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do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
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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
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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
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Wynagrodzenie pracownika powracającego z urlopu związanego 
z rodzicielstwem
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niż dotychczas otrzymywane pracownicy powracającej po zakończonym urlopie macierzyńskim, rodzicielskim 
czy wychowawczym. Obniżenia pensji może dokonać w trybie porozumienia zmieniającego albo przez 
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ZUS
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – warunki przystępowania
Ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności może zostać objęta osoba, dla której ubezpieczenia emerytalne 
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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Udostępnienie danych z CEIDG

Od 4 kwietnia 2014 r. ustalono opłatę za udostępnianie 
danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej, która wynosi 50 zł netto za jedną 
roboczogodzinę. Zakres udostępnianych danych oraz 
liczba godzin niezbędnych do przygotowania takich da-
nych będą określane każdorazowo w umowie.
Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z 13 marca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania 
wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostęp-
nianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 359).

Opłaty za certyfikaty w zakresie 
odnawialnych źródeł energii
Od 17 kwietnia 2014 r. wprowadzono stawki opłat za prze-
prowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności 
certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odna-
wialnych źródeł energii. Za przeprowadzenie egzaminu 
wynosi ona 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, za wydanie certyfikatu – 5%, za 
przedłużenie zaś jego ważności – 10%. Udzielenie akre-
dytacji będzie kosztowało 150% kwoty przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej. Podane wielkości 
są ustalane według kwot obowiązujących w dniu złożenia 
wniosku o wydanie uprawnienia (ogłoszenia terminu eg-
zaminu – w przypadku wnioskowania o udział w nim).
Takie wysokości opłat wprowadza rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z 20 marca 2014 r. w sprawie 
wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wy-
danie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz 
udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źró-
deł energii (Dz.U. z 2014 r. poz. 425).

Umowa o wymianie informacji 
podatkowych z Liberią
22 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 
2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji 
w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jor-
ku dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 450).

W SEJMIE I SENACIE

Asystenci nauczycieli
10 kwietnia 2014 r. Senat rozpatrywał ustawę o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziem-

cach (druk sejmowy 2132). Zakłada ona możliwość za-
trudniania w szkołach podstawowych asystentów na-
uczycieli. Senat wprowadził poprawki i ustawa ponownie 
została skierowana do Sejmu. Zmiana ma wejść w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Na ten temat pisaliśmy w „Serwisie PP” 15/2014, str. 6.

Aktywizacja bezrobotnych
10 kwietnia 2014 r. Senat przyjął bez poprawek projekt 
ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy 1949).
Wprowadza ona szereg instrumentów wspierających za-
trudnianie bezrobotnych i umożliwiających pracodaw-
com zwrot kosztów poniesionych na stworzenie stano-
wisk pracy dla osób skierowanych z urzędu pracy. 
Pracodawcy zatrudniający takie osoby będą mogli 
otrzymać m.in. bony stażowe czy szkoleniowe oraz sko-
rzystać z ulg w opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. 
Przepisy ustawy mają wejść w życie w kilku terminach 
– 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, od 1 lipca 
2014 r. oraz 1 stycznia 2015 r.
Pisaliśmy na ten temat w „Serwisie PP” 15/2014, str. 8.

Służba i uposażenie żołnierzy
10 kwietnia 2014 r. Senat rozpatrywał ustawę o zmianie 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk sej-
mowy 1992). Zmienia ona procedurę przedłużania kon-
traktów, ponadto przewiduje premiowanie żołnierzy za 
zdobywanie dodatkowego wykształcenia oraz wprowa-
dza ułatwienia dla pracodawców zatrudniających żoł-
nierzy rezerwy (zakłada m.in. przyznawanie dodatku 
motywacyjnego). Wprowadza również zmiany dotyczą-
ce uposażenia żołnierzy niezawodowych.
Senat wprowadził poprawki i ustawa ponownie została 
skierowana do Sejmu. Ma wejść w życie pierwszego 
dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Pisaliśmy na ten temat w „Serwisie PP” 13/2014, str. 6.

Uprawnienia lekarzy
10 kwietnia 2014 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw (druk sejmowy 1849). Pediatrzy i in-
terniści (w zakresie swoich kwalifikacji) będą mogli 
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udzielać świadczenia w placówkach podstawowej opie-
ki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Dotychczas takie uprawnienia przysługi-
wały lekarzom rodzinnym. Ponadto pacjenci będą mie-
li prawo bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki 
i położnej nie częściej niż 3 razy w roku (obecnie 2).
Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. 
Zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wypłata zawieszonej emerytury 
dla funkcjonariuszy i żołnierzy
4 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie usta-
wy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin.
W przypadkach gdy wypłata emerytury lub renty dla 
funkcjonariuszy czy żołnierzy albo dodatków, zasiłków 

i świadczeń pieniężnych została wstrzymana z powodu 
niemożności doręczenia tych świadczeń z przyczyn nie-
zależnych od organu emerytalnego, wypłata świadcze-
nia zostanie wznowiona od miesiąca, w którym ją 
wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata 
wstecz, licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wnio-
sek o wznowienie wypłaty.
Ustawa zakłada wprowadzenie przepisów przejścio-
wych, które spowodują, że z dniem wejścia w życie 
ustawy do wniosków już złożonych, ale jeszcze nieroz-
patrzonych, organ emerytalny powinien stosować prze-
pisy nowej ustawy.
Projekt ma dostosować obecne brzmienie przepisów do 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r. 
(P 14/11), w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność 
przepisu dotyczącego zasad wypłaty wstrzymanych 
świadczeń emerytowanym funkcjonariuszom. Chodziło 
o sytuację, gdy zawieszenie wypłaty świadczenia wynika-
ło z braku możliwości doręczenia emerytury z przyczyn 
niezależnych od organu emerytalnego, np. z powodu 
błędnego numeru konta czy adresu korespondencyjnego.
Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, 
obecnie będzie rozpatrywana przez Senat.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 22 IV – 5 V 2014 r.

28 kwietnia 
■  wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz budżetu państwa,
■  wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa na rzecz budżetu państwa.

30 kwietnia
■  złożenie do PFRON sprawozdania finansowego za 2013 r. albo oświadczenia o braku obowiązku jego sporządza-

nia przez pracodawców, którzy korzystali z dofinansowania na niepełnosprawnych,
■  złożenie oświadczeń majątkowych przez samorządowców, 
■  złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych przez płatników składek za 2013 r.

1 maja
■ Święto Państwowe – w tym dniu obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych. 

3 maja
■ Święto Narodowe Trzeciego Maja – w tym dniu obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

5 maja
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za kwiecień 2014 r. przez płatników będących 

jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, 
■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowa-

nych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za kwiecień 2014 r. przez ww. płatników.

OPRAC. DANUTA KOŚKA, KATARZYNA KALATA
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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

(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314; Dz.U. z 2013 r. poz. 1074)

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

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232, M.P. 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*

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.
(Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. 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

(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645; M.P. z 2014 r. poz. 148)

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. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208)
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  PODATKI
Skala podatkowa w 2013 i 2014 r. 

Podstawa obliczenia podatku w złotych 
Podatek wynosi

ponad do 

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

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

(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312) 

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2013 i 2014 r. 

Przychody podatnika Miesięczne Roczne 
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 

111,25 zł 1335,00 zł 

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 

111,25 zł 2002,05 zł 

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład 
pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 

139,06 zł 1668,72 zł 

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład 
pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 

139,06 zł 2502,56 zł 

(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312)

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

miesięczna roczna 

46,33 zł 556,02 zł 3091 zł
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312)

 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. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637; MP z 2014 r. poz. 187) 

Stan prawny na 10 kwietnia 2014 r.

Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

  nr 16/2014   
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O TYM SIĘ MÓWI świadczenie pielęgnacyjne

22 kwietnia 2014 roku

KATARZYNA KALATA – doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 11-letnim doświadczeniem 
w działach personalnych

Zmiany w świadczeniach 
pielęgnacyjnych od 1 maja 2014 r.
Świadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 620 zł miesięcznie netto. Przysługuje do 
niego dodatkowa pomoc rządowa w wysokości 200 zł. Od 1 maja 2014 r. wysokość 
świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona do kwoty 1000 zł netto. Co 
więcej, w kolejnym roku świadczenie będzie podwyższane, aż osiągnie poziom 
minimalnego wynagrodzenia.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ma 
na celu podwyższenie docelowo kwoty świadczenia 
do wysokości odpowiadającej minimalnemu wyna-
grodzeniu za pracę (w 2014 r. – 1237,20 zł netto).

Zgodnie z przepisem przejściowym, wysokość 
świadczenia pielęgnacyjnego będzie stopniowo pod-
wyższana aż do momentu, gdy osiągnie poziom mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie wynosić:
■  800 zł – świadczenie pielęgnacyjne oraz 200 zł 

dodatku z rządowego programu w okresie od 
1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 

■  1200 zł w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r., 

■  1300 zł od 1 stycznia 2016 r. 
Za osoby pobierające świadczenie – tak jak 

obecnie – opłacane będą przez budżet państwa 
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od 
kwoty otrzymywanego świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 
620 zł netto. Przysługuje do niego dodatek w wy-
sokości 200 zł pomocy rządowej, który będzie 
wypłacany tylko do końca 2014 r. 

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane  z ty-
tułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Może być 
przyznane z powodu konieczności opieki nad dziec-
kiem do 16 lat, jeżeli osoba taka posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności. Ponadto orzeczenie musi 
mieć wskazania, że niepełnosprawny potrzebuje sta-
łej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego 
współudziału z opiekunem w procesie leczenia, re-

habilitacji i edukacji. Niepełnosprawność musi po-
wstać w wieku do 18. roku życia lub 25. roku życia, 
jeżeli osoba uczyła się w szkole lub szkole wyższej.

Świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane:
■ matce albo ojcu, 
■ opiekunowi faktycznemu dziecka, 
■  osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnio-

ną (art. 39–42 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej),

■  innym osobom, na których ciąży obowiązek 
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności (art. 128–144 usta-
wy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy).
Osoby, które nie spełniają warunków do naby-

cia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą 
ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa podwyższająca wysokość świadczenia 
pielęgnacyjnego została przyjęta przez Sejm i roz-
patrzona przez Senat. Senatorowie wprowadzili po-
prawkę do uchwalonej ustawy pozwalającą na walo-
ryzację świadczenia pielęgnacyjnego, która 
spowoduje powiązanie wzrostu świadczenia o pro-
centowy wzrost płacy minimalnej. Będzie ona jesz-
cze rozpatrywana przez Sejm.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 39–42 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 135; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 866),
 � art. 128–144 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 788; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1439),
 � art. 2, 16a, 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456),
 � ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych (druk 2254).
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 TEMAT MIESIĄCA – ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

  nr 16/2014   

Praca cudzoziemców – od 1 maja 2014 r. 
według nowych procedur
Od 1 maja 2014 r. zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Wniosek o prawo 
pobytu cudzoziemca i zezwolenie na zatrudnienie będzie rozpatrywane w jednej 
procedurze. Po zmianach wojewoda będzie wydawał jeden dokument. Ponadto 
utrata pracy w okresie ważności zezwolenia – co do zasady – nie będzie skutkowała 
koniecznością wszczęcia nowego postępowania.

Rozmowa z Markiem Rotkie-
wiczem, ekspertem w zakresie 
prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych

■ Obecnie cudzoziemiec tracą-
cy pracę w Polsce traci jedno-
cześnie zezwolenie na zamiesz-
kanie na czas oznaczony. Od 

1 maja 2014 r. w tym zakresie wiele się zmieni. 
Czy w każdym przypadku obcokrajowiec bę-
dzie mógł szukać nowej pracy bez konieczności 
uzyskiwania nowego zezwolenia? 

– W tej kwestii pojawiły się rzeczywiście wy-
jątki. Od 1 maja 2014 r. zezwolenie na pobyt cza-
sowy cudzoziemca cofa się, m.in. gdy ustał cel 
pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia 
na pobyt czasowy. Ponadto zezwolenie to cofa się, 
gdy cudzoziemiec przestał spełniać wymogi 
udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze 
względu na deklarowany cel pobytu.

Według nowych regulacji nie będzie się stoso-
wać tych zasad, jeżeli w okresie 30 dni cudzozie-
miec wykaże, że w ciągu 15 dni roboczych powia-
domił pisemnie wojewodę właściwego ze względu 
na miejsce swojego aktualnego pobytu o utracie 
pracy u któregokolwiek z podmiotów (wymienio-
nych w zezwoleniu) powierzających mu wykony-
wanie pracy lub że powiadomienie nie zostało 
doręczone wojewodzie z powodów niezależnych 
od cudzoziemca. Ma to dotyczyć również cudzo-
ziemca przebywającego w Polsce na podstawie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Okres 
30 dni będzie liczony od dnia utraty pracy na 
rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy, wymienionego w zezwoleniu.

Nie tworzy to jednak całkowitej swobody, nawet 
przy zachowaniu terminów. To nadal będzie wyją-
tek od reguły. W razie utraty pracy przez cudzo-

ziemca u wszystkich podmiotów powierzających 
wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu, 
takie rozwiązanie można będzie zastosować nie 
więcej niż raz w trakcie ważności zezwolenia.

■ Zezwolenie na pobyt i pracę nie będzie wy-
dawane m.in. wówczas, gdy pracodawca zamie-
rzający zatrudnić cudzoziemca narusza prawa 
pracowników. Czy przeszkodą jest tutaj jakie-
kolwiek naruszenie?

– Nie. Zezwolenia odmawia się, gdy podmiot 
powierzający pracę został ukarany za wykroczenia 
związane z powierzaniem pracy cudzoziemcowi. 
W dalszym zakresie naruszeń praw pracowniczych 
występuje już jednak odniesienie do przepisów 
Kodeksu karnego i przestępstw przeciwko pra-
wom osób wykonujących pracę zarobkową, np. 
przestępstwo polegające na złośliwym lub upor-
czywym naruszaniu praw pracownika wynikają-
cych ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecz-
nego. Tylko skazanie prawomocnym wyrokiem za 
któreś z takich przestępstw zamknie drogę do uzy-
skania zezwolenia. Popełnienie wykroczenia prze-
ciwko prawom pracownika wskazanego w przepi-
sach Kodeksu pracy nie jest tutaj przeszkodą. 

■ Czy wchodzące w życie zmiany dotyczące 
pracy cudzoziemców mają w jakiś sposób 
wpływ na osoby, które uczyły się w Polsce? 

– Tak, po zmianach pojawią się pewne ułatwie-
nia. Obecnie cudzoziemiec, który ukończył 
w Polsce studia, traci powód swojego pobytu 
wskazany w zezwoleniu na pobyt tymczasowy. 
Od 1 maja 2014 r. osoba, która jest absolwentem 
polskiej uczelni i poszukuje w Polsce pracy, bę-
dzie mogła uzyskać zezwolenie na pobyt czaso-
wy. Zezwolenie to będzie wydawane na rok.

ROZMAWIAŁA DANUTA KOŚKA
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MARTA JENDRASIK – ekspert ds. prawa pracy, wykładowca 

Konfliktowość i brak umiejętności 
współpracy z innymi pracownikami 
jako powód rozwiązania umowy o pracę
Pracodawca, wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony lub rozwiązując 
umowę bez wypowiedzenia, musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia 
z pracy. Powodem tym w niektórych przypadkach może być konfliktowość lub brak 
umiejętności współpracy z innymi pracownikami. 

Pracodawca ma obowiązek kształtowania w zakła-
dzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 94 
pkt 10 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Pra-
cownicy powinni natomiast posiadać umiejętność 
budowania poprawnych relacji ze współpracowni-
kami i unikać zachowań wywołujących konflikty. 
Brak takich cech może się okazać powodem roz-
wiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. 
W szczególnych sytuacjach konfliktowość pra-
cownika i brak umiejętności współpracy z innymi 
pracownikami może być przyczyną rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego 
naruszenia obowiązków pracowniczych (art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p.). 

Konfliktowość i brak umiejętności 
pracy w zespole przyczyną 
wypowiedzenia 
Tworząc opisy stanowisk pracy, pracodawca po-
winien określić, jakie cechy ma mieć osoba za-
trudniona na danym stanowisku. Ponadto praco-
dawca, dokonując oceny okresowej pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach związanych z pra-
cą w zespole lub kierowaniem zespołem, powi-
nien uwzględnić ich relacje z członkami zespołu 
i zdolność do współpracy oraz posiadanie takiej 
cechy jak bezkonfliktowość. 

