wienie zobowiązuje się do wykonania oznaczo-
nego dzieła, a zamawiający do zapłaty za nie 
wynagrodzenia. Jest ona umową: 

■  odpłatną, wynagrodzenie może być określone 

m.in. ryczałtowo albo kosztorysowo, 

■  rezultatu, czyli wymagającą odpowiedniego 

starania przyjmującego zamówienie do po-

wstania w przyszłości konkretnego, indywidu-

alnie oznaczonego rezultatu (dzieła). 

Ponadto cechami odróżniającymi umowę 

o dzieło np. od umowy o pracę są: 

■  brak ingerencji podmiotu zlecającego w spo-

sób wykonywania pracy, 

■  brak podporządkowania zlecającemu podmio-

towi (wykonywanie dzieła bez nadzoru zama-

wiającego), 

■  możliwość zastępstwa wykonania umowy 

przez inną osobę (chyba że w umowie określo-

no inaczej, np. wykonanie określonej rzeźby 

tylko przez danego artystę), 

■  ponoszenie przez wykonawcę kosztów ryzyka 

niewykonania dzieła, 

■  możliwość zawarcia umowy w innej formie niż 

pisemna, 

■  możliwość zastrzeżenia kary umownej na wy-

padek niewykonania lub niewłaściwego wyko-

nania umowy, 

■  stosowanie przepisów prawa cywilnego do 

spraw nieuregulowanych umową. 

Przykład 
Firma X zatrudniła na podstawie umowy o dzieło 
architekta, który miał wykonać projekty nowych bu-
dynków. Swoją pracę architekt mógł wykonywać 
w domu, przy projektach korzystał z własnych ma-
teriałów, a do firmy przynosił już gotowe projekty. 
W umowie zastrzeżono, że – w razie niemożności 
wykonania dzieła przez przyjmującego – może je 
zrealizować inna osoba zaakceptowana przez za-
mawiającego. W takiej sytuacji firma postąpiła pra-
widłowo, zawierając z architektem umowę o dzieło. 

Rodzaje prac 
Przedmiotem umowy o dzieło są rezultaty (dzieło) 

materialne (np. sporządzenie bilansu, wykonanie 

remontu mieszkania, pomalowanie pokoju) lub re-

zultaty (dzieło) niematerialne, znajdujące jednak 

odzwierciedlenie w rzeczy (np. utwór muzyczny). 

Dzieło powinno stanowić postrzegalny rezul-

tat. Dlatego niedopuszczalne jest zawarcie umo-

wy o dzieło na rezultaty niematerialne, które nie 

znajdują urzeczywistnienia w rzeczy, np. zobo-

wiązanie do poprawienia renomy firmy, utrwale-

nia pozytywnego wizerunku firmy czy zwiększe-

nia rozpoznawalności firmy na rynku. 

Wykonanie oznaczonego dzieła stanowi naj-

częściej jakiś proces pracy lub twórczości o moż-

liwym do określenia momencie początkowym 

i końcowym. Celem tego procesu jest doprowa-

dzenie do efektu (rezultatu) określonego przez 

strony w momencie zawierania umowy. 

Rezultat stanowi zawsze zjawisko przyszłe, jest 

czymś, co w chwili zawarcia umowy nie istnieje, 
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lecz ma dopiero powstać w jakiejś określonej przy-

szłości. Dlatego nie można objąć tą umową czynno-

ści zmierzających do osiągnięcia bliżej nieokreślo-

nego rezultatu. 

Przykład 
Firma Y chce zatrudnić radcę prawnego, który bę-
dzie reprezentował spółkę przed sądem w okre-
ślonej sprawie. Firma nie może podpisać z nim 
umowy o dzieło, gdyż wykonywane przez niego 
czynności nie muszą doprowadzić do spodziewa-
nego przez firmę rezultatu w postaci wygranej 
sprawy sądowej. Radca prawny otrzyma swoje 
wynagrodzenie za samo podjęcie czynności pro-
cesowych, bez uzyskania określonego rezultatu. 
Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by firma pod-
pisała z radcą prawnym umowę zlecenia, która 
jest umową starannego działania. Wówczas po-
stępowanie firmy będzie prawidłowe.