Konfliktowość jako cecha osobowa i wynikają-
cy z niej niezawiniony brak umiejętności pracy 
w zespole może stanowić uzasadnioną przyczynę 
wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok SN 
z 15 kwietnia 1999 r., I PKN 14/99, OSNP 
2000/12/469, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Przykład 
Pracodawca zarzucił pracownikowi zatrudnio-
nemu na stanowisku kierownika nielojalność 
wobec przełożonych, konfliktowość i autokra-
tyczny sposób bycia. Kierownik lekceważył 
współpracowników, twierdząc, że nie są dla 
niego partnerami do rozmów i podważał ich 
umiejętności zawodowe. Jego postępowanie 
stało się przyczyną konfliktu z podwładnymi. 
Pracodawca zwolnił kierownika, podając jako 
przyczynę wypowiedzenia „brak umiejętności 
pracy w zespole, polegający na bezpodstaw-
nym podważaniu kwalifikacji zawodowych pra-
cowników oraz lekceważeniu pracowników”. 
Takie postępowanie pracodawcy było prawi-
dłowe. 

Konfliktowość jako cecha osobowa może się 
ujawnić bez względu na zajmowane stanowisko. 
Jak uznał Sąd Najwyższy w cytowanym wcześ-
niej wyroku z 15 kwietnia 1999 r., (...) pozostawa-
nie powoda na jakimkolwiek stanowisku mogłoby 
spowodować potęgowanie złej atmosfery i kon-
fliktów wśród pracowników. Umiejętność pracy 
w zespole jest bowiem konieczna także na stano-
wisku mechanika. Mechanik nie jest wyizolowany 
z zespołu, jest jego członkiem. Naganna postawa 
charakteryzuje powoda jako człowieka, a nie kie-
rownika produkcji. Ujemne cechy charakterolo-
giczne, utrudniające lub uniemożliwiające współ-
pracę, ujawniają się w kontaktach z innymi 
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ludźmi, niezależnie od formalnych między nimi 
relacji. 

Niemożność porozumienia się 
i współpracy przełożonego
z pracownikiem 
Za konkretną i uzasadnioną przyczynę wypowie-
dzenia pracownikowi umowy o pracę można 
uznać niemożność porozumienia się i współpracy 
przełożonego z pracownikiem, wynikającą z ich 
odmiennej wizji prowadzenia zakładu pracy, wy-
rażającą się dezaprobatą pracownika dla zmian 
organizacyjnych i przejawiającą się w sposobie 
wykonywania obowiązków pracowniczych (wy-
rok SN z 12 lipca 2001 r., I PKN 539/00, OSNP 
2003/11/267, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

W opisywanej sprawie pracodawca wypowie-
dział pracownikowi umowę o pracę na stanowisku 
dyrektora ds. technicznych. Jako przyczynę roz-
wiązania stosunku pracy wskazał utratę zaufania 
pracodawcy w związku z negatywnym stosun-
kiem do wprowadzonych zmian organizacyjnych 
w spółce i brakiem gwarancji właściwej realizacji 
zadań wynikających z przydzielonych mu kompe-
tencji. W ocenie Sądu Najwyższego sformułowa-
na w ten sposób przyczyna wypowiedzenia nie 
narusza przepisów prawa pracy. 

Pracodawca może 
wypowiedzieć umowę o pracę 
pracownikowi, który negatywnie 
odnosi się do wprowadzonych 
zmian organizacyjnych w firmie. 

Konfliktowość i brak umiejętności 
współpracy nie zawsze jest 
przyczyną zwolnienia 
Sformułowany przez pracodawcę powód wypo-
wiedzenia umowy, taki jak brak współpracy, po-
winien być skonkretyzowany. Należy również 
uwzględnić jego okoliczności, przyczyny i konsek-
wencje, a także stopień braku współpracy. 

Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok SN z 10 lis-
topada 1998 r., I PKN 434/98, OSNP 
1999/21/688, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 
brak współpracy między pracodawcą a pracow-
nikiem, wskazany jako jedyna przyczyna wypo-
wiedzenia, nie uzasadnia wypowiedzenia umo-
wy o pracę, jeżeli stan taki nie obciąża 

pracownika, a wyłącznie pracodawcę. Jak wska-
zał SN w uzasadnieniu do tego wyroku, przy 
podawaniu przez pracodawcę dostatecznej przy-
czyny wypowiedzenia istotny (…) jest stopień 
braku współpracy, a zwłaszcza, czy przeradza 
się on w konflikt czy ma łagodniejszy charakter. 
W sytuacji, w której nie wchodzi w rachubę ani 
brak lojalności ze strony pracownika względem 
pracodawcy, ani brak utraty jego zaufania do 
niego, a brakuje jedynie między nimi współpra-
cy, należy uważać, że nie uzasadnia to wypowie-
dzenia umowy o pracę, jeżeli stan taki nie obcią-
ża pracownika, a brak współpracy jest jedyną 
podawaną przez pracodawcę lub możliwą do 
uwzględnienia (…) przyczyną wypowiedzenia 
umowy o pracę. 

Jeżeli brak umiejętności 
współpracy wynika z winy 
pracodawcy, to nie może on 
z tego powodu wypowiedzieć 
pracownikowi umowy o pracę. 

Kiedy przywrócenie do pracy 
konfliktowego pracownika jest 
niecelowe 
Pracodawca, który zwolnił konfliktowego pra-
cownika (w razie wniesienia przez zwolnionego 
odwołania do sądu), może powołać się na kon-
fliktowość byłego podwładnego jako powód do 
nieprzywracania go do pracy. Zgodnie bowiem 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego, konflikt 
między pracodawcą a pracownikiem może stano-
wić okoliczność świadczącą o niecelowości 
przywrócenia do pracy. W szczególności, jak 
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 paź-
dziernika 2000 r. (I PKN 66/00, OSNP 
2002/10/235, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 
przemawia za tym możliwość odrodzenia się sy-
tuacji konfliktowej w zakładzie pracy. Ponadto
niezależnie od wykonywanych merytorycznych 
obowiązków pracownik pozostaje, co do zasady, 
członkiem mniejszego lub większego zespołu 
współpracowników i wymagane są co najmniej 
poprawne jego relacje z tym zespołem (...). Nie 
można zatem odrzucać całkowicie tego elementu 
oceny zachowań pracownika przy ustalaniu, czy 
przywrócenie do pracy pozostaje celowe (wyrok 
SN z 5 lipca 2011 r., I PK 21/11, niepubl., patrz: 
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www.ekspert3.inforlex.pl). W uzasadnieniu tego 
wyroku Sąd Najwyższy ocenił, że długotrwały 
konflikt między powodem a innymi pracownika-
mi daje merytoryczną podstawę do uznania, że 
przywrócenie go do pracy byłoby niecelowe. Do 
konfliktu przyczyniła się osobowość powoda, 
skłonnego do konfliktów i napięć oraz zachowań 
niekonwencjonalnych, co rokowało niepomyśl-
nie co do przyszłych relacji z przełożonymi i pra-
cownikami. 

Ponadto w niektórych orzeczeniach (wyrok SN 
z 21 września 2001 r., I PKN 627/00, OSNP 
2003/17/413) Sąd Najwyższy podkreśla rolę zawi-
nienia pracodawcy w powstaniu konfliktu. Jeśli 
konflikt powstaje na skutek działań pracodawcy, 
trudno jego konsekwencjami obciążać pracowni-
ka. Jeżeli jednak pracownik zawinił w powstaniu 
konfliktu lub konflikt powstał na tle zawinionych 
przez niego okoliczności, wówczas przywrócenie 
do pracy pracownika okazuje się niecelowe (wy-
rok SN z 28 lipca 1999 r., I PKN 110/99, OSNP 
2000/21/780; podobnie w wyroku SN z 28 marca 
2008 r., II PK 240/07, niepubl., patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl). 

Przywrócenie pracownika 
do pracy jest niemożliwe 
i niecelowe w sytuacjach, 
kiedy doszło do zawinionego 
przez pracownika konfliktu 
z pracodawcą. 

Zasądzenie odszkodowania w miejsce przy-
wrócenia do pracy stanowi podstawę oddalenia 
roszczenia o przywrócenie do pracy (wyrok SN 
z 28 marca 2008 r., II PK 240/07, niepubl., patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl). 

Istotny okazuje się także zakres konfliktu. 
Do oceny celowości przywrócenia do pracy, 
obok źródeł powstania konfliktu, istotny jest 
jego „zasięg osobowy” i nasilenie (wyrok SN 
z 28 lipca 1999 r., I PKN 168/99, OSNP 
2000/21/784). Zdaniem SN, konflikt między 
pracownikiem żądającym przywrócenia do 
pracy a jego przełożonym (współpracowni-
kiem) uzasadnia uznanie przywrócenia do 
pracy za niecelowe, jeżeli jest poważny (wy-
rok SN z 3 kwietnia 1997 r., I PKN 63/97, 
OSNP 1998/3/74), długotrwały i głęboki (wy-
rok SN z 19 listopada 1997 r., I PKN 374/97, 

Formułowanie przyczyny wypowiedzenia 
– wskazówki SN

W uzasadnieniu wyroku z 12 lipca 2001 r. (I PKN 
539/00) Sąd Najwyższy wskazuje, że: 
■  przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę po-

winna być konkretna i rzeczywista, ale nie musi 
mieć szczególnej wagi lub nadzwyczajnej do-
niosłości,

■  przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę 
może uzasadniać zarówno jednorazowe zda-
rzenie ważące negatywnie na ocenie rzetelno-
ści i sumienności pracownika oraz właściwego 
wykonywania przez niego obowiązków, jak też 
wielokrotne naganne drobne zachowania, które 
powodują utratę zaufania pracodawcy, 

■  brak oczekiwanej przez pracodawcę dbałości 
i staranności w wykonywaniu obowiązków pra-
cowniczych uzasadnia wypowiedzenie umowy 
o pracę pracownikowi, zwłaszcza jeśli dotyczy 
to pracownika zajmującego kierownicze stano-
wisko, w stosunku do którego należy stosować 
surowsze kryteria oceny sposobu wykonywania 
zadań, 

■  pracodawca może zasadnie wypowiedzieć 
umowę o pracę w ramach realizacji zasady do-
boru pracowników w sposób zapewniający naj-
lepsze wykonanie realizowanych zadań, jeżeli 
może przewidywać, że zatrudnienie nowego 
pracownika pozwoli na osiągnięcie lepszych 
rezultatów pracy. Odrębna wizja funkcjonowa-
nia zakładu nie może zatem uzasadniać wyko-
nania zleconych czynności w sposób odmienny 
od nakazanego i oczekiwanego przez praco-
dawcę, 

■  sformułowanie przyczyny wypowiedzenia zale-
ży też od jej rodzaju. Inny powinien być stopień 
konkretności opisu przyczyny, jeżeli stanowiło ją 
jedno konkretne zdarzenie, inny gdy wypowie-
dzenie uzasadniały liczne drobne uchybienia 
w pracy albo nawet brak takich uchybień, np. 
w sytuacji, gdy gotowość pracownika do współ-
pracy, stopień jego dyspozycyjności lub sposób 
wykonywania obowiązków z przyczyn od niego 
niezależnych (cech osobowych, charakterolo-
gicznych) rozmijają się z oczekiwaniami praco-
dawcy. 

Przyczyny wypowiedzenia w orzecznictwie SN
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OSNP 1998/17/508, patrz: www.ekspert3.in-
forlex.pl), a przede wszystkim zawiniony 
przez pracownika i powstały na tle dotyczą-
cych go okoliczności. Jednak nie przesądza 
o niemożliwości przywrócenia do pracy kon-
flikt między pracodawcą a pracownikiem 
w związku z procesem sądowym o przywróce-
nie do pracy (wyrok SN z 19 maja 1997 r., 

I PKN 173/97, OSNP 1998/8/243, patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl). 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 30, art. 52, art. 94 pkt 10, art. 100 § 2 pkt 6 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

LESZEK JAWORSKI – prawnik, specjalista ds. prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Czy za niezłożenie oświadczenia 
majątkowego można ukarać 
samorządowca
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Do 30 kwietnia samorządowcy muszą 
złożyć oświadczenie o stanie majątku. Jakie możemy nałożyć sankcje na 
zobowiązane do tego osoby w przypadku niewykonania lub opóźnienia w realizacji 
takiego obowiązku – pyta Czytelnik z Zamościa.

Konsekwencje za niezłożenie oświadczenia w ter-
minie albo z jego naruszeniem zależą od funkcji, 
jaką pełni samorządowiec. Jeżeli obowiązku tego 
nie wykona wójt (burmistrz, prezydent), sankcją 
jest wygaśnięcie mandatu. Natomiast w przypad-
ku innego pracownika urzędu sankcja uzależnio-
na jest od podstawy prawnej nawiązanego stosun-
ku pracy i jest nią odwołanie ze stanowiska albo 
zwolnienie w trybie natychmiastowym. Kara gro-
zi nie tylko za niezłożenie oświadczenia, ale tak-
że za spóźnione oświadczenie. W tej sytuacji, bez 
względu na funkcję, samorządowiec może spo-
dziewać się obniżenia mu wynagrodzenia.

Jeżeli termin (tj. 30 kwietnia danego roku) 
nie zostanie dotrzymany, organ jednostki sa-
morządowej powinien wezwać osobę, która nie 
oddała oświadczenia, do jego niezwłocznego 
złożenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy 
termin. Liczy się go od dnia skutecznego dostar-
czenia wezwania.

Za okres od dnia następnego po dniu, w któ-
rym powinno być oddane oświadczenie, do dnia 

złożenia oświadczenia samorządowiec (wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta) nie otrzyma wynagro-
dzenia za pracę. To ostatnie pojęcie należy rozu-
mieć jako pełne wynagrodzenie pracownika 
samorządowego, a nie tylko jego wynagrodzenie 
zasadnicze. Nie obejmuje ono natomiast świad-
czeń o charakterze rekompensacyjnym (np. z ty-
tułu zwrotu kosztów) oraz innych świadczeń nie-
wchodzących w skład wynagrodzenia (np. nagród 
jubileuszowych).

Pracodawca musi jednak pamiętać, że ewentu-
alne wypłacenie wynagrodzenia za ten okres nie 
będzie możliwe do odzyskania. Sąd Najwyższy 
w wyroku z 4 listopada 2008 r. (II PK 80/08, 
OSNP 2010/7–8/91, patrz: www.ekspert3.infor-
lex.pl) uznał bowiem, że nie jest możliwe żądanie 
zwrotu wynagrodzenia wypłaconego za wykona-
ną pracę na podstawie przepisów o bezpodstaw-
nym wzbogaceniu, ponieważ nie jest to przewi-
dziane w ustawach ustrojowych samorządu. Nie 
należy przy tym zapominać o przepisach o ochro-
nie wynagrodzenia (art. 87 ustawy – Kodeks pra-
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cy, dalej: k.p.), uniemożliwiających samodzielne 
potrącanie nienależnie wypłaconej pensji w ter-
minie późniejszym.

W sytuacji gdy samorządowiec, pomimo upły-
wu dodatkowego terminu, nie złoży oświadcze-
nia, musi się liczyć z utratą pracy. W zależności 
od podstawy zatrudnienia różna będzie forma roz-
wiązania stosunku pracy (zob. tabelę). Będzie to 
uchwała o odwołaniu bądź wygaśnięciu mandatu 
podjęta przez organ stanowiący jednostki samo-
rządu terytorialnego albo oświadczenie o rozwią-
zaniu umowy o pracę złożone przez pracodawcę.

Taką uchwałę organ musi podjąć najpóźniej po 
upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął dodat-
kowo wyznaczony termin do złożenia oświadcze-
nia. Zasada ta obowiązuje również w razie roz-
wiązania umowy o pracę.

We wszystkich tych przypadkach odwołanie 
i rozwiązanie umowy o pracę równoznaczne jest 
z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia (w try-
bie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Upływ 30 dni od dnia, 
w którym minął dodatkowo wyznaczony termin do 
złożenia oświadczenia, oznacza, że samorządowca 
można będzie zwolnić, ale wyłącznie z zachowa-
niem okresu wypowiedzenia.

W przypadku wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) sankcją jest wygaśnięcie mandatu.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
w oświadczeniu majątkowym będzie skutkować 

odpowiedzialnością karną do 3 lat pozbawienia 
wolności. 