Sposób zawarcia umowy o dzieło 
Zawarcie umowy o dzieło podlega ogólnym regu-

łom dotyczącym umów cywilnoprawnych. Prze-

pisy nie wymagają dla jej zawarcia szczególnej 

formy. Jednak do celów dowodowych powinna 

być zawarta na piśmie. 

Sporządzając umowę, należy dokładnie okre-

ślić strony umowy i przedmiot dzieła. Ważną czę-

ścią umowy jest również wynagrodzenie przysłu-

gujące wykonawcy. W umowie można przewidzieć 

karę umowną (jest ona dopuszczalna tylko wtedy, 

gdy zostanie zastrzeżona w umowie), co pozwoli 

zlecającemu na natychmiastowe uzyskanie od-

szkodowania za niewykonanie dzieła lub znaczne 

opóźnienia. W umowie można również określić 

stronę, która dostarczy materiały i narzędzia, oraz 

sposób rozliczenia się z nich po zakończeniu prac. 

Jeśli dzieło ma być wykonane wyłącznie przez 

określoną osobę, niezbędny będzie zapis o ko-

nieczności osobistej pracy przez wykonawcę. 

W umowie można również zamieścić klauzule 

gwarancyjne, które mogą dotyczyć np. zapewnie-

nia prawidłowego funkcjonowania dzieła przez 

pewien czas. 

Wzór umowy o dzieło

Umowa o dzieło

zawarta 3 marca 2014 r. w Warszawie między firmą DoSa reprezentowaną przez Dyrektora Jana Nowaka, zwa-
nego dalej Zamawiającym, a Janem Kowalskim zamieszkałym w Kielcach, ul. Żeromskiego 2, 00-100 Kielce, 
legitymującym się dowodem osobistym: seria XYZ nr 9876543, zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na wykonaniu ogrodzenia 
budynku przy ulicy Dolnej nr 2 w Kielcach, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

§ 2
Wykonawca przystąpi do wykonywania dzieła 15 marca 2014 r. Zakończenie prac nastąpi do 30 maja 2014 r.

§ 3
Wykonawca może powierzyć realizację dzieła osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 4
Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3000 zł (słownie: trzy ty-
siące złotych) płatne w terminie 7 dni od dnia odebrania dzieła przez Zamawiającego.

§ 5
W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wy-
nagrodzenia, o którym mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 Wykonawca                                             Zamawiający
Jan Kowalski                                   Dyrektor Jan Nowak

Wzór umowy o dzieło znajduje się na stronie www.
spp.infor.pl w zakładce „Wzory umów i formularzy”.
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Uprawnienia wykonawcy dzieła 

Podstawowym uprawnieniem wykonawcy jest pra-

wo do wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Wszel-

kie kwestie związane z umową o dzieło są regulo-

wane przepisami ustawy – Kodeks cywilny. Tym 

samym wykonawcy nie przysługują uprawnienia, 

które posiada każda osoba zatrudniona na podsta-

wie umowy o pracę, np. prawo do urlopu wypo-

czynkowego czy płatnego zwolnienia lekarskiego. 

Jednak zgodnie z zasadą swobody woli stron, 

strony umowy o dzieło same mogą kształtować 

warunki łączącej ich umowy. Dlatego nie ma 

przeciwwskazań do rozbudowania umowy o dzie-

ło o postanowienia gwarantujące wykonawcy np. 

płatny urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za 

czas niewykonywania pracy, wyposażenie w na-

rzędzia pracy, zagwarantowanie ubrania służbo-

wego, telefonu czy samochodu firmowego. 

Wady i zalety umowy o dzieło
Zatrudnianie osób na podstawie umowy o dzieło 

zazwyczaj jest dla firm korzystniejsze niż w ramach 

stosunków pracy. Firmy często korzystają z tej for-

my zatrudnienia, gdyż nie są zobowiązane m.in. do: 

■  udzielania urlopów wypoczynkowych, a w ra-

zie rozwiązania umowy do wypłaty ekwiwa-

lentu za niewykorzystany urlop, 

■  prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz ewen-

tualnych wypłat z tytułu wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbowych, 

■  stosowania zasad obowiązujących przy wypowia-

daniu umów o pracę (zachowanie okresów wypo-

wiedzenia, podanie przyczyny wypowiedzenia), 

■  naliczania i odprowadzania od wynagrodzenia 

składek na ubezpieczenia społeczne (wyjątek 

stanowi np. zawarcie umowy o dzieło z wła-

snym pracownikiem). 

Zawarcie umowy o dzieło nie zawsze będzie 

wygodną formą zatrudnienia, gdyż firma: 

■  nie może nakazać wykonawcy wykonania dzieła 

w określonym miejscu i w określonych godzinach, 

■  nie może również mieć bezpośredniego nadzo-

ru nad wykonawcą dzieła, 

■  w umowie nie może zawrzeć elementów typo-

wych dla umowy o pracę, np. wymiar etatu, 

■  nie może sprzeciwić się wykonaniu dzieła 

przez osobę trzecią, jeśli umowa o dzieło nie 

zawiera zastrzeżenia, że tylko wykonawca 

musi wykonać dane dzieło. 

Zawarcie umowy o dzieło w okolicznościach, 

gdy powinna być zawarta umowa o pracę, jest wy-

kroczeniem zagrożonym grzywną od 1000 zł do 

30 000 zł. 

Przykład 
Firma DOS zawarła z Piotrem J. umowę o dzieło 
na wykonanie półek w swojej siedzibie. W umo-
wie określono, że Piotr J. będzie wykonywał 
swoje prace w godzinach od 8.00 do 16.00 pod 
nadzorem dyrektora ds. administracji. Wyko-
nawca był też zobowiązany do codziennego sta-
wiania się do pracy, potwierdzając to podpisem 
na liście obecności. 
Firma postąpiła nieprawidłowo, zawierając w tej sy-
tuacji umowę o dzieło, gdyż umowa zawarta z Pio-
trem J. posiada cechy typowe dla umowy o pracę. 

Rozwiązanie umowy o dzieło 
Umowa o dzieło kończy się z chwilą wykonania 

oraz przekazania dzieła zamawiającemu. Jednak 

mogą zdarzyć się sytuacje, gdy rozwiązanie umo-

wy może nastąpić wcześniej. Jeżeli wykonawca 
opóźnia się z rozpoczęciem albo zakończeniem 
prac w taki sposób, że nie jest prawdopodobne, 
aby ukończył je w terminie, zamawiający może, 
bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstą-
pić od umowy jeszcze przed upływem daty, do 
której miały być zakończone prace. 

W takim przypadku zamawiający powinien 

wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykona-

nia dzieła i wyznaczyć mu w tym celu odpowied-

ni termin. Gdy termin upłynie, a wykonawca nie 

zacznie wykonywać dzieła we wskazany sposób, 

zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Może 

nawet powierzyć naprawę albo dokończenie prac 

innej osobie (na koszt i niebezpieczeństwo wyko-

nawcy). 

Zamawiający może w każdej chwili odstąpić 

od umowy, jeżeli dzieło nie zostało ukończone, 

i zapłacić należne wynagrodzenie. Umowa o dzie-

ło rozwiązuje się także z powodu śmierci wyko-

nawcy lub jego niezdolności do pracy. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 627, art. 629, art. 635, art. 636 § 1, art. 644, art. 645 § 1 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU 
z 2014 r. poz. 121), 
 � art. 22 § 12, art. 281 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 
z 2014 r. poz. 208).
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  Problem  Wprowadziliśmy całkowity zakaz palenia papierosów na terenie zakładu. W związku z tym pra-

cownicy kilka razy w ciągu godzin pracy opuszczają swoje stanowisko i wychodzą „na papierosa”. Ponieważ 

mamy wprowadzoną elektroniczną rejestrację czasu pracy, możemy ustalić, ile czasu pracownik nie wykony-

wał pracy w związku z paleniem papierosów. Są pracownicy, którzy w ciągu miesiąca nie przepracują od 6 do 

12 godzin. Czy w związku z tym możemy za ten czas nie zapłacić im wynagrodzenia?