Przestępstwo to może być popełnione jedynie 
z winy umyślnej. Nie występuje zatem, gdy nie-
zgodność pomiędzy złożonym oświadczeniem 
a rzeczywistym stanem faktycznym wynika z nie-
wiedzy składającego oświadczenie. Do popełnie-
nia przestępstwa dochodzi również w przypadku 
świadomego podania nieprawdy czy zatajenia 
prawdy w oświadczeniu, a następnie sprostowa-
nia tego poprzez podanie rzeczywistego stanu 
rzeczy.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 52 § 1 pkt 1, art. 87 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 � art. 11a ust. 3, art. 24h, art. 24k, art. 24l ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 379), 
 � art. 25c, art. 25f, art. 25g ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; ost. zm. 
Dz.U. z  2014 r. poz. 379),
 � art. 27c, art. 27f, art. 27g ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 596; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 379),
 � art. 5 pkt 4–6, art. 383 § 1 pkt 7 i § 2, art. 492 § 1 pkt 2 i § 2 
ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, 
poz. 112; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 180), 
 � art.  233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 
Nr 88, poz. 553; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1247).

Tabela. Zwolnienie z zajmowanego stanowiska osób, które nie złożyły oświadczeń 
majątkowych

Podmiot, który nie złożył oświadczenia Organ właściwy do zastosowania sankcji Forma
wójt (burmistrz, prezydent miasta) rada gminy uchwała stwierdzająca wygaśnięcie 

mandatu
zastępca wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta)

wójt (burmistrz, prezydent miasta) oświadczenie o odwołaniu ze stanowiska

członek zarządu powiatu (województwa) rada powiatu (sejmik województwa) uchwała o odwołaniu ze stanowiska
sekretarz gminy (powiatu, województwa), 
skarbnik gminy (powiatu, województwa)

rada gminy (rada powiatu, sejmik woje-
wództwa)

uchwała o odwołaniu ze stanowiska

radny rada gminy (rada powiatu, sejmik woje-
wództwa)

uchwała stwierdzająca wygaśnięcie 
mandatu

kierownik jednostki organizacyjnej gminy 
(powiatu, województwa), osoba zarzą-
dzająca i członek organu zarządzającego 
gminną (powiatową, wojewódzką) osobą 
prawną

■  wójt (burmistrz, prezydent miasta),
■  starosta lub zarząd powiatu (marsza-

łek województwa lub zarząd woje-
wództwa) – w  zależności od rodzaju 
jednostki organizacyjnej bądź rodzaju 
powiatowej (wojewódzkiej) osoby 
prawnej

oświadczenie o rozwiązaniu umowy 
o pracę

osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta, starosty, marszałka wojewódz-
twa)

wójt (burmistrz, prezydent miasta, staro-
sta, marszałek województwa)

oświadczenie o rozwiązaniu umowy 
o pracę
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji 
z dziedziny kadrowo-płacowej

Warunki korzystania przez pracowników 
z samochodów służbowych 
po zmianach w VAT
Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniły się zasady odliczania VAT od zakupu i kosztów eksplo-
atacyjnych samochodów firmowych. Pełne 100% odliczenie VAT jest możliwe tylko 
wtedy, gdy auta są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. 
W związku z tym pracodawcy, którzy chcą odzyskiwać cały VAT, muszą zmienić do-
kumentację dotyczącą używania samochodów służbowych.

Od 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy wykorzystu-
jący samochód o masie całkowitej nieprzekracza-
jącej 3,5 tony mogą odliczyć VAT związany z za-
kupem i eksploatacją auta w wysokości:
■  50% – w sytuacji kiedy samochód jest w tzw. 

użytku mieszanym, czyli służy zarówno do ce-
lów służbowych, jak i prywatnych, lub

■  100% – pod warunkiem że auto będzie używa-
ne wyłącznie do prowadzenia działalności go-
spodarczej.
Aby pracodawca miał prawo odliczać od auta 

pełny VAT, musi:
■  zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla nie-

go do rozliczeń VAT o tym, że pojazdy będą 
służyć wyłącznie celom firmowym (deklaracja 
VAT-26), oraz

■  prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu 
pojazdu, potwierdzającą prawdziwość danych 
podanych w zawiadomieniu.
Należy uznać, że nawet jednorazowe użycie sa-

mochodu firmowego do celów prywatnych powo-
duje, że nie można odliczyć 100% kosztów.

Oświadczenie nieprawdy i niewłaściwe odliczenie 
VAT może okazać się bardzo kosztowne, gdyż zagro-
żone jest grzywną w wysokości do 720 stawek dzien-
nych, co po przeliczeniu może wynieść aż 16 mln zł.

Regulamin korzystania z firmowego 
samochodu
Rozwiązaniem – sprawiającym, że służbowe samo-
chody będą wykorzystywane wyłącznie do prowa-

dzonej działalności gospodarczej – będą odpowiednio 
skonstruowane indywidualne umowy o powierzeniu 
auta (zawierane np. z pracownikami) oraz regulamin 
korzystania z samochodów służbowych.

Zawarte w nich zapisy muszą obiektywnie po-
twierdzać, że pojazd jest użytkowany wyłącznie 
w ramach działalności gospodarczej i nie ma 
możliwości jego prywatnego użytkowania, np. 
w celu dojazdu pracowników do swojego miejsca 
zamieszkania. Potwierdzeniem braku możliwości 
użytkowania prywatnego może być np.:
■  obowiązek zostawiania na parkingu firmowym 

po godzinach pracy samochodów służbowych 
używanych przez pracowników,

■  brak możliwości pobrania samochodów przez 
pracowników poza godzinami pracy (w tym 
w weekendy) na cele inne niż wyłącznie dzia-
łalność przedsiębiorstwa,

■  nadzór nad używaniem pojazdów w trakcie 
wykonywania obowiązków służbowych (np. za 
pomocą GPS).
Poza tym w regulaminie powinny znaleźć się m.in.:

■  postanowienia dotyczące tego, którzy pracow-
nicy (na jakich stanowiskach) są uprawnieni do 
korzystania z samochodów służbowych,

■  określenie sposobu przekazywania auta do 
użytku oraz rodzaju dokumentacji, którą nale-
ży sporządzać w związku z korzystaniem z sa-
mochodów firmowych,

■  reguły użytkowania pojazdów firmowych (od-
noszące się w szczególności do kwestii tanko-
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wania, serwisowania, napraw, dbałości o czy-
stość, miejsca parkowania itp.),

■  wskazanie obowiązków i zakresu odpowiedzial-
ności użytkowania samochodu firmowego.

Przykładowy zapis regulaminu 
korzystania ze służbowego auta

Zasady użytkowania służbowego samochodu
(...)
§ 3.

1. Pracownik zobowiązany jest do użytkowania sa-
mochodu służbowego zgodnie z aktualnie obowią-
zującymi przepisami prawa o ruchu drogowym i za-
sadami bezpieczeństwa, które są mu znane.
2. Samochód służbowy może być wykorzystywany 
przez Pracownika wyłącznie w celach służbowych. 
Pracownikowi nie wolno korzystać z samochodu do 
celów prywatnych. Naruszenie niniejszych postano-
wień może skutkować m.in. nałożeniem na Praco-
dawcę grzywny, za którą Pracownik może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności.
3. Pracownik nie może użyczać samochodu służbo-
wego osobom trzecim, bez uprzedniego uzyskania 
na to zgody bezpośredniego przełożonego.
4. Koszty eksploatacyjne związane z wykorzysty-
waniem samochodu służbowego (w szczególności 
koszty paliwa, przeglądów serwisowych, wymiany 
opon, napraw, mycia i czyszczenia) są pokrywane 
przez Pracodawcę.
5. Pracownik jest zobowiązany do prowadzenia ewi-
dencji przebiegu pojazdu, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Właściwie 
wypełniona ewidencja przebiegu pojazdu powinna być 
przekazywana przez pracownika do Działu Kadr naj-
później do 3. dnia roboczego miesiąca następującego 
po miesiącu, którego ewidencja dotyczy. Dane podane 
we wspomnianej ewidencji podlegają weryfikacji za 
pomocą zainstalowanych w aucie urządzeń GPS.

Pracodawca może nadzorować 
użytkowanie firmowego auta 
za pomocą GPS. 

Treść regulaminu może być bardzo różna, 
w zależności od woli i potrzeb pracodawcy, przy 
czym regulamin nie może zawierać postanowień, 
które naruszają bezwzględnie obowiązujące zasa-
dy i przepisy prawa pracy.

Przykład
Spółka z o.o. chce zapisać w regulaminie korzy-
stania z samochodów firmowych, że pracownik 
wyraża „z góry” zgodę na potrącanie z jego wy-
nagrodzenia ewentualnych kosztów wszelkich 
uszkodzeń auta powstałych w okresie powierze-
nia mu pojazdu. Pracodawca postępuje niepra-
widłowo. Taki zapis jest niedozwolony, gdyż 
wspomniana zgoda miałaby charakter blankieto-
wy, tj. dotyczyłaby należności, która może dopie-
ro powstać w przyszłości i której wysokość nie 
jest znana. Taka zgoda pracownika jest niedo-
puszczalna i prawnie nieskuteczna. Potwierdza 
to np. uchwała Sądu Najwyższego z 4 paździer-
nika 1994 r. (I PZP 41/94, OSNP 1995/5/63).

Umowa powierzenia samochodu 
służbowego
Pracodawcy, obok (lub zamiast) tworzenia regula-
minu, o którym mowa wcześniej, mogą także zde-
cydować się na sporządzenie umowy o powierze-
niu samochodu firmowego. Dokument taki 
powinien precyzyjnie określać, komu powierzany 
jest pojazd, oraz wskazywać m.in. reguły korzysta-
nia z auta służbowego, miejsce parkowania, obo-
wiązki i odpowiedzialność użytkownika, a dodat-
kowo także okres, na jaki powierzany jest samochód.

Przykładowy zapis umowy 
o przekazanie samochodu służbowego

(...) 
§ 2. Prawa i obowiązki Pracownika

1. Pracownik jest zobowiązany do używania samo-
chodu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją 
obsługi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązują-
cymi u Pracodawcy.
2. Pracownik oświadcza, że będzie używać samo-
chodu zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogo-
wym i zasadami bezpieczeństwa, które są mu znane.
3. Pracownik może przekazać samochód do używa-
nia osobie trzeciej wyłącznie na podstawie pisemnej 
zgody Pracodawcy.
4. Pracownik zobowiązuje się do używania samocho-
du wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pra-
cowniczych (do działalności gospodarczej Pracodaw-
cy), co potwierdza w ewidencji przebiegu pojazdu.
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5. Pracownik zobowiązuje się do rzetelnego doko-
nywania wpisów w ewidencji przebiegu samochodu 
dostarczonej przez Pracodawcę zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.
6. Pracownik oświadcza, że jest świadomy, że naru-
szenie obowiązków, o których mowa w ust. 4–5, 
może skutkować m.in. nałożeniem kary finansowej 
na Pracodawcę, której zwrotu Pracodawca może do-
chodzić od Pracownika.
7. Pracownik oświadcza, że jest świadomy, że powie-
rzony mu samochód jest wyposażony w nadajnik GPS 
umożliwiający bieżącą kontrolę przejechanych tras.
8. Pracownik zobowiązuje się należycie dbać o sa-
mochód w zakresie m.in. jego zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem lub kradzieżą.

§ 3. Miejsce parkowania samochodu
1. Miejscem parkowania samochodu jest parking 
znajdujący się na terenie siedziby Pracodawcy lub 
w miejscu prowadzenia przez niego działalności.
2. Jeśli ustalona przez Pracodawcę godzina wyjazdu/
/powrotu samochodem z podróży służbowej przypa-
da przed godz. 6.00 lub po godz. 22.00, Pracownik 
może parkować samochód na posesji lub w garażu 
znajdujących się w posiadaniu Pracownika.
3. W jazdach lokalnych i jazdach zamiejscowych 
bez noclegu Pracownik jest zobowiązany korzystać 
wyłącznie z miejsc wyznaczonych do parkowania.
4. W jazdach zamiejscowych z noclegiem Pracow-
nik jest zobowiązany korzystać wyłącznie ze strze-
żonych miejsc parkingowych.

Ewidencja przebiegu pojazdu
W celu ustalenia prawidłowej wysokości odlicze-
nia VAT od aut, od 1 kwietnia 2014 r. ustawodaw-
ca nałożył na pracodawców obowiązek prowadze-
nia ewidencji kilometrów przejechanych w celach 
służbowych. W praktyce obowiązek taki zwykle 
będzie dotyczył pracowników, którzy faktycznie 
korzystają z firmowych samochodów. Zapis o ko-
nieczności przygotowywania ewidencji powinien 
znaleźć się w regulaminie korzystania z samocho-
dów służbowych oraz umowie o powierzeniu auta.

Brak ewidencji uniemożliwi pracodawcy sko-
rzystanie z pełnego odliczenia VAT.

Ewidencja przebiegu pojazdu musi zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia 
ewidencji;

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowe-
go na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, 
na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz 
na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodo-
wym dotyczący każdego wykorzystania tego po-
jazdu, obejmujący:
■  kolejny numer wpisu,
■  datę i cel wyjazdu,
■  opis trasy (skąd – dokąd),
■  liczbę przejechanych kilometrów,
■  imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
– potwierdzony przez podatnika na koniec każde-
go okresu rozliczeniowego w zakresie autentycz-
ności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli 
wpisu dokonuje pracownik;
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec 
każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień 
zakończenia prowadzenia ewidencji.

Prawidłowe prowadzenie 
ewidencji przebiegu pojazdów 
potwierdza, że samochód jest 
wykorzystywany wyłącznie do 
celów służbowych i umożliwia 
100% odliczenie VAT.

Nadzór nad pojazdami firmowymi
Dla pełnego odliczania VAT od samochodów fir-
mowych nie jest wystarczające samo wyznaczenie 
zasad użytkowania pojazdów. Pracodawcy muszą 
dodatkowo zadbać o zabezpieczenia gwarantujące 
ich przestrzeganie. Przykładowo w opinii resortu 
finansów nie wystarczy wprowadzenie zakazu ko-
rzystania z aut do celów prywatnych w sytuacji, 
gdy nikt nie weryfikuje, czy zakaz ten jest respek-
towany. Z tego względu konieczny jest nadzór nad 
korzystaniem przez pracowników z pojazdów fir-
mowych w trakcie wykonywania obowiązków służ-
bowych, np. za pomocą urządzeń GPS. Pomocny 
przy odzyskiwaniu całej kwoty VAT będzie także 
obowiązek zostawiania po godzinach pracy na par-
kingach przedsiębiorstwa pojazdów używanych 
przez zatrudnione osoby, bez możliwości ich po-
brania poza tymi godzinami, w tym w weekendy.

Odpowiedzialność pracownika
Naruszenie przez pracownika zakazu korzystania 
z firmowego pojazdu do celów prywatnych może 
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skutkować odpowiedzialnością materialną wzglę-
dem pracodawcy. Zakres tej odpowiedzialności 
będzie zależał od rodzaju winy. Najczęściej bę-
dziemy mieli do czynienia tu z winą umyślną (np. 
kiedy podwładny wykorzystuje bez zgody praco-
dawcy samochód firmowy przy załatwianiu spraw 
dotyczących prowadzonej przez siebie działalno-
ści gospodarczej). Jeśli przez takie działanie za-
kład pracy poniesie szkodę (np. w postaci nałoże-
nia przez urząd skarbowy kary za odliczenie przez 
firmę pełnego VAT od zakupu i eksploatacji auta), 
wówczas pracownik obowiązany jest do naprawie-
nia szkody w pełnej wysokości (art. 122 ustawy 
– Kodeks pracy, dalej: k.p.). Jeżeli jednak pra-
cownik wykorzystał auto pracodawcy prywatnie 
w sposób nieumyślny (lub zapomniał np. uzupeł-
nić ewidencji przebiegu pojazdu), wówczas jego 
odpowiedzialność będzie ograniczona do kwoty 
3-miesięcznego wynagrodzenia (art. 119 k.p.).

Podwładny nie poniesie natomiast odpowie-
dzialności w sytuacji, gdy jego działanie nie było 
zawinione. Taka okoliczność może zaistnieć np. 
wtedy, kiedy pracodawca zezwolił na przejazdy 
autem firmowym do domu, uznając je za służbo-
we, a urząd skarbowy zakwalifikuje je w trakcie 
kontroli za prywatne.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 114, 119, 122 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 
poz. 208),
 � art. 1 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312),
 � art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).
 � art. 23 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 186; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

MAGDALENA KASPRZAK – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy

Zmiany wynagrodzenia nauczycieli 
za udział w egzaminach maturalnych
Od 1 kwietnia 2014 r. egzaminatorzy biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu 
i egzaminów maturalnych oraz egzaminatorzy i nauczyciele akademiccy uczestni-
czący w części ustnej egzaminu maturalnego otrzymają za jednego zdającego wy-
nagrodzenie niższe o 5%. Kolejne zmiany kwot wynagradzania zaczną obowiązy-
wać od 1 września 2014 r.