  Odpowiedź  Tak. Zasadą jest, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę wykonaną, a za czas niewy-

konywania pracy (np. w związku z paleniem papierosów) wynagrodzenie nie przysługuje. Nie dotyczy to jedy-

nie przerw wliczanych do czasu pracy, w czasie których pracownik palił papierosy.

Uzasadnienie  Pracownik powinien pozostawać na 

stanowisku i w dyspozycji pracodawcy w czasie ustalo-

nych godzin pracy. „Na papierosa” pracownicy mogą 

wykorzystać jedynie przerwy wynikające z przepisów 

Kodeksu pracy bądź z przepisów wewnątrzzakłado-

wych, np. regulaminu pracy. Pracownikowi na podsta-

wie przepisów prawa pracy przysługuje m.in.:

■  15-minutowa przerwa (np. na posiłek) wliczana do 

czasu pracy (jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pra-

cownika wynosi co najmniej 6 godzin),

■  5-minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy 

monitorze ekranowym (jeżeli pracownik wykonuje 

taką pracę przez co najmniej 4 godziny na dobę 

(przerwy te nie mogą być kumulowane).

Dozwolone jest zróżnicowanie wykorzystania 15-mi-

nutowej przerwy w danym dziale, aby np. zapewnić cią-

głość obsługi klientów. W tym czasie pracownik może 

opuścić swoje stanowisko pracy i wykorzystać go w spo-

sób dowolny (np. na posiłek czy zapalenie papierosa).

Pracownik opuszczający swoje stanowisko pracy 
w celu zapalenia papierosa poza wyznaczonymi go-
dzinami w rzeczywistości korzysta z dodatkowych 
przerw i nie powinien otrzymywać wynagrodzenia 
za nieprzepracowany czas. Mogą Państwo zatem na 

podstawie prowadzonej ewidencji czasu pracy obniżyć 

pracownikowi wynagrodzenie za przerwy na papierosa, 

które były przerwami dodatkowymi poza tymi, do któ-

rych pracownik jest uprawniony.

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 80, art. 134, art. 151 § 21 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),
 ■ § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 

1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wy-
posażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).

O to pytają Kadrowi

Eksperci radzą
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Beata 
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Marek 
Żochowski

Grzegorz 
Ziółkowski
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Naj!epsze 
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www.inforlex.pl/prezentacja
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RAFAŁ KRAWCZYK – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

Utrata zaufania czasem nie wystarczy, 
by wypowiedzieć pracownikowi umowę 
o pracę 
Utrata zaufania prowadzi zwykle do rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionym. 
Podanie tej przyczyny jako podstawy wypowiedzenia umowy bywa nadużywane. 
W ostatnich latach Sąd Najwyższy zaostrza kryteria, według których ocenia się, czy 
w okolicznościach danej sprawy faktycznie można mówić o utracie zaufania do 
pracownika. 

Wskazanie utraty zaufania do pracownika jako 

przyczyny wypowiedzenia od lat jest akceptowa-

ne w orzecznictwie sądowym. Jest to pojęcie bar-

dzo szerokie, dlatego zdarza się, że wypowiedze-

nie pracownikowi umowy o pracę na tej podstawie 

jest niewystarczające. Aby przyczyna zwolnienia 

pracownika nie była kwestionowana, musi być 

obiektywna i konkretna, a pracodawca powinien 

wcześniej informować pracownika o swoim nie-

zadowoleniu z niego. 

Musi istnieć obiektywna przesłanka 
utraty zaufania
Jeżeli pracodawca nie chce przegrać sprawy przed 

sądem, musi brać pod uwagę, że utrata zaufania 

wskazana jako przyczyna wypowiedzenia umowy 

będzie oceniana z punktu widzenia obiektywnych 

przesłanek. Nie każdy przypadek utraty zaufania 

do pracownika może być uznany za uzasadniający 

wypowiedzenie. Utrata zaufania musi mieć bo-

wiem oparcie w przesłankach natury obiektywnej 

i racjonalnej. Nie może wynikać z samowoli czy 

wyłącznie z subiektywnych uprzedzeń pracodaw-

cy (m.in. wyrok SN z 24 października 2013 r., 

II PK 24/13, niepubl., patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl).      

Utrata zaufania do pracownika uzasadnia wy-

powiedzenie umowy o pracę, jeżeli w konkret-

nych okolicznościach nie można wymagać od 

pracodawcy, by nadal darzył pracownika zaufa-

niem. Ponadto – aby uzasadniać wypowiedzenie 

stosunku pracy – nadużycie zaufania musi wiązać 

się z takim zachowaniem pracownika, które może 

być obiektywnie ocenione jako naganne, choćby 

nawet nie można było pracownikowi przypisać 

subiektywnego zawinienia. Z kolei obiektywna 

naganność zachowania pracownika jako podstawa 

utraty zaufania do niego ze strony pracodawcy 

musi być oceniana w kontekście wszelkich oko-

liczności faktycznych (wyrok z 19 lutego 2009 r., 

II PK 156/08, niepubl., patrz: www.ekspert3.in-

forlex.pl).

Podobnie argumentował SN w innych orzecze-

niach, np. w wyroku z 31 marca 2009 r. (II PK 

251/08, niepubl.), wskazując, że nigdy podstawą 

do wypowiedzenia nie mogą być arbitralne oceny 

pracodawcy. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, 

że nie tyle istotna jest sama utrata zaufania praco-

dawcy do pracownika, co przyczyny, które ją spo-

wodowały. Inaczej mówiąc, jeżeli przyczyny utra-

ty zaufania do pracownika są prawdziwe, 

obiektywne i racjonalne, to mogą uzasadniać wy-

powiedzenie.

Po powołaniu przez pracodawcę jako przyczy-

ny wypowiedzenia utraty zaufania spowodowanej 

zaistnieniem określonych faktów (zdarzeń) i od-

wołaniu się pracownika do sądu w pierwszej ko-

lejności sąd oceni, czy wskazane przez pracodaw-

cę okoliczności mogły uzasadniać utratę zaufania 

do pracownika. Jeśli przesądzi tę kwestię pozy-

tywnie, oceni, czy utrata zaufania w tych okolicz-

nościach uzasadniała dokonanie wypowiedzenia. 

Nawet jeżeli w okolicznościach danej sprawy pra-

codawca może utracić zaufanie do pracownika, to 
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nie oznacza to automatycznie, że zawsze i bez-

względnie będzie to uzasadniało dokonanie wy-

powiedzenia. 

Nie w każdym przypadku 
utraty zaufania do pracownika 
pracodawca może uznać, że 
uzasadnia to wypowiedzenie.

Niezbędna konkretna przyczyna 
utraty zaufania

Kolejna istotna sprawa w kontekście powoływa-

nia utraty zaufania jako przyczyny wypowiedze-

nia to odpowiednia jej konkretyzacja. W odnie-

sieniu do utraty zaufania jako przyczyny 

uzasadniającej wypowiedzenie spełnienie wymo-

gu konkretności przyczyny wypowiedzenia ozna-

cza, że nie wystarczy powołanie się przez praco-

dawcę na utratę zaufania, lecz konieczne jest jej 

doprecyzowanie poprzez wskazanie konkretnych 

zarzutów (uzasadnienie wyroku SN z 19 lutego 

2009 r.).

W sytuacji gdy dojdzie do badania tej przyczy-

ny, pracodawca może powołać się jednak na po-

gląd SN, zgodnie z którym utrata zaufania uza-

sadniająca wypowiedzenie przez pracodawcę 

umowy o pracę może wynikać z ogółu okoliczno-

ści i mieć szersze podstawy niż fakty ujęte ogól-

nie lub przykładowo w oświadczeniu o wypowie-

dzeniu umowy o pracę (wyrok SN z 25 stycznia 

2005 r., II PK 171/04, OSNP 2005/19/303).

Jeśli pracodawca wskaże przyczynę ogólniko-

wo (jako utratę zaufania), swoją decyzję będzie 

mógł obronić przed sądem tylko wówczas, 

gdy wcześniej informował już pracownika, dla-

czego utracił do niego zaufanie. Wskazanie 

w piśmie wypowiadającym pracownikowi umo-

wę o pracę utraty zaufania pracodawcy do pra-

cownika wystarczająco konkretyzuje tę przy-

czynę w kontekście znanych pracownikowi za-

rzutów, postawionych mu wcześniej przez pra-

codawcę (postanowienie SN z 26 marca 1998 r., 

I PKN 565/97, OSN 1999/5/165, patrz: www.

ekspert3.inforlex.pl). 