Niższe stawki wynagrodzeń wynikają z noweliza-
cji rozporządzenia w sprawie warunków wynagra-
dzania egzaminatorów za udział w przeprowadza-
niu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli 
akademickich za udział w przeprowadzaniu części 
ustnej egzaminu maturalnego; dalej: rozporządze-
nie o wynagradzaniu egzaminatorów.

Zmiany w roku szkolnym 2013/2014
Wynagrodzenie egzaminatorów, sprawdzających 
i oceniających prace uczniów, nadal ustalane jest 
w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, po-

siadającego tytuł zawodowy magistra i przygoto-
wanie pedagogiczne. Od 1 września 2012 r. nie 
uległo zmianie i wynosi ono 3109 zł brutto (§ 2 
rozporządzenia o wynagradzaniu egzaminatorów 
w zw. z art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy – Karta Na-
uczyciela).

Wprowadzenie nowych kwot wynagradzania 
dla egzaminatorów i nauczycieli akademickich za 
udział w egzaminach maturalnych rozłożono na 
2 etapy. Pierwszy etap obejmuje rok szkolny 
2013/2014, a drugi – 2014/2015.

dokończenie na str. 27

WYNAGRODZENIA wynagrodzenie nauczycieli



Prawo w jednostkach
budżetowych 
Rozliczanie godzin nadliczbowych
pracowników sfery budżetowej

 PRZEMYSŁAW CI SZEK – radca prawny, wspólnik w C&C Chakowski&Ciszek, wykładowca na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego

RENATA MACIEJCZAK – specjalista ds. prawa samorządowego

MAREK ROTKIEWICZ – ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy urzędów państwowych i pra-
cownicy samorządowi w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych mają 
inne regulacje niż zawarte w przepisach Kodeksu pracy. Za pracę w nadgo-
dzinach pracownikowi służby cywilnej przysługuje czas wolny w tym samym 
wymiarze. Urzędnikowi państwowemu podobnie jak pracownikowi samorzą-
dowemu za pracę poza normalnymi godzinami pracy przysługuje wynagro-
dzenie (bez dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych) lub czas wolny. 

Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy służ-
by cywilnej (tj. osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę) oraz urzędnicy służby cywilnej 
(tj. osoby zatrudnione na podstawie mianowa-
nia). Osoby zatrudnione w ramach korpusu służ-
by cywilnej, pracowników urzędów państwo-
wych oraz pracowników samorządowych 
obowiązują specyficzne reguły dotyczące czasu 
pracy w godzinach nadliczbowych. Różnią się 
one od powszechnie obowiązujących zasad wy-
nikających z ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Praca w godzinach nadliczbowych 
członków służby cywilnej

Czas pracy członków korpusu służby cywilnej 
nie może przekraczać 8 godzin na dobę i śred-
nio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie 

rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni 
(art. 97 ust. 5 ustawy o służbie cywilnej). Pra-
cę odbywającą się w innych niż zaplanowane 
godzinach traktuje się inaczej, niż przewiduje 
Kodeks pracy.

Ustawa o służbie cywilnej przewiduje szer-
sze niż w Kodeksie pracy możliwości w zakre-
sie powierzania pracy w godzinach nadliczbo-
wych. Członek korpusu służby cywilnej na 
polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego 
potrzeby urzędu, wykonuje pracę w godzinach 
nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przy-
padkach także w nocy oraz w niedziele i świę-
ta. Zatem dopuszczalne jest powierzenie pracy 
w godzinach nadliczbowych w każdym przy-
padku, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu. 
Jest to istotna różnica w stosunku do przepi-
sów Kodeksu pracy (art. 151 § 1 zd. 2 k.p.), 

  nr 16/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 19



zgodnie z którymi praca w godzinach nadlicz-
bowych jest dopuszczalna tylko w razie:
■  konieczności prowadzenia akcji ratowniczej 

w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkie-
go, ochrony mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii,

■  szczególnych potrzeb pracodawcy.
Regulacja dotycząca korpusu służby cywilnej 

zawiera więc wszystkie wymienione w Kodeksie 
pracy przypadki pozwalające na pracę nadlicz-
bową, a także pozwala powierzyć pracę w godzi-
nach nadliczbowych również w razie zwykłych 
potrzeb pracodawcy. Jedynie w porze nocnej, 
w niedziele i święta praca nadliczbowa może być 
powierzana w wyjątkowych przypadkach.

Jeżeli wymagają tego potrze-
by urzędu, członek korpusu 
służby cywilnej na polecenie 
przełożonego wykonuje pra-
cę w godzinach nadliczbo-
wych, w tym w wyjątkowych 
przypadkach także w nocy 
oraz w niedziele i święta.

W zakresie polecania pracy w godzinach 
nadliczbowych istnieje wyjątek. Przełożony 
członka korpusu służby cywilnej nie ma moż-
liwości powierzenia pracy w godzinach nad-
liczbowych kobietom w ciąży oraz – bez ich 
zgody – członkom korpusu służby cywilnej 
sprawującym pieczę nad osobami wymagają-
cymi stałej opieki lub opiekującym się dzieć-
mi w wieku do 8 lat. Wobec tych pracowników 
nie jest dopuszczalne również przedłużenie 
czasu pracy do 12 godzin na dobę.

Natomiast z Kodeksu pracy (art. 178 k.p.) 
wynika, że:
■  pracownic w ciąży nie wolno zatrudniać w go-

dzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
■  pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody 

delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrud-
niać w systemie przerywanego czasu pracy,

■  pracownika opiekującego się dzieckiem do 
ukończenia przez nie 4. roku życia nie wol-
no bez jego zgody zatrudniać w godzinach 
nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie 
przerywanego czasu pracy, jak również de-
legować poza stałe miejsce pracy.

Przepisy ustawy o służbie cywilnej i Ko-
deksu pracy dotyczące omawianej kwestii na-
leży stosować uzupełniająco, tzn. zakazy wy-
nikające z przepisów Kodeksu pracy powinny 
być stosowane do członków korpusu służby 
cywilnej, z tym wyjątkiem, że zgoda na pracę 
w godzinach nadliczbowych musi być wyrażo-
na przez członka korpusu również w przypad-
ku wykonywania przez niego pieczy nad oso-
bami wymagającymi stałej opieki oraz opieki 
nad dziećmi do 8 lat, a nie 4. roku życia.

Kodeks pracy przewiduje, że praca w godzi-
nach nadliczbowych może zostać zrekompen-
sowana na 3 sposoby przez:
■  zapłatę pracownikowi wynagrodzenia wraz 

z odpowiednim dodatkiem w wysokości 50% 
lub 100% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 k.p.),

■  udzielenie pracownikowi za czas przepraco-
wany w godzinach nadliczbowych zamiast 
dodatku do wynagrodzenia czasu wolnego 
od pracy w tym samym wymiarze (taka 
możliwość wystąpi jedynie w przypadku 
złożenia przez pracownika pisemnego 
wniosku w tym zakresie (art. 1512 § 1 k.p.),

■  zastąpienie dodatku czasem wolnym, ale 
z inicjatywy pracodawcy – w takim przypad-
ku pracodawca udziela czasu wolnego od 
pracy najpóźniej do końca okresu rozlicze-
niowego, w wymiarze o połowę wyższym 
niż liczba przepracowanych godzin nadlicz-
bowych (art. 1512 § 2 k.p.).

Za pracę wykonywaną 
w godzinach nadliczbowych 
na polecenie przełożonego 
pracownikowi służby cywilnej 
przysługuje czas wolny w tym 
samym wymiarze.

Ustawa o służbie cywilnej całkowicie od-
miennie niż Kodeks pracy reguluje rekompen-
satę za pracę w godzinach nadliczbowych. Re-
kompensata godzin nadliczbowych korpusu 
służby cywilnej zależy od tego, czy chodzi 
o pracownika czy też urzędnika służby cywil-
nej. Pracownikowi służby cywilnej za pracę 
wykonywaną na polecenie przełożonego w go-
dzinach nadliczbowych przysługuje czas wol-
ny w tym samym wymiarze (art. 97 ust. 6 usta-
wy o służbie cywilnej).
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W tym przypadku nie ma w ogóle możliwo-
ści zapłaty wynagrodzenia z dodatkiem za pra-
cę w godzinach nadliczbowych.

Przykład
Kilku pracowników służby cywilnej 2 miesiące 
temu pracowało w godzinach nadliczbowych. 
Wszyscy z wyjątkiem jednego odebrali już 
czas wolny w zamian za pracę w nadgodzi-
nach. Pracownik, który tego nie zrobił, nie zło-
żył wniosku o odebranie czasu wolnego za 
godziny nadliczbowe. Pracownik chciałby, 
żeby zamiast czasu wolnego pracodawca wy-
płacił mu wynagrodzenie. Niestety, jest to nie-
możliwe, bowiem ustawa o służbie cywilnej 
nie pozwala pracodawcy wypłacić wynagro-
dzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
Pracodawca powinien nakłonić pracownika 
do odbioru godzin w formie czasu wolnego. 

Ustawa o służbie cywilnej nie precyzuje, 
czy czas wolny może zostać wyznaczony jed-
nostronnie przez pracodawcę, należy więc 
uznać, że to pracownik powinien złożyć sto-
sowny wniosek.

Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w go-
dzinach nadliczbowych, ale tylko wykonywaną 
w porze nocnej, przysługuje rekompensata 
w postaci czasu wolnego w tym samym wy-
miarze. Za zwykłe godziny nadliczbowe, które 
nie przypadają w godzinach pory nocnej, nie 
przysługuje mu żadna rekompensata.

Za pracę w godzinach nad-
liczbowych wykonywaną 
w porze nocnej urzędnikowi 
służby cywilnej przysługuje 
czas wolny w tym samym 
wymiarze.

Odrębne zasady obowiązują urzędników 
służby cywilnej w przypadku świadczenia pra-
cy w dniach wolnych od pracy. Takiej osobie 
za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny 
od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę 
w święto przysługuje inny dzień wolny (art. 97 
ust. 8 ustawy o służbie cywilnej).

Ustawa o służbie cywilnej nie reguluje jed-
nak wszystkich kwestii. Mianowicie nie wska-
zuje, czy urzędnik służby cywilnej może pra-
cować poza normalnymi godzinami w tzw. 
dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego 
tygodnia pracy (zazwyczaj w sobotę). Należy 
uznać, że praca w niedziele i święta jest możli-
wa w wyjątkowych przypadkach, natomiast 
praca w innych terminach (np. w sobotę) jest 
dopuszczalna w sytuacjach zwykłych potrzeb 
pracodawcy. W tym przypadku jednak urzęd-
nikowi nie będzie przysługiwać rekompensata 
(chyba że świadczył pracę w porze nocnej).

Na wniosek członka korpusu służby cywil-
nej czas wolny za pracę w godzinach nadlicz-
bowych oraz dzień wolny za pracę w niedzielę 
i święto może być udzielony w okresie bezpo-
średnio poprzedzającym urlop wypoczynkowy 
lub po jego zakończeniu. Czas wolny może być 
także udzielony w innym okresie.

Czasu wolnego za pracę 
w godzinach nadliczbowych 
członka korpusu służby cywil-
nej udziela się, na jego wnio-
sek, w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym urlop wypo-
czynkowy lub po jego zakoń-
czeniu. Można go udzielić 
także w innym terminie.

Praca w godzinach 
nadliczbowych pracowników 
urzędów państwowych

Co do zasady czas pracy urzędników państwo-
wych nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni. 
Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik 
państwowy może być zatrudniony poza normalny-
mi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypad-
kach także w nocy oraz w niedziele i święta.

Podobnie jak w przypadku ustawy o służbie cy-
wilnej, również w tym przypadku nie ma uregulowa-
nych wszystkich kwestii. Urzędnik państwowy może 
bowiem pracować poza normalnymi godzinami 
w dniu, który jest dniem pracy, w nocy, w niedziele 
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i święta. Nie wymienia się jednak dni wolnych z ty-
tułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. so-
bót). Jest to przeoczenie ustawodawcy – skoro do-
puszcza pracę w niedziele i święta, to tym bardziej 
powinien umożliwić pracę np. w soboty. Należy 
uznać zatem, że praca w niedziele i święta jest moż-
liwa w wyjątkowych przypadkach, natomiast praca 
w innych terminach (np. w sobotę) jest dopuszczalna 
w sytuacjach zwykłych potrzeb pracodawcy.

Urzędnik państwowy może 
być zatrudniony poza nor-
malnymi godzinami pracy, 
jeżeli wymagają tego po-
trzeby urzędu.

Również w tym przypadku nie ma możliwo-
ści zlecenia dodatkowych godzin pracy kobie-
tom w ciąży oraz – bez ich zgody – osobom 
sprawującym pieczę nad osobami wymagają-
cymi stałej opieki lub opiekujących się dzieć-
mi w wieku do lat 8.

Odmiennie od reguł zawartych w przepi-
sach Kodeksu pracy uregulowano także sposób 
rekompensaty pracy poza normalnymi godzi-
nami. Mianowicie urzędnikowi państwowemu 
za pracę wykonywaną na polecenie przełożo-
nego poza normalnymi godzinami pracy przy-
sługuje według jego wyboru wynagrodzenie 
(bez dodatków za pracę w godzinach nadlicz-
bowych) lub czas wolny (art. 30 ust. 2 ustawy 
o pracownikach urzędów państwowych).

Czas wolny może być udzielony w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym urlop wypo-
czynkowy lub po jego zakończeniu. Regulację 
tę należy rozumieć w ten sposób, że pracownik 
może wskazać termin odbioru czasu wolnego 
za pracę poza normalnymi godzinami w do-
wolnym momencie, a w szczególności w okre-
sie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypo-
czynkowy lub po jego zakończeniu.

Przykład
Andrzej L. jest urzędnikiem państwowym 
i zwykle wykonuje swoją pracę do godziny 
16.00. W piątek musiał zostać dłużej w pracy 
i pracował do godziny 20.00. W zamian za tę 

pracę chciałby odebrać godziny wolne, ale do-
piero za kilka miesięcy, przy okazji urlopu wypo-
czynkowego. Obawiał się, że będzie to niemoż-
liwe, gdyż byłby to inny okres rozliczeniowy. 
Jego obawy są bezpodstawne, bowiem usta-
wa o pracownikach urzędów państwowych 
dopuszcza odbiór czasu wolnego w zamian za 
pracę poza normalnymi godzinami razem 
z urlopem wypoczynkowym. Odbiór czasu wol-
nego jest możliwy także w innym okresie rozli-
czeniowym, jeżeli taki wniosek złoży pracownik.

Mniej korzystne reguły obowiązują urzędni-
ków państwowych zatrudnionych w urzędach 
naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej na stanowiskach kierowniczych i sa-
modzielnych. Tym osobom przysługuje jedynie 
czas wolny, i to tylko za pracę poza normalnymi 
godzinami pracy wykonywaną w porze nocnej 
oraz w niedzielę lub święto (art. 30 ust. 3 ustawy 
o pracownikach urzędów państwowych).

Urzędnikom naczelnych 
i centralnych organów ad-
ministracji państwowej na 
stanowiskach kierowniczych 
i samodzielnych przysługuje 
czas wolny za pracę poza 
normalnymi godzinami pracy 
wykonywaną w porze nocnej 
oraz w niedzielę lub święto.

Przykład
Władysław S. jest zatrudniony na stanowisku 
kierowniczym w jednym z centralnych orga-
nów administracji państwowej. Pracownik 
musiał przyjść do pracy w sobotę. Chciał, 
żeby z tego tytułu oddano mu dzień wolny od 
pracy. Niestety w tym przypadku ustawa 
o pracownikach urzędów państwowych, ze 
względu na stanowisko zajmowane przez 
pracownika, w ogóle nie przewiduje dodatko-
wej rekompensaty. Pracownikowi za pracę 
w sobotę nie będzie więc przysługiwać ani 
czas (dzień) wolny, ani wynagrodzenie.
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Warto wskazać, że ustawa o pracownikach 
urzędów państwowych w zakresie rekompen-
saty dodatkowej pracy urzędników państwo-
wych nie różnicuje pracy w godzinach nadlicz-
bowych od pracy w dniach wolnych od pracy. 
Jakąkolwiek pracę w innych dniach, niż prze-
widuje to rozkład, nazywa „pracą poza nor-
malnymi godzinami”.

Godziny nadliczbowe 
pracowników samorządowych 
po wyroku TK
Pracownikowi samorządowemu za pracę wy-
konywaną na polecenie przełożonego w godzi-
nach nadliczbowych przysługuje, według jego 
wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny 
w tym samym wymiarze. Czas wolny, na wnio-
sek pracownika, może być udzielony w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym urlop wypo-
czynkowy lub po jego zakończeniu (art. 42 
ust. 4 ustawy o pracownikach samorządo-
wych). Zgodnością tego przepisu z Konstytu-
cją RP zajmował się Trybunał Konstytucyjny 
(sygn. P 26/12, Dz.U. z 2014 r. poz. 136).

21 stycznia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny 
rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego 
w Gliwicach dotyczące prawa pracownika sa-
morządowego do dodatku za godziny nadlicz-
bowe. Główny zarzut niekonstytucyjności do-
tyczył zróżnicowania prawa do wynagrodzenia 
za pracę wykonaną w godzinach nadliczbo-
wych pracowników samorządowych oraz po-
zostałych pracowników niemających statusu 
pracowników samorządowych, a podlegają-
cych przepisom Kodeksu pracy.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że pra-
cownikom samorządowym zatrudnionym na 
stanowiskach kierowniczych nie przysługują 
dodatki za nadgodziny, potwierdzając zgod-
ność z Konstytucją przepisów art. 42 ust. 4 
ustawy o pracownikach samorządowych.

Pracownik samorządowy ma prawo do re-
kompensaty pracy w godzinach nadliczbo-
wych, według jego wyboru, w postaci „nor-
malnego” wynagrodzenia bez dodatku albo 
w postaci czasu wolnego w takim samym wy-
miarze jak przepracowane godziny nadliczbo-
we (art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach sa-
morządowych). Tymczasem Kodeks pracy 
w art. 1511 przyznaje podlegającemu mu pra-
cownikowi w takiej sytuacji prawo do wyna-

grodzenia z dodatkiem 50% lub 100% bądź 
czasu wolnego w takim samym wymiarze (je-
śli udziela go na wniosek pracownika) lub 
w zwiększonym o 50% wymiarze (gdy udziela 
go z własnej inicjatywy).

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego za-
skarżony przepis nie narusza zasady równości, 
gdyż istnieje zasadnicza różnica między pracą 
pracowników podlegających przepisom Ko-
deksu pracy oraz pracą pracowników samorzą-
dowych. Osoby zatrudnione w samorządzie 
należą do szerszej kategorii pracowników 
służby publicznej. Wykonują pracę na rzecz 
państwa i społeczności lokalnych, która ma 
charakter misji publicznej. Przyjmuje się, że 
indywidualny interes musi ustąpić interesowi 
publicznemu. Wyraża się to choćby w więk-
szej dyspozycyjności tych pracowników oraz 
w tym, że jeśli wymaga tego interes publiczny, 
powinni oni wykonywać swoją pracę także 
poza normalnymi godzinami urzędowania, nie 
oczekując szczególnej rekompensaty. 

Zdaniem Trybunału szczegółowa analiza 
rozwiązań normatywnych przyjętych na grun-
cie innych pragmatyk pracowniczych obowią-
zujących w „służbie publicznej”, a także Ko-
deksu pracy nie pozwala na stwierdzenie, że 
zaskarżona regulacja jest niekorzystna dla pra-
cowników samorządowych.

Zakwestionowany art. 42 ust. 4 ustawy 
o pracownikach samorządowych daje takiemu 
pracownikowi realny wybór co do sposobu re-
kompensaty wykonywanej przez niego pracy 
w godzinach nadliczbowych: 
■  wynagrodzenie bez dodatku albo 
■  czas wolny w takim samym wymiarze co 

liczba przepracowanych godzin nadliczbo-
wych. 
Natomiast o kodeksowym sposobie rekom-

pensaty pracy w godzinach nadliczbowych de-
cyduje w istocie pracodawca: albo wypłaca 
pracownikowi wynagrodzenie z dodatkiem 
50% bądź 100% (art. 1511 k.p.), albo udziela 
mu – na podstawie art. 1512 k.p. – czasu wol-
nego w tym samym wymiarze (jeżeli udziele-
nie czasu wolnego następuje na pisemny wnio-
sek pracownika) bądź w wymiarze o połowę 
wyższym niż liczba przepracowanych godzin 
nadliczbowych (jeżeli udziela czasu wolnego 
z własnej inicjatywy).

Uzasadniając zgodność zakwestionowanego 
przepisu z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, Trybu-
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nał Konstytucyjny podkreślił również to, że 
zaskarżony przepis nie wyłącza prawa do re-
kompensaty za pracę wykonaną w godzinach 
nadliczbowych pracowników na kierowni-
czych stanowiskach, jak wynika to z art. 1514 
k.p. W ocenie Trybunału większa dyspozycyj-
ność pracowników samorządowych i ich ogra-
niczone prawo do wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych jest ponadto zre-
kompensowane wieloma rozwiązaniami dla 
nich korzystniejszymi od regulacji kodekso-
wych – silniejszą stabilizacją stosunku pracy, 
gwarancją regularnej wypłaty wynagrodzenia, 
a także korzystniejszą regulacją niektórych 
świadczeń, np. dodatku za wieloletnią pracę, 
nagrody jubileuszowej, odpraw.

Ustawa o pracownikach 
samorządowych nie po-
zbawia pracowników na 
kierowniczych stanowiskach 
prawa do rekompensaty za 
nadgodziny. 

Przy rozstrzyganiu zagadnienia zgodności 
art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorzą-
dowych z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Spo-
łecznej (dalej: EKS) Trybunał Konstytucyjny 
odwołał się nie tylko do brzmienia EKS, ale 

również do ustaleń Komitetu Niezależnych 
Ekspertów (dalej: KNE), który dokonuje oceny 
sposobu wykonania przyjętych przez umawia-
jące się państwa zobowiązań wynikających 
z EKS. 

Trybunał podkreślił, że art. 4 ust. 2 EKS do-
tyczy wszystkich pracowników, z wyjątkiem 
„przypadków szczególnych”. W ramach wy-
kładni EKS, KNE uznał za zgodne z art. 4 ust. 2 
EKS pozbawienie prawa do dodatków za pracę 
w godzinach nadliczbowych pracowników zaj-
mujących stanowiska kierownicze (głównie 
z uwagi na ich z reguły wysokie wynagrodze-
nie) oraz funkcjonariuszy publicznych. Jeżeli 
chodzi o tę drugą grupę, KNE podkreślił, że nie 
jest dopuszczalne pozbawienie dodatku wszyst-
kich pracowników sektora publicznego, a jedy-
nie „wysokich funkcjonariuszy publicznych”.

Trybunał Konstytucyjny ograniczył jednak 
swój wyrok do pracowników samorządowych 
zarządzających w imieniu pracodawcy zakła-
dem pracy, wobec tego uznał, że w rozpoznawa-
nym zakresie nie został naruszony art. 4 ust. 2 
EKS. Dlatego również pracownikom samo-
rządowym zatrudnionym na stanowiskach 
niekierowniczych nie przysługuje dodatek 
za pracę nadliczbową, ponieważ przepisy 
ustawy o pracownikach samorządowych do-
tyczące rekompensaty za pracę nadliczbo-
wą nie zostały uznane za niezgodne z Kon-
stytucją. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników
Czy można wprowadzić jedną formę 
rekompensowania nadgodzin do regulaminu 
wynagradzania jednostki samorządowej 

Jesteśmy jednostką samorządową. Chcemy 
wprowadzić zarządzenie, zgodnie z którym 
za pracę w godzinach nadliczbowych pra-
cownikom będzie przysługiwał wyłącznie 
czas wolny w tym samym wymiarze, wyko-
rzystywany do końca okresu rozliczeniowe-
go. Jako uzasadnienie naszej decyzji chce-
my powołać możliwość kształtowania, 
w regulacjach wewnętrznych, sytuacji finan-
sowej pracowników w zakresie przysługują-
cych im składników wynagrodzenia. Czy na-
sze postępowanie będzie prawidłowe?

Nie. Pracodawca samorządowy nie może 
ograniczyć pracownikom swobody wyboru 
sposobu rekompensaty pracy nadliczbowej. 

Zarządzenie, w którym zostałaby wyłączo-
na możliwość dokonania przez pracownika 
wyboru formy rekompensaty pracy w nadgo-
dzinach, należy uznać za niezgodne z prawem. 
Pogarsza ono sytuację pracownika w stosunku 
do tego, co wynika z przepisów ustawy o pra-
cownikach samorządowych. Taka wewnętrzna 
regulacja byłaby zatem nieważna. Nie można 
przyjąć, że możliwe byłoby zastosowanie ta-
kiego rozwiązania na podstawie art. 39 ustawy 
o pracownikach samorządowych, wskazujące-
go na uprawnienie pracodawcy samorządowe-
go do ustalania w regulaminie wynagradzania 
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warunków wynagradzania zatrudnianych pra-
cowników. Przy kształtowaniu zasad wynagra-
dzania nie można bowiem wyłączać podstawo-
wych zasad prawa pracy, czyli m.in. odpłatności 
za wykonaną pracę. Do regulaminu wynagra-
dzania pracodawca mógłby natomiast wprowa-
dzić regulacje korzystniejsze niż obowiązujące 
przepisy, np. przyznając prawo do dodatków za 
pracę nadliczbową w określonej wysokości.

Ustawa o pracownikach samorządowych za-
wiera odrębną od przepisów Kodeksu pracy 
regulację dotyczącą rekompensowania pracy 
w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi 
samorządowemu za wykonywanie takiej pracy 
przysługuje, według jego wyboru, wynagro-
dzenie albo czas wolny w tym samym wymia-
rze. Czas wolny – na wniosek pracownika 
– może być udzielony w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po 
jego zakończeniu (art. 42 ust. 4 ustawy o pra-
cownikach samorządowych).

Zatem za czas przepracowany w godzinach 
nadliczbowych pracownikom samorządowym 
przysługuje tylko wynagrodzenie, bez dodat-
ku. Potwierdził to m.in. Departament Prawny 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piśmie 
z 29 maja 2009 r.: 

(...) Pracownikowi samorządowemu wyko-
nującemu pracę w godzinach nadliczbowych 
na polecenie przełożonego co do zasady przy-
sługuje wynagrodzenie albo czas wolny. Obo-
wiązujące regulacje nie przewidują dodatków 
ani 50%, ani 100% za godziny nadliczbowe. 
A zatem pracownikowi samorządowemu za 
pracę w godzinach nadliczbowych należy się 
wynagrodzenie, a nie dodatek (...).

Natomiast czas wolny za nadgodziny jest 
udzielany w takim samym wymiarze (czyli 
1 godzina wolna za 1 godzinę nadliczbową).

Przykład
Krzysztof T. jest młodszym księgowym 
w urzędzie gminy, zatrudnionym na umowę 
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 
1700 zł. W marcu 2014 r. pracownik przez 
10 godzin pracował w godzinach nadliczbo-
wych. Krzysztof T. jako formę rekompensaty 
wybrał wynagrodzenie. 

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nad-
liczbowych należy obliczyć następująco:
Krok 1. Obliczamy wynagrodzenie za 1 go-
dzinę:
1700 zł : 168 godzin (nominalny wymiar 
czasu pracy w marcu 2014 r.) = 10,12 zł.
Krok 2. Obliczamy wynagrodzenie za prze-
pracowane 10 godzin nadliczbowych:
10,12 zł x 10 godzin = 101,20 zł.
Pracownik powinien otrzymać kwotę 
101,20 zł z tytułu pracy w godzinach nad-
liczbowych.

Ponieważ prawo wyboru sposobu rekompen-
saty przepisy ustawy o pracownikach samorzą-
dowych przyznają pracownikowi, to – inaczej 
niż na podstawie Kodeksu pracy – pracodawca 
nie może ani nakazać odebrania nadgodzin, gdy 
nie chce za nie płacić, ani nie może odrzucić 
wniosku pracownika o udzielenie czasu wolne-
go, gdyby wolał on rozliczyć się w ten sposób. 
Wynika to wprost z użycia określenia „według 
jego wyboru”, odnoszącego się do uprawnienia 
przypisanego pracownikowi. Pracodawca jest 
więc związany decyzją pracownika w tym za-
kresie, ale ma wpływ na wybór terminu odbio-
ru czasu wolnego. Z ustawy o pracownikach 
samorządowych nie wynika, że pracownik ma 
możliwość narzucenia terminu wykorzystania 
czasu wolnego za pracę nadliczbową.

Wniosek pracownika sa-
morządowego wiąże pra-
codawcę co do sposobu 
rekompensaty, nie zaś w za-
kresie konkretnego terminu 
odbioru czasu wolnego 
zaproponowanego przez 
pracownika.

Czy pracownica w ciąży może pracować 
w niedzielę

Zatrudniamy w jednostce budżetowej pra-
cownicę w ciąży. Pracujemy od poniedziałku 
do piątku. Czy możemy zlecić pracę w nie-
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dzielę pracownicy w ciąży, ponieważ nie 
przygotowała w terminie bilansu?

Nie. Pracodawca samorządowy nie może 
zlecić pracownicy w ciąży pracy w niedzielę 
z uwagi na to, że będzie to dla niej praca w go-
dzinach nadliczbowych.

Pracowników samorządowych obowiązuje 
norma dobowa wynosząca 8 godzin i norma 
tygodniowa wynosząca przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy 
w danym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, 
w której jest zatrudniony pracownik samorzą-
dowy, na polecenie przełożonego wykonuje on 
pracę w godzinach nadliczbowych, w tym 
w wyjątkowych przypadkach także w porze 
nocnej oraz w niedziele i święta (art. 42 ust. 2 
ustawy o pracownikach samorządowych). Za-
sady tej nie należy jednak stosować do kobiet 
w ciąży (art. 42 ust. 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych). Dlatego nie mogą Państwo 
polecić pracy w niedzielę pracownicy w ciąży. 
Ponadto w przypadku pracowników samorzą-
dowych sprawujących pieczę nad osobami wy-
magającymi stałej opieki lub opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 8 na pracę w godzi-
nach nadliczbowych konieczna jest ich zgoda.

Pracownikowi samorządowemu za pracę 
wykonywaną na polecenie przełożonego w go-

dzinach nadliczbowych przysługuje, według 
jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny 
w tym samym wymiarze. Czas wolny za pracę 
w godzinach nadliczbowych może być udzie-
lony na wniosek pracownika w okresie bezpo-
średnio poprzedzającym urlop wypoczynkowy 
lub po jego zakończeniu.

Jeżeli z uwagi na brak możliwości udziele-
nia pracownikowi czasu wolnego w zamian za 
pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca 
wypłaca wynagrodzenie, to jest to tzw. nor-
malne wynagrodzenie, które pracownik otrzy-
muje systematycznie, czyli obejmujące wyna-
grodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat 
czy premię. Zasada ta odnosi się również do 
wynagrodzenia wypłacanego za pracę w dniu 
wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygo-
dnia pracy. Pracownik samorządowy nie otrzy-
muje więc dodatków do wynagrodzenia za pra-
cę nadliczbową.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 129, 151–1514, 178 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 97 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 
Nr 227, poz. 1505; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1544),
 � art. 29, 30 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 269),
 � art. 39, art. 42 ust. 2–4, art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 645).

W następnym numerze „Serwisu Prawno-Pracowniczego” 
dodatek Płace i rozliczenia, a w nim:

Sporządzanie i korygowanie listy płac 
– w praktyce

Z artykułu Czytelnicy dowiedzą się m.in.:

–  jak poradzić sobie z nadpłatą wynagrodzenia w związku z dostarcze-
niem zwolnienia lekarskiego po dniu wypłaty,

–  jak rozliczyć wypłatę wynagrodzenia chorobowego po uznaniu zda-
rzenia za wypadek przy pracy.
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samochód służbowy WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie egzaminatorów za udział w egzaminie maturalnym 
przeprowadzanym na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 
2013/2014 włącznie

Egzamin Kwota wynagrodzenia 
za jednego zdającego

Wynagrodzenie 
za jednego zdającego

część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wy-
jątkiem języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 
etnicznej, języka regionalnego i matematyki) – poziom podstawowy

0,657% stawki 20,43 zł

część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki – poziom podstawowy 0,627% stawki 19,49 zł

część pisemna egzaminu maturalnego z:
■  języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 

etnicznej i języka regionalnego – poziom podstawowy i rozszerzony,
■  języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony i poziom dla absol-

wentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,923% stawki 28,70 zł

część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
(z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka 
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalne-
go) – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów 
dwujęzycznych

0,790% stawki 24,56 zł

Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniły się również stawki za ustny egzamin maturalny przewidziane dla na-
uczycieli akademickich.

dokończenie ze str. 18

REKLAMA
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WYNAGRODZENIA wynagrodzenie nauczycieli

Wynagrodzenie nauczycieli akademickich biorących udział w części ustnej 
egzaminu maturalnego

Przedmiot/poziom egzaminu Kwota wynagrodzenia 
za jednego zdającego

Wynagrodzenie 
za jednego zdającego

język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, 
język regionalny

0,657% stawki 20,43 zł

język obcy nowożytny – bez określania poziomu egzaminu 0, 267% stawki 8,30 zł

język obcy nowożytny – poziom podstawowy 0,267% stawki 8,30 zł

język obcy nowożytny – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny 0,400% stawki 12,44 zł

Zmiany w roku szkolnym 2014/2015

Kolejne zmiany kwot wynagradzania egzaminatorów za udział w maturach zaczną obowiązywać od 
1 września 2014 r., czyli od roku szkolnego 2014/2015. Zmiany te wynikają z nowej formuły przeprowa-
dzania tych egzaminów.

Wynagrodzenie egzaminatorów za udział w egzaminie maturalnym 
przeprowadzanym na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 
2014/2015

Egzamin Kwota wynagrodzenia 
za jednego zdającego

Wynagrodzenie 
za jednego zdającego

część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki – poziom 
podstawowy

0,627% stawki 19,49 zł

część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożyt-
nego – poziom podstawowy

0,386% stawki 12,00 zł

część pisemna egzaminu maturalnego z:
■  języka polskiego, języka mniejszości narodowej – poziom 

podstawowy i rozszerzony,
■  języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – poziom 

rozszerzony,
■  języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony i poziom 

dwujęzyczny

0,923% stawki 28,70 zł

część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmio-
tów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, 
języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka 
regionalnego) – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów 
szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki 24,56 zł

Wynagrodzenie przewodniczącego 
zespołu egzaminatorów

Wynagrodzenie przysługuje także egzaminatoro-
wi będącemu przewodniczącym zespołu egzami-
natorów sprawdzających i oceniających prace eg-
zaminacyjne zdających część pisemną egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu. Wysokość 
tego wynagrodzenia wynosi 13% łącznej kwoty 
wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom 
wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej 
jednak niż 150 złotych (§ 4 rozporządzenia o wy-
nagradzaniu egzaminatorów).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 � art. 9c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 290),
 � § 2–4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 mar-
ca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminato-
rów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów 
oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu 
części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 334; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 378),
 � § 2 i załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 416).



  nr 16/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 29

składki ZUS ZUS

ANDRZEJ RADZISŁAW – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak postąpić po otrzymaniu
zawiadomienia z ZUS o błędnej 
podstawie, od której zostały opłacone 
składki
W sytuacji gdy zleceniobiorca jest studentem lub ubezpieczony ma kilka tytułów do 
ubezpieczenia, obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego może być wy-
łączony. Ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru składek należy do obowiązków 
płatnika, ponosi on również konsekwencje błędnego lub fałszywego oświadczenia 
złożonego przez ubezpieczonego w postaci ewentualnej korekty deklaracji rozlicze-
niowych oraz zapłacenia zaległych składek wraz z odsetkami.

Umowa zlecenia stanowi obowiązkowy tytuł do 
ubezpieczeń społecznych. Płatnik ma 7 dni na do-
konanie zgłoszenia zleceniobiorcy do właściwych 
ubezpieczeń. 

Przy jednoczesnym zatrudnieniu u innego pra-
codawcy na podstawie umowy o pracę z co naj-
mniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (od 
1 stycznia 2014 r. – 1680 zł) zleceniobiorca nie 
podlega ubezpieczeniom społecznym (oraz jeżeli 
nie jest uczniem ani studentem do 26. roku ży-
cia). Jednak sytuacja ta może zmienić się w trak-
cie obowiązywania umowy zlecenia. W przypad-
ku ustania innego tytułu do ubezpieczeń, który 
zwalnia z obowiązku opłacania tych składek, zle-
ceniodawca ma obowiązek zgłosić tę osobę do 
ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli zleceniobiorca w chwili podpisywania 
umowy zlecenia poinformował o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem co 
najmniej minimalnym, to okoliczność ta zwalnia 
płatnika z obowiązku zgłoszenia tej osoby do 
ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca podlega 
wówczas wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeśli jednak w trakcie obowiązywania umowy 
zlecenia sytuacja zleceniobiorcy ulegnie zmia-
nie, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić 
o tym płatnika, który z kolei musi zleceniobior-
cę prawidłowo zgłosić do ubezpieczeń.

Zleceniobiorca ma obowiązek 
poinformować płatnika 
o każdej zmianie jego sytuacji 
ubezpieczeniowej.

Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej zle-
ceniobiorca powinien złożyć na piśmie dla celów 
dowodowych.

Płatnik składek może wystąpić do ZUS w celu 
uzyskania informacji, czy prawidłowo zgłosił zlece-
niobiorcę do ubezpieczeń. Jednak płatnicy rzadko 
występują do ZUS o takie informacje, kierują się 
wyłącznie złożonym przez ubezpieczonego oświad-
czeniem. Może się tak zdarzyć, że oświadczenie 
złożone przez zleceniobiorcę będzie niezgodne ze 
stanem faktycznym. W takiej sytuacji płatnik musi 
złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych oraz 
opłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli zleceniobiorca złoży 
nieprawdziwe oświadczenie 
o zakresie podlegania ubez-
pieczeniu społecznemu, płatnik 
musi zrobić korektę dokumentów 
i opłacić zaległe składki.
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Przykład
Tomasz Z. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 
2013 r. współpracował z firmą ABC na podstawie 
umowy zlecenia. Zgodnie z zawartą umową 
otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1600 zł 
miesięcznie, wypłacane ostatniego dnia danego 
miesiąca. Ze zlecenia został zgłoszony tylko do 
ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż złożył oświad-
czenie, z którego wynikało, że u innego praco-
dawcy jest zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę, a jego wynagrodzenie jest wyższe od 
minimalnego, które w roku 2013 wynosiło  1600 zł.
Od 1 do 20 grudnia 2013 r. z tytułu stosunku pracy 
przebywał na urlopie bezpłatnym. Zatem jego je-
dynym tytułem do ubezpieczeń była umowa zle-
cenia i ze zlecenia powinien w tym okresie zostać 
zgłoszony do ubezpieczeń społecznych. ZUS prze-
słał do płatnika informację o obowiązku ubezpie-
czenia społecznego w kwietniu 2014 r., gdy To-
masz Z. nie wykonywał już umowy zlecenia. 
Płatnik musi złożyć korektę dokumentów do ZUS.
Krok 1. 
Płatnik złoży formularz ZUS ZWUA i wyrejestruje 
zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego od 
1 grudnia 2013 r. z kodem 04 11 xx.
Krok 2.
Płatnik z datą 1 grudnia 2013 r. na druku ZUS 
ZUA z kodem 04 11 xx zgłosi zleceniobiorcę do 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego.
Krok 3.
Płatnik złoży wyrejestrowanie na druku ZUS 
ZWUA z datą 21 grudnia 2013 r.
Krok 4.
Płatnik złoży z datą 21 grudnia 2013 r. druk ZUS 
ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Krok 5.
W trybie korekty za grudzień należy złożyć for-
mularz ZUS RCA:
■  w podstawie wymiaru składek na ubezpie-

czenia społeczne płatnik wykaże kwotę przy-
chodu należnego za okres 1–20 grudnia 
2013 r. 1032,26 zł, tj. 1600 zł : 31 x 20,

■  w podstawie na ubezpieczenie zdrowotne: 
1483,77 zł, tj. 1600 zł – (1032,26 zł x 11,26%).

Za grudzień 2013 r. w trybie korekty należy rów-
nież złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA.
Po złożeniu tych dokumentów płatnik będzie 
miał niedopłatę składek na ubezpieczenia spo-

łeczne oraz nadpłatę składki na ubezpieczenie 
zdrowotne (10,46 zł). Za grudzień 2013 r. skład-
ka zdrowotna została zapłacona w wysokości 
144,00 zł, tj. 1600 zł x 9%, z tego od podatku 
została odliczona składka w wysokości 124 zł 
(1600 zł x 7,75%), a po korekcie składka wynosi 
133,54 zł, tj. 1483,77 x 9%, a od podatku do od-
liczenia będzie 9,01 zł (124,00 zł – 114,99 zł).
Kwota 10,46 zł powinna zostać zwrócona ubez-
pieczonemu, bo składka na ubezpieczenie zdro-
wotne jest finansowana z jego środków. Ubezpie-
czony powinien doliczyć do podatku kwotę 
uprzednio odliczoną od podatku, tj. 9,01 zł (124 zł 
– 114,99 zł), a kwotę 1,45 zł doliczyć do dochodu.
Po uregulowaniu należności do ZUS płatnik 
może wystąpić do ubezpieczonego o zwrot skła-
dek na ubezpieczenia społeczne w części finan-
sowanej przez ubezpieczonego 116,23 zł 
(1032,26 zł x 11,26%) oraz całości odsetek, ja-
kie płatnik uregulował do ZUS.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 5 grud-
nia 2013 r. (III PZP 6/13), termin przedawnienia 
roszczeń pracodawcy o zwrot zapłaconych składek 
liczy się dopiero od daty faktycznego, spóźnionego 
uiszczenia wpłat do ZUS, a nie od dnia, gdy były 
one wymagalne. Warto jednak jak najszybciej po 
uregulowaniu składek do ZUS zwrócić się do ubez-
pieczonego o zwrot składek finansowanych z jego 
środków (oraz ewentualnie całości odsetek).

W celu uniknięcia kłopotów związanych ze 
zwrotem niedopłaty składek przez ubezpieczone-
go zalecanym rozwiązaniem jest wprowadzenie 
poniższego zapisu do oświadczenia składanego 
przez zleceniobiorcę lub samej umowy zlecenia.

Wzór zapisu w oświadczeniu 
zleceniobiorcy

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są 
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
O wszelkich zmianach zobowiązuję się poinformo-
wać w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. 
W sytuacji gdybym nie dopełnił powyższego termi-
nu, zobowiązuję się do uregulowania składek na 
ubezpieczenia społeczne w części finansowanej 
przez ubezpieczonego oraz całości powstałych 
z tego tytułu odsetek za zwłokę.
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Błędne oświadczenie złożone 
przez studenta

Ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpiecze-
niu zdrowotnemu nie podlegają zleceniobiorcy, 
którzy są uczniami lub studentami i nie ukoń-
czyli 26 lat. Taka osoba, gdy zostanie z nią za-
warta umowa zlecenia, nie jest zgłaszana 
do ZUS.

Zleceniobiorca (student) musi złożyć płatni-
kowi oświadczenie, jeżeli okaże się ono nie-
zgodne z prawdą albo gdy student wcześniej za-
kończy naukę i nie poinformuje o tym płatnika, 
to wszelkie konsekwencje związane z nieopłaca-
niem składek spadają na płatnika. To, że płatnik 
działał na podstawie złożonego przez ubezpie-
czonego oświadczenia, nie ma w relacjach 
z ZUS żadnego znaczenia. Składki do ZUS bę-
dzie zobowiązany opłacić płatnik. Może to doty-
czyć zwłaszcza absolwentów studiów I stopnia. 
Osoby te zachowują prawa studenta do 31 paź-
dziernika roku, w którym kończą studia. Nato-
miast ZUS uznaje, że z chwilą zakończenia stu-

diów (najczęściej obrony pracy licencjackiej) 
osoby te podlegają ubezpieczeniom społecznym 
i zdrowotnemu na zasadach ogólnych. Taka zasa-
da obowiązuje również, gdy student kończy stu-
dia I stopnia (np. licencjackie), a studia uzupeł-
niające magisterskie rozpoczyna w tym samym 
roku od 1 października. Pomiędzy zakończeniem 
studiów I stopnia a rozpoczęciem studiów 
II stopnia za studenta zleceniobiorcę powinny 
być opłacane składki na ubezpieczenia społecz-
ne i zdrowotne.

Przykład
Anna J. ma 23 lata. Od stycznia 2013 r. jest za-
trudniona w spółce ABC na podstawie umowy 
zlecenia. W związku z tym, że jest studentką 
i nie ukończyła 26 lat, ze zlecenia nie została 
zgłoszona do żadnych ubezpieczeń. Studia 
I stopnia zakończyła 31 maja 2013 r. Natomiast 
od 1 października 2013 r. rozpoczęła studia ma-
gisterskie. Z umowy zlecenia co miesiąc otrzy-

TEKST SPONSOROWANY
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muje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, wy-
płacane ostatniego dnia miesiąca. Podczas 
przeprowadzonej kontroli inspektor ZUS ustalił, 
że Anna J. rozpoczęła studia od 1 października 
2013 r. i płatnik od czerwca do końca września 
powinien za nią opłacać składki na ubezpiecze-
nia społeczne.
Płatnik musi złożyć formularz ZUS ZUA z kodem 
04 11 xx i od 1 czerwca 2013 r. zgłosić Annę J. 
do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wy-
padkowego i zdrowotnego. Za każdy z tych mie-
sięcy płatnik musi złożyć w trybie korekty raport 
ZUS RCA i wykazać:
■  1000 zł jako podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne,
■  887,40 zł jako podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne.
Ten raport należy dołączyć do korygującej de-
klaracji rozliczeniowej. Po złożeniu tych doku-
mentów płatnik musi opłacić do ZUS należne 
składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdro-
wotne w wysokości 374,37 zł za każdy miesiąc 
oraz odsetki za zwłokę. Płatnik powinien zwró-
cić się do Anny J. o zwrot części składek finan-
sowanych z jej środków, tj. 192,47 zł (za mie-
siąc). Płatnik z datą 1 października 2013 r. musi 
złożyć formularz ZUS ZWUA i wyrejestrować 
Annę J. z ubezpieczeń, gdyż od tego dnia po-
nownie jest studentką i z uwagi na to, że nie 
ukończyła 26 lat, nie podlega ubezpieczeniom 
ze zlecenia.

Podstawa wymiaru składek

Kwota 
podstawy 
wymiaru

Składki 
finansowane 
ze środków 

ubezpieczonego

Składki 
finansowane 
ze środków 

płatnika
1 2 3

Na 
ubezpiecze-
nia 
społeczne 
1000,00 zł

Składka na ubezpie-
czenie emerytalne:
1000 zł x 9,76% = 
97,60 zł 

Składka na ubez-
pieczenie emery-
talne:
1000 zł x 9,76% = 
97,60 zł

Składka na ubezpie-
czenie rentowe:
1000 zł x 1,5% = 
15 zł

Składka na ubez-
pieczenie rentowe:
1000 zł x 6,5% = 
65 zł

Na ubez-
pieczenie 
zdrowotne 
887,40 zł

Składka na ubezpie-
czenie zdrowotne:
887,40 zł x 9% = 
79,87 zł,

Składka na ubez-
pieczenie wypad-
kowe:

1 2 3
składka do odlicze-
nia od zaliczki na 
podatek:
887,40 zł x 7,75% = 
68,77 zł

1000 zł x 1,93%= 
19,30 zł

Łącznie 
składki do 
przekazania 
do ZUS

192,47 zł 181,90 zł

Sfinansowanie składek 
przez płatnika
Jeżeli po korekcie dokumentów rozliczeniowych 
płatnik opłaci do ZUS zaległe składki i nie będzie 
ich dochodził od zleceniobiorcy, to ubezpieczony 
osiągnie z tego tytułu przychód.

Organy podatkowe uznają, że opłacenie skła-
dek za byłego zleceniobiorcę powoduje, że uzy-
skuje on przychód, ale jest to przychód z innych 
źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych). Opłacając do ZUS 
zaległe składki, płatnik reguluje zobowiązanie 
zleceniobiorcy z tytułu składek (nie jest to więc 
świadczenie z umowy zlecenia). W konsekwen-
cji za zleceniobiorcę nie musi pobrać zaliczki 
na podatek. Płatnik powinien jedynie sporzą-
dzić informację PIT 8C. Takie stanowisko wy-
nika m.in. w interpretacji Dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy z 27 września 2013 r., 
znak ITPB2/415–893/13/AD oraz w interpreta-
cji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowi-
cach z 23 września 2013 r., znak: IBP-
BII/1/415–652/13/ASz.

Natomiast składki opłacone za osobę wykonu-
jącą w dalszym ciągu umowę zlecenia powodują, 
że uzyskuje ona przychód ze zlecenia, który po-
winien zostać uwzględniony w podstawie wymia-
ru składek w miesiącu, w którym składki zostały 
wpłacone do ZUS.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 19, art. 24, art. 36, art. 41 ust. 7a–7b ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1717),
 � art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).
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Czy trzeba skierować pracownika po chorobie na badania lekarskie, gdy 
jest przed urlopem wypoczynkowym 
Pracownik wraca do pracy po długim, trwającym dłużej niż 30 dni, zwolnieniu 
lekarskim. Od razu chce wykorzystać urlop wypoczynkowy. Czy w takiej sytua-
cji muszę skierować go na badania lekarskie?

NIE. Dopuszczalne jest udzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego bezpośrednio 

po zakończonej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą 

pracownika, bez uprzedniego kierowania go na kontrolne badania lekarskie. Bez takich ba-

dań lekarskich pracodawca nie może natomiast dopuścić pracownika do pracy.

Czy można zaplanować odpracowywanie wyjść prywatnych w weekendy
Jeden z pracowników zaproponował, że odpracuje czas poświęcony na prywat-
ne wyjścia w dni wolne od pracy, np. w weekendy. Czy możemy się zgodzić na 
takie rozwiązanie?

TAK. Przepisy nie zabraniają takiego postępowania. Czas odpracowywania zwolnienia od 

pracy, udzielonego pracownikowi (na jego pisemny wniosek) w celu załatwienia spraw 

osobistych, nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. Zasady postępowania w takich sy-

tuacjach (możliwość odpracowywania wyjść prywatnych w weekendy) powinny być jed-

nak wyraźnie i jasno opisane w przepisach wewnątrzzakładowych (np. regulamin pracy lub 

układ zbiorowy pracy).

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy wypłacie zasiłku chorobowego
Ile musi zostać z wynagrodzenia pracownikowi, który pobiera zasiłek choro-
bowy i ma zajęcie komornicze alimentacyjne?

Po zajęciu komorniczym powinna pracownikowi pozostać kwota wolna, która jest równa 

części zasiłku po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy odpowiadającej 50% najniższej 

emerytury. Od 1 marca 2014 r. jest to kwota 422,23 zł (844,45 zł x 50%). Jeżeli zasiłek cho-

robowy jest wypłacany tylko za część miesiąca, to kwota wolna od potrąceń podlega propor-

cjonalnemu obniżeniu. 

Czy w regulaminie wynagradzania nauczycieli można wskazać, kiedy 
nie ma obowiązku zapłaty za godziny ponadwymiarowe
Tworzymy regulamin wynagradzania dla nauczycieli. Czy mogę w nim opisać za-
sady, które określą, kiedy szkoła nie musi płacić za godziny ponadwymiarowe?

NIE. Regulaminy wynagradzania nauczycieli nie mogą zawierać postanowień w zakresie 

pozbawienia bądź przyznania prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. 

Organ prowadzący szkołę może jedynie zawrzeć w takim regulaminie szczegółowe wa-

runki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i jego wypłacania.

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

specjalista 
ds. prawa pracy

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

� Precyzyjna wyszukiwarka
� Codziennie aktualizowana baza wiedzy

� Codzienny kontakt z Ekspertami
�  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego
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ZWIĄZKI ZAWODOWE uprawnienia organizacji związkowej

22 kwietnia 2014 roku

MAREK ROTKIEWICZ – ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy pracodawca musi przekazać dane 
o stosunkach rodzinnych pracownika
Organizacja związkowa poprosiła o dane dotyczące stanu cywilnego, liczby dzieci 
itp. wszystkich pracowników. Czy powinienem i czy w ogóle mogę przekazać 
związkowi zawodowemu takie dane o pracownikach – pyta Czytelnik z Zabrza. 

Pracodawca nie powinien przekazywać takich da-
nych. Ma on obowiązek chronienia tych danych 
przed nieuprawnionym udostępnianiem osobom 
trzecim. Ich przekazanie będzie wymagać zgody 
pracowników, których dotyczą. 

Pracodawca ma obowiązek udzielenia na żąda-
nie organizacji związkowej informacji niezbęd-
nych do prowadzenia działalności związkowej, 
w szczególności informacji dotyczących warun-
ków pracy i zasad wynagradzania. 

Konieczność posiadania przez związek zawo-
dowy informacji o stosunkach rodzinnych pra-
cowników (we wskazanym w pytaniu zakresie) 
może wynikać np. z realizacji zadań kontrolnych 
w związku z przepisami o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (dalej: zfśs). Do korzysta-
nia z zfśs są uprawnieni nie tylko pracownicy, ale 
także m.in. członkowie ich rodzin. Związkom za-
wodowym przysługuje również prawo wystąpie-
nia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot z zfśs 
środków wydatkowanych niezgodnie z przepisa-
mi ustawy. Do realizacji tych uprawnień związek 
zawodowy powinien znać m.in. krąg osób upraw-
nionych do korzystania z funduszu. 

W zakładach pracy, w których nie jest two-
rzony fundusz socjalny, wiedza ta mogłaby być 
potrzebna np. w kontekście korzystania przez 
pracowników z uprawnień związanych z rodzi-
cielstwem (np. dodatkowe dni wolne na opiekę 
nad dzieckiem). 

W zakresie praw i interesów zbiorowych 
związki zawodowe reprezentują wszystkich pra-
cowników, niezależnie od ich przynależności 
związkowej. W sprawach indywidualnych sto-
sunków pracy związki zawodowe reprezentują 
prawa i interesy swoich członków, a pozostałych 

pracowników (niebędących członkami związku) 
jedynie na ich konkretny wniosek. W takim przy-
padku organizacja związkowa otrzyma koniecz-
ne dane (np. dotyczące wieku dziecka) od pra-
cownika. 

Obowiązek uzyskania zgody dotyczy nawet 
przypadku, gdy mówimy o uprawnieniach 
związanych z korzystaniem z zfśs, kiedy zwią-
zek zawodowy współpracuje z pracodawcą 
w zakresie prawidłowego funkcjonowania tego 
funduszu. 

Dane te pracodawca posiada, gdyż może doma-
gać się od zatrudnionych osób podania – poza 
podstawowymi danymi osobowymi (wskazanymi 
w art. 221 § 1 ustawy – Kodeks pracy) – imion 
i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, 
ale tylko wówczas, gdy jest to konieczne ze 
względu na korzystanie przez pracownika ze 
szczególnych uprawnień przewidzianych w pra-
wie pracy (np. przerwy na karmienie dziecka 
piersią, dodatkowe dni wolne na opiekę nad dziec-
kiem). Przekazanie tych informacji nie oznacza 
jednak automatycznie wyrażenia zgody na dalsze 
ich przekazywanie. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 221 § 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208), 
 � art. 4, art. 7, art. 27–28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
 � art. 2 pkt 5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 poz. 1645), 
 � art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ost. zm. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 230, poz. 1371).
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IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Ustalenie wynagrodzenia 
w umowie o dzieło
Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła strony umowy mogą określić przez 
wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jest to tzw. wynagrodzenie ryczałtowe. 
Można też określić wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac 
i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe). Jeśli strony nie postano-
wią inaczej, wynagrodzenie przysługuje wykonawcy dzieła w chwili jego oddania.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie 
(wykonawca) zobowiązuje się do wykonania ozna-
czonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wyna-
grodzenia (art. 627 ustawy – Kodeks cywilny, da-
lej: k.c.). Umowa o dzieło to umowa rezultatu, co 
oznacza, że kończy ją określony, konkretny, spraw-
dzalny wynik, który wykonawca ma osiągnąć.

Odpłatność obowiązkowa
Umowa o dzieło jest zawsze odpłatna. Samo 
wynagrodzenie jak i jego wysokość za wykonanie 
dzieła można określić ryczałtowo (w sposób 
sztywny, z góry za całość). Wówczas nie są po-
trzebne żadne dodatkowe kalkulacje, rozliczenia, 
zestawienia itp. Przyjmujący zamówienie nie 
może jednak żądać podwyższenia tego wynagro-
dzenia, nawet gdy w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 
prac. Dopiero gdyby wykonawca był narażony na 
znaczną stratę, sąd może ten ryczałt podwyższyć 
lub rozwiązać umowę (art. 632 k.c.). 

Zamiast konkretnego wynagrodzenia w umo-
wie o dzieło można wskazać podstawy do jego 
ustalenia, np. określone cenniki czy stawki. Je-
żeli strony nie określiły wysokości wynagro-
dzenia ani nie wskazały podstaw do jego usta-
lenia, należy uznać w razie wątpliwości, że 
strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie 
za dzieło tego rodzaju. Jeżeli i w ten sposób nie 
da się ustalić wysokości wynagrodzenia, przy-
sługuje wykonawcy wynagrodzenie odpowia-
dające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz 
innym nakładom przyjmującego zamówienie. 

Wynagrodzenie w umowie o dzieło można 
również określić na podstawie zestawienia plano-
wanych prac i przewidywanych kosztów (wyna-
grodzenie kosztorysowe), na podstawie obowią-
zujących cen, stawek, np. koszty materiałów plus 
koszt robocizny. Wynagrodzenie kosztorysowe 
może ulec zmianie, jeśli:
■  w toku prac nad dziełem organ państwowy do-

konał zmiany stawek, cen (np. przez zmianę 
stawek VAT), ujętych w kosztorysie; jednak 
nie dotyczy to należności uiszczonej za mate-
riały lub robociznę przed zmianą cen/stawek,

■  w trakcie wykonywania dzieła okazało się, że 
wykonawca, który przygotował kosztorys, musi 
przeprowadzić dodatkowe prace, które nie były 
uwzględnione w specyfikacji; jednak może on 
podwyższyć wynagrodzenie tylko wtedy, gdy 
mimo zachowania należytej staranności nie 
mógł przewidzieć konieczności prac dodatko-
wych. Wykonawca powinien uzyskać na to 
zgodę zamawiającego, bo dla drugiej strony 
oznacza to wzrost kosztów. Jeżeli wykonawca 
wykona dodatkowe prace bez zgody zamawia-
jącego, nie może podnieść wynagrodzenia,

■  kosztorys ustalił zamawiający, a w toku wyko-
nywania dzieła zajdzie konieczność przepro-
wadzenia prac, nieujętych wcześniej w preli-
minarzu – wówczas wykonawca może żądać 
odpowiedniego podwyższenia umówionego 
wynagrodzenia.
Jeżeli przed ukończeniem dzieła, a więc w trak-

cie prac, zajdzie konieczność znacznego podwyż-
szenia wynagrodzenia kosztorysowego (zarówno 
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spowodowanego urzędową interwencją, jak i do-
datkowymi pracami), zamawiający może od umo-
wy o dzieło niezwłocznie odstąpić. Jednak zama-
wiający powinien się wówczas liczyć z tym, że 
musi uiścić wykonawcy zapłatę odpowiednią do 
stopnia przydatności i zaawansowania prac nad 
nieukończonym dziełem.

Strony umowy o dzieło mogą 
określić wynagrodzenie 
na podstawie zestawienia 
planowanych prac 
i przewidywanych kosztów.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie 
musi mieć formy pieniężnej. Strony mogą umó-
wić się na inny sposób zapłaty, np. może to być 
świadczenie w naturze, udostępnienie do używa-
nia rzeczy bądź też usługa wzajemna. Należy 
uznać, że dotyczy to innego wynagrodzenia niż 
kosztorysowe, gdyż w tym przypadku szacunki 
wyraża się w pieniądzach (np. ceny jednostkowe).

Termin i sposób zapłaty
Zasadą jest, że zamawiający płaci za gotowe 
dzieło, czyli dopiero po jego ukończeniu i odda-
niu przez wykonawcę. Jednak strony mogą po-
stanowić inaczej według uznania i zgodnie z za-
sadą swobody umów (art. 3531 k.c.). Nie można 
jednak postanowić o całkowitym braku wyna-
grodzenia, bo to byłoby wbrew przepisom Ko-
deksu cywilnego.

Umowa może więc przewidywać wypłatę wy-
nagrodzenia w innym, ustalonym terminie bądź 
rozłożenie wynagrodzenia na mniejsze odpłatno-
ści ze wskazaniem częstotliwości rozliczeń i ter-
minów wypłat poszczególnych części (rat). Tym 
samym można wybrać – jako okres rozliczeniowy 
– np. cykl miesięczny, jeśli spełnienie umowy 
wymaga dłuższego czasu ze względu na praco-
chłonność przy tworzeniu dzieła.

Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, 
a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą 
część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwi-
lą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Jeżeli umowa o dzieło w ogóle nie normuje 
kwestii terminu, zasad wypłaty wynagrodzenia, 
to jest ono należne w chwili oddania pełnowarto-
ściowego dzieła (zgodnego z umową), które za-
mawiający jest zobowiązany odebrać i które 

przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze 
swoim zobowiązaniem.

Umowa o dzieło jako źródło przychodu
Przychody z tytułu wykonywania usług, na pod-
stawie umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
■  osoby fizycznej prowadzącej działalność go-

spodarczą, osoby prawnej i jej jednostki orga-
nizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie-
mającej osobowości prawnej,

■  właściciela (posiadacza) nieruchomości, w któ-
rej lokale są wynajmowane, lub działającego 
w jego imieniu zarządcy albo administratora 
– jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie 
na potrzeby związane z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podsta-
wie umów zawieranych w ramach prowadzonej 
przez podatnika pozarolniczej działalności gospo-
darczej oraz m.in. przychodów z umów o zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami (np. kontrakty mene-
dżerskie) – są zaliczane do przychodów z dzia-
łalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
dalej: ustawa o pdof). 

Podstawą naliczenia zaliczki na podatek w wy-
sokości 18% jest w tym przypadku dochód, czyli 
przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzy-
skania przychodów oraz o potrącone przez płatni-
ka w danym miesiącu składki na ubezpieczenia 
społeczne (jeśli osoba tym ubezpieczeniom 
w ogóle podlega). Z tytułu umowy o dzieło zali-
czanej do przychodów z działalności wykonywa-
nej osobiście przysługują koszty w wysokości 

Przykładowy zapis w umowie o dzieło 
określający sposób zapłaty

§ …
1. Za wykonanie dzieła określonego w §... Przyjmu-
jący otrzyma wynagrodzenie w wysokości łącznie 
10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Przyjmują-
cemu w pięciu miesięcznych ratach po 2000 zł, 
ostatniego dnia miesiąca każda, począwszy od  
kwietnia 2014 r., po potrąceniu podatku dochodo-
wego.
3. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek 
bankowy podany przez Przyjmującego na wystawio-
nym rachunku wskazanym w §...
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20% uzyskanego przychodu, ale pomniejszonego 
o potrącone podatnikowi składki (jeżeli podlega 
ubezpieczeniom). 

Wyjątkiem od tej ogólnej zasady opodatkowa-
nia dochodu z umowy o dzieło jest opodatkowa-
nie ryczałtowe. Jeżeli kwota należności określona 
w umowie zawartej z osobą niebędącą pracowni-
kiem płatnika nie przekracza 200 zł – pobiera się 
podatek zryczałtowany w wysokości 18% (art. 30 
ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). 

Przykład
Firma jubilerska zawarła z Andrzejem K. (niebę-
dącym jej pracownikiem) umowę o dzieło na 
projekt inicjału do obrączki. Umówiona kwota za 
wykonanie dzieła wynosi 200 zł. 
Wynagrodzenie z umowy o dzieło ustalamy na-
stępująco:
Krok 1. Obliczamy podatek ryczałtowy:
200 zł x 18% = 36 zł.
Krok 2. Obliczamy wynagrodzenie do wypłaty:
200 zł – 36 zł = 164 zł.

Utwór w rozumieniu prawa
autorskiego
Przedmiotem umowy o dzieło może być stworzenie 
utworu w rozumieniu prawa autorskiego i związa-
ne z tym przeniesienie praw autorskich na nabywcę 
lub udzielenie licencji na korzystanie z utworu. 

Za wykonanie utworu i rozporządzanie prawa-
mi autorskimi twórcy przysługuje wynagrodzenie 
określone w umowie. Sposób opodatkowania do-
chodu z takiej umowy jest analogiczny jak wcześ-
niej przedstawiony, jednak z różnicą w wysokości 
odliczanych kosztów uzyskania przychodu. Z ty-
tułu korzystania przez twórców z praw autorskich 
i artystów wykonawców z praw pokrewnych, 
w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporzą-
dzania przez nich tymi prawami – przysługują 
koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. 
W roku podatkowym łączne koszty autorskie nie 
mogą jednak przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej 
górną granicę pierwszego przedziału skali podatko-
wej, tj. obecnie w 2014 r. 42 764 zł (1/2 z 85 528 zł). 
Płatnik, przy obliczaniu zaliczki nie stosuje już 
kosztów uzyskania przychodów (ani 50%, ani in-
nych np. 20%), jeżeli wykonawca złoży mu pi-
semne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowa-
nia. Oświadczenie składa się odrębnie dla każde-

go roku podatkowego. Zatem w razie gdy wyko-
nawca dzieła stwierdzi, że odliczone dotąd koszty 
osiągnęły już limit roczny, informuje płatnika 
o zaprzestaniu ich stosowania przy kolejnych roz-
liczeniach.

Jeżeli umowa o dzieło 
dotyczy stworzenia utworu 
i przeniesienia majątkowych 
praw autorskich na 
zamawiającego, to płatnik 
może  zastosować 50% koszty 
uzyskania przychodu. 

O zastosowaniu 50% kosztów z tytułu korzy-
stania przez twórców z praw autorskich decyduje 
wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wyna-
grodzenia za wykonanie czynności (utworu), bę-
dącej przedmiotem prawa autorskiego. Ponadto 
fakt korzystania przez twórcę z praw autorskich 
bądź przeniesienia na zamawiającego tych praw 
musi wynikać jednoznacznie z treści zawartej 
umowy o dzieło. Ważne jest to, że zastosowanie 
kosztów autorskich zmienia źródło przychodów. 
Nie będzie to działalność wykonywana osobiście, 
lecz prawa majątkowe (art. 18 ustawy o pdof). Za 
przychód z praw majątkowych uważa się w szcze-
gólności przychody z:
■  praw autorskich i praw pokrewnych w rozu-

mieniu odrębnych przepisów (ustawa – Prawo 
autorskie i prawa pokrewne), 

■  praw do projektów wynalazczych, 
■  praw do topografii układów scalonych, znaków 

towarowych i wzorów zdobniczych,
■  odpłatnego zbycia ww. praw.

Przykład
Spółka X zawarła z Arkadiuszem S. niebędącym 
jej pracownikiem umowę o dzieło na wykonanie 
dodatkowego modułu użytkowego do programu 
kadrowo-płacowego. Wynagrodzenie określono 
na kwotę 3000 zł, płatną po ukończeniu aplika-
cji. W treści umowy wykonawca zobowiązał się 
przenieść prawa autorskie do tego dzieła będą-
cego przedmiotem prawa autorskiego. Wyna-
grodzenie należy rozliczyć w miesiącu wypłaty 
w następujący sposób:
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Krok 1. Obliczamy koszty uzyskania przychodu:
3000 zł x 50% = 1500 zł. 
Krok 2. Obliczamy podstawę opodatkowania:
3000 zł – 1500 zł = 1500 zł. 
Krok 3. Obliczamy zaliczkę na podatek:
1500 zł x 18% = 270 zł. 
Krok 4. Obliczamy wynagrodzenie wykonawcy 
do wypłaty:
3000 zł – 270 zł = 2730 zł. 

Umowa o dzieło a ZUS
Umowa o dzieło w ogóle nie stanowi tytułu do 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz 
zdrowotnego. Tytułem do ubezpieczeń nie jest 
działalność wykonywana osobiście, lecz wykony-
wanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz 
współpraca przy wykonywaniu takich umów. 
W Kodeksie cywilnym umowa o dzieło jest od-
rębnie uregulowana. Ponadto nie została wymie-
niona w przepisach ubezpieczeniowych jako sa-
modzielny tytuł do ubezpieczeń społecznych, co 
oznacza, że nie powoduje obowiązku zgłoszenia 

do ubezpieczenia społecznego (emerytalnego 
i rentowych). 

Wyjątek dotyczy osób, które są pracownikami 
i które dodatkowo zawarły z własnym pracodawcą 
umowę o dzieło lub umowę taką wykonują na rzecz 
swojego pracodawcy, z którym łączy ich stosunek 
pracy. Wówczas dla ZUS są one nadal pracownika-
mi, a przychód z umów podlega oskładkowaniu 
(jednak dla celów podatkowych przychód z umowy 
o dzieło nie jest przychodem z umowy o pracę). 

Jednak z tytułu umowy o dzieło (niezawartej 
z pracodawcą) wykonawca może zgłosić się do-
browolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rento-
wych.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 627, 628, 632, 642 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 � art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 7, art. 13 pkt 8, art. 18, art. 22 ust. 9 
pkt 3, pkt 4, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 41 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312),
 � art. 6 ust. 1, art. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1717),
 � art. 66 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 295).

  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!

Zamów książkę - „PIT-Y za 2013”

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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ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń 
i prawa cywilnego, autorka publikacji naukowych i artykułów prasowych

Utrata prawa do zasiłku chorobowego 
przez przedsiębiorcę
Podczas orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony nie może wykonywać żad-
nej pracy zarobkowej, w przeciwnym razie utraci prawo do zasiłku chorobowego. 
W orzecznictwie przyjmuje się, że sporadyczne, wymuszone okolicznościami podpi-
sywanie przez przedsiębiorcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim dokumen-
tów przygotowanych przez inne osoby nie pozbawia go prawa do zasiłku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159, dalej: 
ustawa zasiłkowa), ubezpieczony wykonujący 
w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pra-
cę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od 
pracy w sposób niezgodny z jego celem traci pra-
wo do zasiłku chorobowego za cały okres tego 
zwolnienia.

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych mają 
zapewnić środki finansowe w razie braku możli-
wości zarobkowania, ważne jest, aby środków 
tych nie otrzymał ubezpieczony, który wykorzy-
stuje zwolnienie lekarskie w niewłaściwym celu 
albo też wykonuje pracę zarobkową w trakcie 
orzeczonej niezdolności do pracy.

Artykuł 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej nie defi-
niuje „pracy zarobkowej” wykonywanej w trakcie 
choroby. Nie wymienia też – czy to enumeratyw-
nie, czy choćby przykładowo – czynności, które 
uznawane byłyby za pracę zarobkową. Analiza 
orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu 
Najwyższego (dalej: SN) pokazuje zaś, jak od-
mienne zapadają rozstrzygnięcia sądowe dotyczą-
ce pojęcia „praca zarobkowa”.

Stanowisko Sądu Najwyższego
Sąd Najwyższy dokonuje rozróżnienia pomiędzy 
czynnościami charakterystycznymi dla pracy za-
robkowej podejmowanymi przez przedsiębiorcę 
a wykonywanymi przez niego sporadycznie 
czynnościami formalnoprawnymi związanymi 
z prowadzoną działalnością – w szczególności 

wynikającymi z zatrudniania pracowników. Ka-
tegoryzacji tej SN dokonał w wyroku z 6 maja 
2009 r., II UK 359/08. W przedmiotowej sprawie 
właścicielka sklepu, zatrudniająca kilka osób, 
przebywała na zwolnieniach lekarskich, w czasie 
których podpisywała faktury, dokumenty kadro-
we i płacowe przygotowane przez inne osoby. 
Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczona nie wy-
konywała pracy zarobkowej, bowiem nie obsługi-
wała klientów, nie nadzorowała pracowników, 
nie zajmowała się zaopatrywaniem sklepu w to-
war. Nie było więc podstaw do pozbawienia 
ubezpieczonej prawa do zasiłku. Dla rozstrzy-
gnięcia w przedmiotowej sprawie istotne było, że 
ubezpieczona była jednocześnie pracodawcą. 
Sąd podkreślał, że trudno byłoby oczekiwać, by 
w razie choroby przedsiębiorca z pierwszym 
dniem niezdolności do pracy likwidował działal-
ność gospodarczą i zwalniał pracowników, by 
– powracając do zdrowia – wznawiał działalność 
i przyjmował pracowników do pracy. Podobne 
stanowisko zajął SN w wyroku z 7 października 
2003 r., II UK 76/03 (w tej sprawie ubezpieczo-
na, pomimo przebywania na zwolnieniu lekar-
skim, m.in. podpisywała faktury i przekazy ban-
kowe, wystawiała czeki). 

W wyroku z 17 stycznia 2002 r. (II UKN 
710/00) SN również uznał, że podpisanie przez 
przedsiębiorcę w trakcie zwolnienia lekarskie-
go kilku faktur, przygotowanych przez inną 
osobę, nie może pozbawiać ubezpieczonej pra-
wa do zasiłku chorobowego. Sąd przyjął więc, 
że znaczenie ma charakter czynności wykonywa-
nych przez przedsiębiorcę. 
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Odmiennej oceny w zakresie podpisywania do-
kumentów przez przedsiębiorcę w czasie zwolnie-
nia lekarskiego dokonał SN w wyroku z 5 kwiet-
nia 2005 r. (I UK 370/04), choć należy podkre-
ślić, że w tej sprawie ubezpieczony pobierał zasi-
łek chorobowy z tytułu istnienia pracowniczego 
stosunku ubezpieczenia, nie zaś z tytułu prowa-

dzonej działalności gospodarczej. W czasie po-
bierania zasiłku chorobowego z tytułu zatrudnie-
nia w innej firmie przedsiębiorca w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej podpisy-
wał dokumenty związane z tą działalnością 
(w ciągu roku podpisał ponad 1000 dokumentów). 
Przy innych czynnościach zastępowali go jego 

Orzecznictwo SN w zakresie pracy zarobkowej podczas niezdolności do pracy

Sentencja wyroku Oznaczenie wyroku Najważniejsze wnioski Stanowiska sądów 
I i II instancji

Ubezpieczony, który w okresie zwolnie-
nia lekarskiego prowadzi dotychczaso-
wą działalność gospodarczą, nie traci 
za okres leczenia szpitalnego prawa do 
zasiłku chorobowego (…)

wyrok SN z 4 lipca 2000 r., 
II UKN 634/99

Utrata prawa do zasiłku chorobowego 
ma wprawdzie obejmować cały okres 
zwolnienia lekarskiego, jednak nie 
powinna obejmować okresu hospitali-
zacji ubezpieczonego.

I instancja – pozba-
wienie prawa do 
zasiłku,
II instancja – pozba-
wienie prawa do 
zasiłku.

Podpisanie w trakcie zwolnienia lekar-
skiego dokumentów finansowych nie 
może być traktowane jako prowadzenie 
działalności gospodarczej powodujące 
utratę prawa do zasiłku chorobowego 
(…)

wyrok SN z 17 stycznia 
2002 r., II UKN 710/00

Podpisanie faktur przygotowanych 
przez inną osobę nie pozbawia 
prawa do zasiłku chorobowego; wy-
konywanie zaś takich czynności jak 
nadzór nad pracownikami, obsługa 
klientów, przyjmowanie i wydawanie 
materiałów – mogłyby przesądzać 
o pozbawieniu prawa do zasiłku.

I instancja – zacho-
wanie prawa do 
zasiłku,
II instancja – pozba-
wienie prawa do 
zasiłku.

Przy stosowaniu art. 17 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (…) należy odróżnić „pracę za-
robkową” wykonywaną jednoosobowo 
w ramach działalności gospodarczej, od 
formalnoprawnych czynności, do jakich 
jest zobowiązany ubezpieczony jako 
pracodawca

wyrok SN z 7 października 
2003 r., II UK 76/03

Przedsiębiorca będący pracodawcą 
nie traci prawa do zasiłku chorobowe-
go, jeśli w okresie choroby podpisuje 
faktury, dokonuje przelewów, wysta-
wia czeki.

I instancja – pozba-
wienie prawa do 
zasiłku,
II instancja – pozba-
wienie prawa do 
zasiłku.

Pracą zarobkową, której wykonywanie 
w okresie orzeczonej niezdolności do 
pracy powoduje utratę prawa do zasiłku 
chorobowego lub świadczenia rehabi-
litacyjnego (…) jest każda aktywność 
ludzka zmierzająca do osiągnięcia za-
robku, w tym pozarolnicza działalność 
gospodarcza, choćby nawet polegająca 
na czynnościach nieobciążających 
w istotny sposób organizmu przedsię-
biorcy i zarazem pracownika pozostają-
cego na zwolnieniu lekarskim.

wyrok SN z 5 kwietnia 
2005 r., II UK 370/04

Pracą zarobkową jest każda aktyw-
ność, której celem jest osiąganie 
dochodu; nie ma przy tym znaczenia, 
czy aktywność ta wpływa na stan 
zdrowia ubezpieczonego.

I instancja – pozba-
wienie prawa do 
zasiłku,
II instancja – pozba-
wienie prawa do 
zasiłku.

Czynności formalnoprawne podejmo-
wane w okresie niezdolności do pracy 
przez osobę prowadzącą działalność 
gospodarczą w związku z posiadanym 
przez nią statusem pracodawcy nie są 
pracą zarobkową powodującą utratę 
prawa do zasiłku chorobowego (…)

wyrok SN z 6 maja 
2009 r., II UK 359/08

Należy odróżnić pracę zarobkową 
od czynności formalnoprawnych 
wykonywanych przez przedsiębiorcę 
– pracodawcę, np. podpisywanie 
dokumentacji kadrowej, płacowej, 
finansowej; podejmowanie czynno-
ści formalnoprawnych nie powoduje 
utraty prawa do zasiłku chorobo-
wego.

I instancja – zacho-
wanie prawa do 
zasiłku,
II instancja zacho-
wanie prawa do 
zasiłku.
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pracownicy. Według SN zaistniały w tym przy-
padku przesłanki do pozbawienia ubezpieczone-
go prawa do zasiłku chorobowego. Sąd przyjął 
bowiem, że praca zarobkowa to każda aktywność, 
której celem jest osiąganie zarobku. Bez znacze-
nia zaś pozostaje to, czy podjęta przez ubezpie-
czonego aktywność jest obciążająca z punktu wi-
dzenia powrotu do zdrowia. 

W wyroku z 4 lipca 2000 r. (II UKN 634/99) 
SN orzekł o braku podstaw do pozbawienia przed-
siębiorcy prawa do zasiłku chorobowego za okres 
hospitalizacji. Orzeczenie dotyczyło przedsię-
biorcy prowadzącego zakład stolarsko-tapicerski, 
zatrudniającego pracowników. Przedsiębiorca 
w okresie jednego ze zwolnień lekarskich przez 
19 dni przebywał w szpitalu, a pozostałą część 
tego zwolnienia (24 dni) odbywał w warunkach 
pozaszpitalnych. Po wyjściu ze szpitala m.in. 
podpisywał faktury, dokonywał zakupu towaru, 
nadzorował pracowników. Sąd uznał, że nie ma 
podstaw do pozbawienia przedsiębiorcy zasiłku 
chorobowego za czas pobytu w szpitalu. Wpraw-
dzie ustawodawca zdecydował, że utrata zasiłku 
następuje za cały okres zwolnienia lekarskiego, to 
jednak, zdaniem SN, pojęcia tego nie można in-
terpretować rozszerzająco. Sąd stanął na stanowi-
sku, że pobyt w szpitalu jest „w sensie medycz-
nym okresem innym jakościowo” niż okres 
zwolnienia lekarskiego odbywanego w warun-
kach pozaszpitalnych i w związku z tym mógłby 
być objęty odrębnym zwolnieniem. Okoliczność, 
że zostało wystawione jedno zwolnienie lekar-
skie, nie powinna pogarszać sytuacji ubezpieczo-
nego.

Wnioski dla pracodawców

Przebywanie przez przedsiębiorcę na zwolnieniu 
lekarskim wymusza na nim powstrzymywanie się 
od podejmowania aktywności, którą w świetle 
orzecznictwa SN uznaje się za pracę zarobkową. 
Od specyfiki prowadzonej przez przedsiębiorcę 
działalności będzie zależało, jaki rodzaj czynno-
ści zostanie zaliczony do tej kategorii. 

Analiza orzecznictwa SN pozwala przyjąć, że 
sporadyczne, wymuszone okolicznościami podpi-
sywanie przez przedsiębiorcę przebywającego na 
zwolnieniu lekarskim dokumentów przygotowa-
nych przez inne osoby nie stanowi pracy zarobko-
wej w rozumieniu ustawy zasiłkowej, a tym sa-
mym nie prowadzi do utraty prawa do zasiłku 
chorobowego. 

Podpisywanie dokumentów 
przygotowanych przez inne 
osoby nie pozbawia prawa do 
zasiłku.

Takie czynności jak obsługa klientów, nadzoro-
wanie pracowników ujmowane jest w orzecznic-
twie SN jako praca zmierzająca do osiągania 
zarobku, a więc stanowiąca podstawę do pozba-
wienia prawa do zasiłku chorobowego. Dla oce-
ny, czy dana czynność jest pracą zarobkową, bez 
znaczenia pozostaje, czy w znaczeniu medycz-
nym wpływa ona niekorzystnie na organizm 
przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu le-
karskim. ■
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