Co może powodować 
utratę zaufania
Orzecznictwo SN może też służyć pracodawcy 

pomocą przy ocenie, jakie zachowania pracowni-

ka mogą prowadzić do utraty zaufania. Sąd Naj-

wyższy uznał za takie niemożność porozumienia 

się i współpracy przełożonego z pracownikiem, 

wynikającą z ich odmiennej wizji prowadzenia 

zakładu pracy, wyrażającą się: dezaprobatą pra-

cownika dla zmian organizacyjnych i przejawia-

jącą się w sposobie wykonywania obowiązków 

pracowniczych (postanowienie SN z 26 marca 

1998 r.), naruszeniem przepisów finansowych 

przez pracownika zatrudnionego na stanowisku 

głównego księgowego (wyrok SN z 14 lipca 

1999 r., I PKN 148/99, OSN 2000/19/711, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl), niedopełnieniem obo-

wiązków przez pracownika zajmującego stano-

wisko kierownicze, gdy jego zachowanie jest 

obiektywnie nieprawidłowe, budzące wątpliwo-

ści co do rzetelności postępowania, nawet gdy 

nie dochodzi do naruszenia obowiązków pracow-

niczych (wyrok SN z 25 listopada 1997 r., I PKN 

385/97, OSNP 1998/18/538, patrz: www.eks-

pert3.inforlex.pl). Jednocześnie z przywoływa-
nych orzeczeń pracodawcy mogą wysnuć ko-
rzystny dla siebie wniosek, że utrata zaufania 
jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pra-
cę nie musi wynikać z zawinionego działania 
pracownika ani naruszania przez niego obo-
wiązków pracowniczych. 

Oprócz tych typowych przypadków SN rozpa-

trywał również inne rzadziej występujące. Wska-

zuje on jednak na ważny aspekt zachowania lojal-

ności pracownika wobec pracodawcy w kontekście 

możliwości zachowania zaufania pracodawcy do 

pracownika. Nawet wykonywanie przez pracow-

nika uprawnień przysługujących mu jako akcjo-

nariuszowi może być postrzegane jako prowadzą-

ce do utraty przez pracodawcę zaufania do 

pracownika albo jako naruszające obowiązek 

dbałości o dobro zakładu pracy (wyrok SN 

z 2 marca 2011 r., II PK 204/10, niepubl., patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl).

Wnioski dla pracodawców 
Pomimo że SN dość rygorystycznie określa prze-

słanki powoływania się na utratę zaufania jako 

przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, to 

przy odpowiednim wykazaniu tej przyczyny, do-

stosowanym do okoliczności danej sprawy, pra-

codawca powinien obronić swoją decyzję przed 

sądem. Podając utratę zaufania jako przyczynę 

wypowiedzenia, musi on jednak rozważyć, czy 

w okolicznościach danej sprawy można stwier-
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dzić, że zachowanie pracownika było tego rodza-

ju, że oceniając sprawę obiektywnie można 

uznać, że doszło do zerwania więzi zaufania po-

między pracodawcą a pracownikiem. Drugą 

sprawą jest to, czy utrata zaufania jest na tyle 

doniosła i trwała, że uzasadnia dokonanie wy-

powiedzenia. Jeśli pracodawca przesądzi pozy-

tywnie te okoliczności, musi prawidłowo sfor-

mułować pismo wypowiadające umowę o pracę. 

Wskazanie utraty zaufania jako przyczyny wy-

powiedzenia bez powołania, z czego ona wyni-

ka, będzie niewystarczające (zbyt ogólnikowe). 

Uściślenie, dlaczego pracodawca utracił zaufa-

nie do pracownika, należy dostosować do tego, 

jak szczegółowo pracodawca wcześniej infor-

mował pracownika o swoich zastrzeżeniach do 

niego. Im tych informacji przed dokonaniem 

wypowiedzenia było mniej, tym bardziej szcze-

gółowo i precyzyjnie w wypowiedzeniu przywo-

łać powinien fakty i przesłanki, które doprowa-

dziły go do tego, że utracił zaufanie do 

zatrudnionego.

Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę 
– wybrane orzecznictwo SN 

Możliwość wypowiedzenia umowy z powodu utraty zaufania 
do pracownika

Zaostrzone wymagania wobec pracodawcy 
przy utracie zaufania

Utrata zaufania do pracownika może uzasadniać wypowiedzenie 
umowy o pracę, mimo że jego zachowanie nie nosi cech zawi-
nienia, jeżeli w konkretnych okolicznościach jest usprawiedliwio-
na, w tym znaczeniu, że od pracodawcy nie można wymagać, by 
nadal darzył pracownika niezbędnym zaufaniem (wyrok SN 
z 7 września 1999 r., I PKN 257/99, OSNP 2001/1/14, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl).

Nie każdy przypadek utraty zaufania do pracownika może być 
uznany za uzasadniający wypowiedzenie. Utrata zaufania musi 
mieć bowiem oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjo-
nalnej. Nie może wynikać z samowoli czy wyłącznie z subiek-
tywnych uprzedzeń pracodawcy (wyrok SN z 24 października 
2013 r., II PK 24/13, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Jeżeli przyczyny utraty zaufania do pracownika są prawdziwe, 
obiektywne i racjonalne, to mogą uzasadniać wypowiedzenie 
(postanowienie SN z 19 stycznia 2012 r., I PK 121/11, niepubl., 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

W przypadku wskazania przez pracodawcę jako przyczyny 
wypowiedzenia utraty zaufania spowodowanej zaistnieniem 
określonych faktów, w pierwszej kolejności należy ocenić, czy 
wskazane przez pracodawcę okoliczności mogły uzasadniać 
utratę zaufania do pracownika, a następnie, pod warunkiem 
pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii – czy utrata zaufania 
w tych okolicznościach uzasadnia wypowiedzenie stosunku 
pracy (wyrok SN z 2 października 2012 r., II PK 60/12, niepubl., 
patrz: www. ekspert3.inforlex.pl).

Utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uza-
sadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje opar-
cie w przesłankach natury obiektywnej oraz racjonalnej i nie jest 
wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń (wyrok 
SN z 25 listopada 1997 r., I PKN 385/97, OSNP 1998/18/538, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Ocena, czy zachowanie pracownika uzasadniało utratę zaufania 
pracodawcy i w konsekwencji mogło stać się uzasadnioną przy-
czyną wypowiedzenia umowy o pracę w aspekcie art. 45 k.p., 
wymaga obiektywnej i rzeczowej analizy wyjaśnień pracownika 
oraz osoby reprezentującej pracodawcę (wyrok SN 
z 23 września 2013 r., III PK 85/12, niepubl., patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl).

Utrata zaufania do pracownika uzasadnia wypowiedzenie 
umowy o pracę, jeżeli w konkretnych okolicznościach nie 
można wymagać od pracodawcy, by nadal darzył pracownika 
zaufaniem. Aby uzasadniać wypowiedzenie stosunku pracy, 
nadużycie zaufania musi wiązać się z takim zachowaniem 
pracownika, które może być obiektywnie ocenione jako na-
ganne, choćby nawet nie można było pracownikowi przypisać 
subiektywnego zawinienia. Z kolei obiektywna naganność 
zachowania pracownika jako podstawa utraty zaufania do 
niego ze strony pracodawcy musi być oceniana w kontekście 
wszelkich okoliczności faktycznych. Brak zaufania do pracow-
nika można uznać za uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia 
umowy o pracę, zwłaszcza gdy pracownik zajmuje stanowisko 
kierownicze. Nie zmienia to jednak faktu, że warunkiem jest to, 
aby zachowanie pracownika mogło być obiektywnie ocenio-
ne jako naganne, także wtedy, gdy jest niezawinione (wyrok 
SN z 19 lutego 2009 r., II PK 156/08, niepubl., patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl).

 ■
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•  Czy karty przedpłacone, które pracownicy otrzymają na święta, są zwolnione z podatku 

dochodowego i składek

• Ustalenie wysokości stopy procentowej składki wypadkowej obowiązującej od 1 kwietnia 2014 r.

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfi kacji potwierdzającej przyjęcie 

zamówienia

  proszę o przesłanie specyfi kacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 

faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 

akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 

pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 

współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 

świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 

Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 

od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014

www.sklep.infor.pl

Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014 r.) w cenie 1399 zł brutto

  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014 r.) 

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



Praktyczny tygodnik  

    służb kadrowych 

Kompleksowe informacje na 

temat prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych i wynagrodzeń

UWAGA!  

W najbliższych numerach: 

   Wyznaczanie dnia wolnego za święto przypadające 
w sobotę 

   Oskładkowanie umów cywilnoprawnych 

   Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców  
od 1 maja 2014 r.

12 dodatków z serii 

„Prawo w jednostkach 

budżetowych”

18 książek

12 dodatków z serii  

„Płace i rozliczenia”

12 dodatków z serii 

„Kompendium Kadrowe  

– procedury”

4 kartoniki z serii 

„Ściąga Kadrowego”

4 płyty CD  

tygodnik, papier - 48 numerówyg p p

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  
kartoniki, płyty CD

ZA DARMO

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

TYGODNIK    ISSN 1234-8325    NR INDEKSU 33278X    4 marca 2014   Rok XIX    CENA 30 zł (w tym 5% VAT)

P R O F E S J O N A L N Y  T Y G O D N I K  S Ł U Ż B  K A D R O W Y C H

DODATEK:  Płace i rozliczenia
–  Formularz ZUS ZSWA za 2013 r. trzeba wysłać 

do 31 marca 2014 r.

W tym numerze

ISSN 1234-8325

O TYM SIĘ MÓWI
Od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się kwoty dofinansowania z PFRON 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego 
(bez względu na status pracodawcy) będzie wynosić: 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
oraz 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kwoty te będą zwiększane 
o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami.    ........................................................  7

TEMAT MIESIĄCA
Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
Niedziele oraz święta powinny być dla pracowników dniami wolnymi od pracy. Zdarzają się jednak takie branże 
czy takie rodzaje świadczonych przez firmy usług, które dopuszczają, aby pracodawca na niedziele i święta 
planował pracownikom pracę. Od 4 marca 2014 r. do prac tych zaliczamy również tzw. usługi transgraniczne.    10

PRAWO PRACY
Zatrudnienie nauczyciela w trakcie trwania roku szkolnego 
W razie zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela organ 
prowadzący szkołę może zatrudnić nauczyciela w trakcie roku szkolnego, np. od nowego semestru. W tej sytuacji może 
zawrzeć z nowym nauczycielem umowę o pracę na czas określony. Takiemu nauczycielowi przysługuje większość 
uprawnień pracowniczych, nie ma jednak prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.   ...........................................................  13

WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie pracownika powracającego z urlopu związanego 
z rodzicielstwem
Pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia na dotychczasowe stanowisko pracy i z wynagrodzeniem nie niższym 
niż dotychczas otrzymywane pracownicy powracającej po zakończonym urlopie macierzyńskim, rodzicielskim 
czy wychowawczym. Obniżenia pensji może dokonać w trybie porozumienia zmieniającego albo przez 
wypowiedzenie zmieniające.   .............................................................................................................................................................  27

ZUS
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – warunki przystępowania
Ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności może zostać objęta osoba, dla której ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe są obowiązkowe. Przystąpienie do tego ubezpieczenia co do zasady nie może jednak nastąpić wcześniej 
niż od dnia złożenia wniosku w tym zakresie.  ................................................................................................................................  32

Serwis PP
P r a w n o - P r a c o w n i c z y
www.serwispp.infor.pl
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Zamów komplet książek 
w promocyjnej cenie 

39,90 zł 

Komplet publikacji  
o wszystkich zmianach 
dotyczących samochodów

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta:  

801 626 666, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD W FIRMIE  
– ZMIANY OD 1 KWIETNIA 2014 r.

KODEKS DROGOWY

USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI


