
TYGODNIK    ISSN 1234-8325    NR INDEKSU 33278X    27 maja 2014   Rok XIX    CENA 30 zł (w tym 5% VAT)

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

DODATEK:
W tym numerze

ISSN 1234-8325

O TYM SIĘ MÓWI
Wydłużenie wieku emerytalnego zgodne z Konstytucją
Regulacje wydłużające i zrównujące wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn (do 67 lat) są zgodne z Konstytucją. 
Sprzeczne z Konstytucją są zasady przechodzenia na emeryturę częściową z uwagi na kryterium płci. Tak orzekł  
Trybunał Konstytucyjny w wyroku  z 7 maja 2014 r. (K 43/12)..  .........................................................................................  9

TEMAT MIESIĄCA
Nowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających 
bezrobotnych
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której większość regulacji obowiązuje 
od 27 maja 2014 r., ma zachęcić pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych. Jej zadaniem jest przyczynienie 
się do tworzenia miejsc pracy (np. dla młodych ludzi) oraz powrotu do zatrudnienia bezrobotnych, w tym osób 
powyżej 50. roku życia, oraz wracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.   ........  10

PRAWO PRACY
Nie każdy dowód przeciwko pracownikowi będzie dopuszczony w sądzie 
Pracodawca powinien zbierać i wykorzystywać dowody przeciwko pracownikowi w sposób legalny. Właściwym 
sposobem uregulowania zasad kontroli pracowników i rejestracji ich zachowań w miejscu pracy jest umieszczenie 
odpowiednich zapisów w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Ostatecznej oceny dopuszczalności 
dowodów powołanych w postępowaniu sądowym dokona sąd.     .................................................................................................  11

WYNAGRODZENIA
Rozliczanie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia 
W celu obliczenia odszkodowania dla pracownika z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia bezterminowej 
umowy o pracę stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop. Od pełnej kwoty 
odszkodowania nalicza się zaliczkę na podatek, nie należy natomiast pobierać składek ZUS.   .............................  17

ZUS
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla pracowników 
i zleceniobiorców 
Ustalając podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczeń społecznych dla pracownika i zleceniobiorcy, płatnik 
musi zwracać uwagę na różnice wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców 
nie należy uwzględniać minimalnej podstawy wymiaru zasiłku, a także nie mają zastosowania zasady dotyczące 
uzupełniania podstawy wymiaru zasiłku.    ....................................................................................................................................  30

Serwis PP
P r a w n o - P r a c o w n i c z y
www.serwispp.infor.pl

20 (964)

Prawo w jednostkach budżetowych
–  Czas pracy w podmiotach leczniczych 

od 2 lipca 2014 r.



Praktyczny tygodnik  

    służb kadrowych 

Kompleksowe informacje na 

temat prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych i wynagrodzeń

UWAGA!

 Już wkrótce książka: 

„Urlopy wypoczynkowe 

– ustalanie wymiaru, udzielanie  

i naliczanie wynagrodzenia”

12 dodatków z serii 
„Prawo w jednostkach 

budżetowych”

18 książek

12 dodatków z serii  
„Płace i rozliczenia”

12 dodatków z serii 
„Kompendium Kadrowe  

– procedury”

4 kartoniki z serii 
„Ściąga Kadrowego”

4 płyty CD  

tygodnik, papier - 48 numerówyg p p

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  
kartoniki, płyty CD

ZA DARMO

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

TYGODNIK    ISSN 1234-8325    NR INDEKSU 33278X    6 maja 2014   Rok XIX    CENA 30 zł (w tym 5% VAT)

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

DODATEK: Płace i rozliczenia
–  Sporządzanie 

i korygowanie listy 
płac w praktyce

W tym numerze

ISSN 1234-8325

O TYM SIĘ MÓWI
Po zmianie przepisów będzie można zatrudnić w szkołach asystentów 
nauczycieli
Po ostatecznej akceptacji przez Sejm poprawek Senatu uchwalona została 24 kwietnia 2014 r. nowelizacja 
ustawy o systemie oświaty. Wprowadza ona możliwość zatrudniania w szkołach nowej grupy pracowników 
– asystentów nauczycieli. Będą oni zatrudniani na podstawie ustawy – Kodeks pracy.  ...........................................  8

TEMAT MIESIĄCA
Aktywizacja zawodowa na nowych zasadach – wsparcie 
dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe narzędzia wspierające 
tworzenie miejsc pracy i zatrudnianie osób bezrobotnych. Są to m.in. granty na telepracę, bony (szkoleniowe, stażowe, 
zatrudnieniowe, na zasiedlenie). Szczególny nacisk został położony na wsparcie zatrudnienia osób młodych do 
30. roku życia i tych, które ukończyły 50 lat.   ........................................................................................................................................  10

PRAWO PRACY
Prawa i obowiązki nauczyciela w czasie wycieczek szkolnych 
Nauka dzieci nie ogranicza się jedynie do lekcji przeprowadzanych w szkole. Proces kształcenia przewiduje również 
inne formy nauki i wypoczynku poza siedzibą szkoły, które służą edukacji i wychowaniu uczniów. Czas wycieczek 
szkolnych, często organizowanych w okresie matur, jest czasem pracy nauczyciela.   .........................................................  14

WYNAGRODZENIA
Spóźnienie do pracy nie zawsze obniża wynagrodzenie pracownika 
Spóźnienie do pracy może być powodem obniżenia wynagrodzenia pracownika. Możliwe jest również 
odpracowanie spóźnienia, ale pracodawca powinien wtedy dopilnować, aby odpracowanie nie naruszało 
norm czasu pracy i okresów nieprzerwanego odpoczynku pracownika.   .......................................................................  27

ZUS
Zbieg tytułów do ubezpieczenia – obowiązki płatnika 
Jeżeli osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, to z umowy 
zlecenia jest zgłoszona tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku gdy podstawa wymiaru składek z umowy 
o pracę byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, to od umowy zlecenia płatnik musi naliczyć składki 
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.  .................................................................................................................  32

Serwis PP
P r a w n o - P r a c o w n i c z y
www.serwispp.infor.pl

17 (961)

PREZENTY 
dla Prenumeratorów: 

– Ustawa o zwolnieniach 
grupowych 2014 

z komentarzem
– Ściąga Kadrowego



BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

 SPIS TREŚCI

3  nr 20/2014   

Spis treści

AKTUALNOŚCI

Przegląd zmian prawa  ............................................  4

Kalendarz ważnych terminów  ..............................  7 

Wskaźniki i stawki  .................................................  8

O TYM SIĘ MÓWI

Wydłużenie wieku emerytalnego zgodne 

z Konstytucją  ...........................................................  9

TEMAT MIESIĄCA 

– POMOC DLA PRACODAWCÓW 

Z URZĘDU PRACY

– Nowe formy wsparcia dla pracodawców 

zatrudniających bezrobotnych  ..............................  10

PRAWO PRACY

Nie każdy dowód przeciwko pracownikowi 

będzie dopuszczony w sądzie  ................................  11

Czy studiującemu pracownikowi pracodawca 

powinien udzielić zwolnienia od pracy 

na egzaminy .............................................................  15

WYNAGRODZENIA

Rozliczanie odszkodowania za skrócony 

okres wypowiedzenia  .............................................  17

Czy sfi nansowane ze środków zfśs paczki 

z okazji Dnia Dziecka podlegają 

opodatkowaniu  .......................................................  28

ZUS

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 

dla pracowników i zleceniobiorców  .....................  30

O CO PYTAJĄ KADROWI

Czy kierownikowi należy się wynagrodzenie 

za godziny nadliczbowe  .........................................  35

Czy pracę w niedziele i święta oraz w porze 

nocnej trzeba ewidencjonować  .............................  35

Czy za brak informacji o nieobecności grozi 

dyscyplinarka  ..........................................................  35

Czy musimy tworzyć służbę bhp  ..........................  35

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Czy można przenieść związkowca czasowo 

do innej pracy bez jego zgody  ...............................  36

NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA

Korzyść dla pracodawców zatrudniających 

stażystów – po zmianie przepisów  .......................  37

KONTROWERSYJNE ORZECZNICTWO 

SĄDOWE

Zawieranie i wypowiadanie umów o pracę 

na czas określony – najważniejsze wyroki SN  ....  39

DODATEK

Prawo w jednostkach budżetowych  

Czas pracy w podmiotach leczniczych 

od 2 lipca 2014 r.     ...............................................  19

 



27 maja 2014 roku    www.serwispp.infor.pl4

AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Marynarze działu maszynowego

Od 10 maja 2014 r. zmieniły się ramowe programy i wy-

magania egzaminacyjne dla marynarzy działu maszy-

nowego. Zostały one dostosowane do wymagań dyrek-

tyw unijnych. Ramowe programy i wymagania 

egzaminacyjne zostały podzielone na poszczególne po-

ziomy (pomocniczy, operacyjny, zarządzania i na dy-

plom mechanika w żegludze krajowej). Nowe wymogi 

będą stosowane do szkoleń rozpoczętych po dniu wej-

ścia w życie regulacji. Wymagania egzaminacyjne nie 

będą stosowane do osób, które ukończyły szkolenia 

przed wejściem w życie nowych przepisów, nie dłużej 

jednak niż do 1 lipca 2014 r.

Nowe zasady szkoleń i wymagania egzaminacyjne 
wprowadziło rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych pro-
gramów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla ma-
rynarzy działu maszynowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 536).

Dokumenty elektroniczne
Od 11 maja 2014 r. obowiązuje nowe brzmienie rozpo-

rządzenia w sprawie sporządzania pism w formie doku-

mentów elektronicznych, doręczania dokumentów elek-

tronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 

i kopii dokumentów elektronicznych, którego zmiana 

była spowodowana upowszechnieniem elektronicznej 

wymiany dokumentów z urzędami. Elektroniczne 

skrzynki podawcze umożliwiają bezpośrednie doręcza-

nie dokumentów elektronicznych zgodnych ze wzorami 

bez potrzeby korzystania z formularzy elektronicznych 

powiązanych z tymi skrzynkami. Dane powiązane z do-

kumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi 

publicznemu zapewniają rozpoznawalność później-

szych zmian tych informacji. Potwierdzone i niepo-

twierdzone poświadczenia doręczeń organ administra-

cji publicznej przechowuje przez co najmniej taki okres, 

przez jaki jest obowiązany przechowywać pisma, któ-

rych dotyczą te poświadczenia. Poświadczenie doręcze-

nia jest udostępniane przez system teleinformatyczny 

podmiotu publicznego w celu umożliwienia podpisania 

go przez adresata dokumentu elektronicznego.

Takie zasady wprowadza rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z 8 maja 2014 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie sporządzania pism w formie 
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumen-
tów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 590).

ePUAP – nowe zasady

Od 11 maja 2014 r. zostało wprowadzone rozporządzenie 

w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektro-

nicznej platformy usług administracji publicznej, które 

określa krąg podmiotów uprawnionych do korzystania 

z elektronicznej platformy usług administracji publicz-

nej (dalej: ePUAP), tj. osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jed-

nostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-

nej oraz podmioty publiczne. Warunkiem korzystania 

z platformy jest rejestracja w systemie, tj. wypełnienie 

formularza rejestracyjnego. Określono również prawo 

użytkowników do usunięcia danych z systemu, co ozna-

cza również zamknięcie konta na platformie ePUAP.

Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Mi-
nistra Administracji i Cyfryzacji z 6 maja 2014 r. 
w sprawie zakresu i warunków korzystania z elek-
tronicznej platformy usług administracji publicznej 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 584).

Kompetencje sędziów sądów 
penitencjarnych
Od 13 maja 2014 r. sędzia penitencjarny uzyskał nowe 

kompetencje związane z nadzorem nad strzeżonymi 

ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców. Nie rzadziej 

niż raz na 2 lata będzie musiał przeprowadzić wizytację 

ośrodka (aresztu), a w sytuacjach podejrzenia występo-

wania uchybień w funkcjonowaniu jednostki – nie-

zwłocznie na polecenie prezesa sądu okręgowego lub 

apelacyjnego. W ciągu 14 dni od zakończenia wizytacji 

sędzia sporządza sprawozdanie z jej przebiegu zawiera-

jące m.in. ocenę wizytowanej jednostki.

Takie regulacje wprowadza rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z 6 maja 2014 r. w sprawie spo-
sobu i trybu sprawowania nadzoru sędziego peniten-
cjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla 
cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r. poz. 597).

Obsługa centrum powiadamiania 
ratunkowego
Od 20 maja 2014 r. obowiązuje nowa procedura w za-

kresie przyjmowania zgłoszeń alarmowych w ramach 

centrum powiadamiania ratunkowego. Centrum tworzą 

osoby zatrudnione na stanowiskach: kierownika, za-

stępcy kierownika, operatorów numerów alarmowych, 

obsługi administracyjnej i technicznej oraz psychologa.

Kierownikiem centrum oraz zastępcą kierownika cen-

trum będzie mogła być osoba, która posiada doświad-
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czenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowe-

go, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownic-

twa medycznego. Do obowiązków kierownika należy 

m.in. organizowanie pracy centrum oraz zasady organi-

zacji pracy operatorów numerów alarmowych, obsługi 

administracyjnej, obsługi technicznej i psychologa.

Procedura postępowania operatorów numerów 
alarmowych oraz tryb przyjmowania zgłoszeń okre-
śla rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfry-
zacji z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji 
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunko-
wego (Dz.U. z 2014 r. poz. 574).

Umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania z Guernsey
Od 23 maja 2014 r. obowiązuje umowa o unikaniu po-

dwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Guernsey. 

Umowa określa zakres i zasady opodatkowania podatkami 

dochodowymi (w Polsce podatek dochodowy od osób fi-

zycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) pod-

miotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę 

w jednym lub obu umawiających się państwach w zakresie 

opodatkowania zysków z transportu międzynarodowego.

Zgodnie z umową zyski osiągane przez przedsiębior-

stwo jednej ze stron umowy z eksploatacji w transpor-

cie międzynarodowym statków morskich lub statków 

powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko na teryto-

rium tego państwa, na którym znajduje się miejsce fak-

tycznego zarządu przedsiębiorstwa. W przypadku osią-

gania na terytorium RP zysków z transportu 

międzynarodowego przez przedsiębiorstwo posiadające 

miejsce faktycznego zarządu na terytorium Guernsey, 

Polska odstąpi od opodatkowania takich zysków w przy-

padku osiągania na terytorium RP zysków z transportu 

międzynarodowego przez przedsiębiorstwo posiadające 

miejsce faktycznego zarządu na terytorium Guernsey.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 14 marca 2014 r. 
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania w odniesieniu do przedsię-
biorstw eksploatujących statki morskie lub statki 
powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpi-
sanej w Londynie 8 października 2013 r. (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 580).

Umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania z Republiką Korei
Od 23 maja 2014 r. obowiązuje umowa o unikaniu po-

dwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Republiką 

Korei. W obecnym stanie prawnym dochód z pracy na-

jemnej podlega opodatkowaniu w państwie, w którym 

praca jest wykonywana. Aby wynagrodzenie zostało 

zwolnione z opodatkowania, pracownik jest zobowiąza-

ny do przebywania w drugim państwie łącznie nie dłu-

żej niż 183 dni podczas danego roku podatkowego. Po 

wejściu w życie umowy okres 183 dni nie może być 

przekroczony w każdym 12-miesięcznym okresie roz-

poczynającym się lub kończącym w danym roku podat-

kowym.

Zmiany będą również dotyczyły podatków przedsię-

biorstw powiązanych oraz stosowania podatków u źró-

dła dla odsetek wypłaconych w związku z działalnością 

instytucji wspierających finansowanie eksportu. Proto-

kół obniża także stawkę podatku pobieranego u źródła 

dla należności licencyjnych z 10% na 5%.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 14 marca 2014 r. 
o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmia-
nie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyla-
niu się od opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 
roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 
2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 582)

Umowa o koordynacji zabezpieczenia 
społecznego z Mołdawią
Od 23 maja 2014 r. obowiązuje umowa o koordynacji 

zabezpieczenia społecznego pomiędzy Polską a Mołda-

wią. Umowa ta zlikwiduje obecny obowiązek podwój-

nego opłacania składki na ubezpieczenia społeczne, tj. 

zarówno do systemu polskiego, jak i do systemu moł-

dawskiego za osoby wykonujące pracę w jednym 

z państw. Ponadto umożliwi zaliczenie okresów ubez-

pieczenia przebytych na terytorium drugiego państwa 

do emerytury i zasiłku oraz transfer świadczeń osobom, 

które przesiedliły się na terytorium drugiego państwa.

Po zmianach osoby zatrudnione na terytorium jedne-

go z państw będą podlegać ustawodawstwu tylko tego 

państwa, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy. Nato-

miast osoby pracujące na własny rachunek, prowadzące 

działalność na terytorium jednego z państw, będą pod-

legać ustawodawstwu zgodnie z  miejscem zamieszka-

nia danej osoby.

Podstawową zasadą jest więc obowiązywanie, w od-

niesieniu do danego zatrudnienia, ustawodawstwa pań-

stwa miejsca wykonywania pracy, a w przypadku osób 

pracujących na własny rachunek – ustawodawstwa 

miejsca wykonywania pracy na własny rachunek. Umo-

wa przewiduje także pewne wyjątki od zasady ogólnej, 
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dotyczące pracowników delegowanych oraz osób za-

trudnionych: w przedsiębiorstwach transportu między-

narodowego, na statkach, w misjach dyplomatycznych 

i placówkach konsularnych. Pracownik polski, który 

zostanie oddelegowany przez swego pracodawcę do 

pracy w Mołdawii przez okres 24 miesięcy, będzie pod-

legał nadal ustawodawstwu polskiemu.

Dodatkowo będzie istniała możliwość przedłużenia 

okresu delegowania pracownika na okres nieprzekra-

czający 36 miesięcy, pod warunkiem że władza właści-

wa drugiego państwa udzieli na to zgody. Świadczenia 

emerytalno-rentowe będą ustalane z uwzględnieniem 

łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w oby-

dwu państwach, przy czym koszty tak ustalanych 

świadczeń będą obciążały instytucje ubezpieczeniowe 

każdego z państw proporcjonalnie. Świadczenia, które 

zostały przyznane przed wejściem w życie umowy, 

będą mogły być ponownie ustalone. Prawo do świad-

czeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-

wych będzie ustalane zgodnie z ustawodawstwem, które 

miało zastosowanie w chwili zaistnienia wypadku albo 

w czasie wykonywania pracy, w wyniku której powstała 

choroba zawodowa.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 14 marca 2014 r. 
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, 
podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 583).

Wychowawcy i kierownicy kolonii 
i obozów dla dzieci
Od 26 maja 2014 r. obowiązują dodatkowe wymagania 

w stosunku do wychowawców i kierowników kolonii, 

obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i mło-

dzieży.

Wychowawcą lub kierownikiem nie będzie mogła być 

osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu 

i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo prze-

ciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę 

małoletniego, niektóre przestępstwa przeciwko rodzinie 

i opiece, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz pro-

wadzenia działalności związanej z wychowywaniem, 

leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, 

lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania 

w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kon-

taktowania się z określonymi osobami lub zakaz opusz-

czania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

Kandydat na wychowawcę lub kierownika będzie mu-

siał przedstawić organizatorowi wypoczynku informa-

cję o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

Osoba, od której wcześniej wymagano przedstawienia 

takiego zaświadczenia w związku z zatrudnieniem, bę-

dzie składała pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Takie wymagania wynikają z ustawy z 4 kwietnia 
2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 538).

Środki na zatrudnienie bezrobotnych
Od 27 maja 2014 r. obowiązują regulacje wprowadzające 

nowe rodzaje wsparcia dla pracodawców zatrudniających 

osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Szcze-

gólna pomoc finansowa jest skierowana na aktywizację za-

wodową osób bezrobotnych do 30. i powyżej 50. roku życia.

Nowe rodzaje pomocy dla pracodawców zatrud-
niających osoby bezrobotne przewiduje ustawa 
z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

Więcej na ten temat pisaliśmy w „Serwisie PP” 
nr 15/2014 oraz nr 17/2014 r.

Refundacje kosztów zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych
Od 30 czerwca 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy 

dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń osób nie-

pełnosprawnych. Do końca 2014 r. pracodawcy będą 

mogli ubiegać się na dotychczasowych zasadach 

o zwrot z PFRON kosztów szkolenia pracowników nie-

pełnosprawnych lub dodatkowych kosztów związanych 

z zatrudnieniem takich osób. O 6 miesięcy (z 30 czerw-

ca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.) został wydłużony ter-

min obowiązywania dotychczasowych regulacji.

Takie przedłużenie przewidują rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 
2014 r.:
■  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu do-

datkowych kosztów związanych z zatrudnianiem 
pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 576),

■  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia 
pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 577).
Więcej na ten temat napiszemy w następnym numerze 

„Serwisu PP” w dziale O tym się mówi.

Odszkodowania dla funkcjonariuszy 
z tytułu wypadku lub choroby 
w związku ze służbą
Od 1 lipca 2014 r. funkcjonariuszom Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rzą-

du w razie wypadku lub choroby będącej wynikiem peł-
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nionej służby będzie przysługiwać jednorazowe odszko-

dowanie. Będzie ono przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz:

■  pozostając w służbie, doznał uszczerbku na zdrowiu 

lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia 

wypadku,

■  doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby po-

wstałej w służbie lub w ciągu 3 lat od dnia zwolnie-

nia ze służby,

■  zmarł wskutek choroby powstałej w służbie lub 

w ciągu 3 lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdro-

wiu wskutek tej choroby, nie później jednak niż w cią-

gu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby.

Odszkodowanie będzie również przysługiwać, jeżeli: 

funkcjonariusz na skutek interwencji ulegnie wypadko-

wi w drodze do miejsca lub z miejsca wykonywania 

służby. Odszkodowanie nie będzie przysługiwać, jeżeli

■  wyłączną przyczyną wypadku lub choroby będzie 

(udowodnione przez jednostkę organizacyjną) umyśl-

ne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie 

funkcjonariusza naruszające obowiązujące przepisy 

lub rozkazy, w przypadku gdy jego przełożeni za-

pewnili warunki odpowiadające tym przepisom 

i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich 

przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzeb-

ne umiejętności do wykonywania określonych czyn-

ności i był przeszkolony w zakresie tych przepisów,

■  zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem 

po spożyciu alkoholu, środków odurzających, sub-

stancji psychotropowych lub innych substancji o po-

dobnym działaniu przyczyniło się do wypadku,

■  uszczerbek na zdrowiu został spowodowany przez 

funkcjonariusza z winy umyślnej.

Ustawa wprowadza zmienione zasady określania wy-

sokości 1-razowego odszkodowania. Rekompensata fi-

nansowa za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie 

jednakowa dla wszystkich poszkodowanych funkcjona-

riuszy, niezależnie od stanowiska, stopnia i rodzaju 

służby. Jednorazowe odszkodowanie będzie wynosiło 

20% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku 

za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jeśli do otrzy-

mania odszkodowania uprawniony będzie tylko jeden 

członek rodziny (zmarłego funkcjonariusza), odszkodo-

wanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 18-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka ro-

dziny 9-krotność. Zmiany przewidują również wypłaty 

odszkodowawcze dla funkcjonariuszy z tytułu utraco-

nych, zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów 

osobistych. 

Powyższe zmiany wprowadza ustawa z 4 kwietnia 
2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługu-
jących w razie wypadku lub choroby pozostających 
w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 616). 

Z SEJMU I SENATU

Deregulacja zawodów
Sejm przyjął kolejną ustawę wprowadzającą ułatwienia 

w dostępie do niektórych zawodów.

Tak zwana druga ustawa deregulacyjna zmniejsza lub li-

kwiduje ograniczenia w dostępie do niektórych zawodów 

technicznych i finansowych. Zmiany dotyczą m.in.: inży-

nierów, architektów, urbanistów, rzeczoznawców samocho-

dowych, diagnostów uprawnionych do wykonywania ba-

dań technicznych pojazdów czy niektórych zawodów 

lotniczych. W zakresie zawodów związanych z rynkiem 

finansowym ułatwienia dotyczą np. osób zajmujących się 

usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców 

podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, ak-

tuariuszy, agentów celnych oraz biegłych rewidentów.

Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do 
wykonywania niektórych zawodów regulowanych 
(druk sejmowy nr 1576) została skierowana do pod-
pisu Prezydenta. 

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 27 V – 2 VI 2014 r.
31 maja
■ Wpłata na rachunek bankowy zfśs kwoty stanowiącej równowartość 75% naliczonych odpisów na ten fundusz.

■  Ostateczny termin złożenia w KRUS zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o wysokości 

należnego podatku z prowadzonej działalności gospodarczej za 2013 r. przez rolników ubezpieczonych w KRUS 

i prowadzących działalność gospodarczej.

2 czerwca
■  Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przekazują do ZUS informację o wysokości przychodu 

osiągniętego w całym ubiegłym okresie rozliczeniowym; obowiązek ten ciąży również na podmiotach zatrudnia-

jących, zleceniodawcach lub jednostkach organizacyjnych, w których osoby te pełnią służbę.

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

 PRAWO PRACY

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

I kwartał 2014 r. 3895,31 zł
IV kwartał 2013 r. 3823,32 zł

III kwartał 2013 r. 3651,72 zł

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

(M.P. z 2013 r. poz. 672, M.P. z 2013 r. poz. 904, M.P. z 2014 r. poz. 148, M.P. z 2014 r. poz. 326)

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

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. 155,81 zł 194,77 zł 233,72 zł
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, M.P. z 2014 r. poz. 326)

Wpłaty na PFRON

Okres
Kwota przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 czerwca do 
31 sierpnia 2014 r.

3895,31 zł 1583,44 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

od 1 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 2014 r. poz. 598; M.P. z 2014 r. poz. 148, M.P. z 2014 r. poz. 326)

   ZUS

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów 

Kwoty przychodu odpowiadające

Okres obowiązywania
70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia

130% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia

1.06.2014 r. – 31.08.2014 r. 2726,80 zł 5063,90 zł
1.03.2014 r. – 31.05.2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł

1.01.2014 r. – 28.02.2014 r. 2556,20 zł 4747,30 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567, M.P. z 2014 r. poz. 160)

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne

Maksymalna podstawa wymiaru 

składek

Minimalna podstawa wymiaru 

składek
Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 

wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 

opiekuńczego

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 2247,60 zł 1260 zł 520 zł
od 1 września do 31 grudnia 2013 r. 2227,80 zł 1200 zł 520 zł

Okres obowiązywania
Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 2244,03 zł 520 zł

od 1 marca do 31 maja 2013 r. 2214,18 zł 520 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598,  j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567, j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1456; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Stan prawny na 15 maja 2014 r.
Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

Więcej „Wskaźników i stawek” na stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.
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KATARZYNA KALATA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Wydłużenie wieku emerytalnego 
zgodne z Konstytucją 
Regulacje wydłużające i zrównujące wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn 
(do 67 lat) są zgodne z Konstytucją. Sprzeczne z Konstytucją są zasady przechodze-
nia na emeryturę częściową z uwagi na kryterium płci. Tak orzekł Trybunał Konstytu-
cyjny w wyroku z 7 maja 2014 r. (K 43/12).

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy 

ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o eme-

ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: no-

welizacja ustawy emerytalnej), które stopniowo 

podwyższają wiek uprawniający do emerytury, są 

zgodne z Konstytucją. 

Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego 

oznacza, że mężczyźni i kobiety co kwartał mają 

podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę, 

aż osiągną 67 lat, co ostatecznie nastąpi: 

■ w 2020 r. – dla mężczyzn,

■ w 2040 r. – dla kobiet.

Trybunał w swoim orzeczeniu podkreślił, że do 

głównych obowiązków państwa należy stworzenie 

wydajnego systemu emerytalnego. W sytuacji 

gdy system ten jest nieefektywny, ustawodawca 

powinien podjąć działania naprawcze, które za-

bezpieczą wypłatę przyszłych świadczeń.

 Jak stwierdził TK, spośród wielu sposobów, któ-

re spowodowałyby wydajność systemu emerytalne-

go, ustawodawca wybrał podwyższenie wieku 
emerytalnego, co nie jest sprzeczne z Konstytu-
cją z uwagi na wyższy cel społeczny. Ponadto 

zgodnie z danymi statystycznymi, w większości 

przypadków po 65. roku życia obywatele są zdolni 

do pracy. 

W związku z powyższym ustawa nie naruszyła 

zasady praw nabytych oraz zasady równości. 

Nowelizacja ustawy emerytalnej wprowadziła 

również nowy rodzaj świadczenia – emeryturę 

częściową, którą może nabyć każdy ubezpieczony 

przed emeryturą powszechną posiadający odpo-

wiedni wiek i staż. 

W tym przypadku ustawodawca zróżnicował 

wiek uprawniający do emerytury na podstawie 

kryterium płci, i tak:

■  kobiety nabędą prawo do emerytury częściowej 

w wieku 62 lat – jeśli będą posiadały 35-letni 

okres składkowy i nieskładkowy, 

■  mężczyźni nabędą prawo do emerytury czę-

ściowej po osiągnięciu wieku 65 lat i posiada-

niu stażu co najmniej 40-letniego. 

Obecnie z tego rodzaju świadczenia mogą jedy-

nie skorzystać mężczyźni  urodzeni w 1949 r. Ko-

biety dopiero w 2020 r. osiągną wymagany wiek.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że cel wprowa-

dzenia emerytury częściowej jest słuszny z uwagi 

na wydłużenie wieku emerytalnego, jednak zasady 

przechodzenia na to świadczenie są sprzeczne z za-

sadą równości. Utrzymanie zróżnicowanego wie-
ku nabywania prawa do emerytury częściowej 
z uwagi na kryterium płci – 62 lata dla kobiet i 65 lat 

dla mężczyzn – jest niezgodne z Konstytucją.

Konsekwencją wydania wyroku będzie noweli-

zacja przepisów ustawy emerytalnej dotyczącej 

emerytur częściowych. 
■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637),
 � art. 24, 26b, 27 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567). 

Z a c h ę c a m y  d o  p r e n u m e r a t y  „ S e r w i s u  P P ”  n a  2 0 1 4  r.

tel. 22 212 07 30, 801 626 666  S z c z e g ó ł y  n a  s t r.  4 2
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TEMAT MIESIĄCA – POMOC DLA PRACODAWCÓW Z URZĘDU PRACY 

Nowe formy wsparcia dla pracodawców 
zatrudniających bezrobotnych
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której 
większość regulacji obowiązuje od 27 maja 2014 r., ma zachęcić pracodawców do 
zatrudniania osób bezrobotnych. Jej zadaniem jest przyczynienie się do tworzenia 
miejsc pracy (np. dla młodych ludzi) oraz powrotu do zatrudnienia bezrobotnych, 
w tym osób powyżej 50. roku życia, oraz wracających na rynek pracy po przerwie 
związanej z wychowaniem dziecka.

Rozmowa z Mariuszem Pigul-
skim, specjalistą ds. kadr i płac

■ Załóżmy, że przedsiębiorca 
chciałby zatrudnić na podstawie 
umowy zlecenia zarejestrowane-
go w urzędzie pracy bezrobotne-
go absolwenta uczelni wyższej. 
Czy po zmianie przepisów uzy-

ska dopłatę do składek ZUS od wypłacanego mu 
wynagrodzenia?

– Nie. Wsparcie dla pracodawcy, które przysłu-

guje mu z tytułu zatrudnienia bezrobotnego, należ-

ne jest wtedy, gdy bezrobotny przyjmowany jest do 

pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służ-

bowego albo umowy o pracę nakładczą. Uzyskanie 

refundacji finansowanych przez pracodawcę skła-

dek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych 

do pracy bezrobotnych możliwe jest wtedy, gdy 

firma zatrudnia pracownika w wieku do 30 lat. Dla 

zatrudnianego musi to być pierwsza praca w życiu.

■ Czy nowe przepisy przewidują dodatkową 
pomoc w tworzeniu nowego stanowiska pracy 
dla bezrobotnego?

– Tak. Po nowelizacji ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy pracodawcy mogą 

ubiegać się o preferencyjnie oprocentowaną po-

życzkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezro-

botnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez 

powiatowy urząd pracy. Oprocentowanie pożyczki 

jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redy-

skonta weksli przyjmowanych przez NBP (co aktu-

alnie oznacza oprocentowanie na poziomie 0,69% 

w skali roku). Jej wysokość może wynieść obecnie 

ponad 20 000 zł, czyli maksymalnie 6-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce naro-

dowej w poprzednim kwartale. Okres spłaty po-

życzki nie będzie mógł być dłuższy niż 3 lata.

■ Czy każdy pracodawca może otrzymać po-
życzkę na utworzenie stanowiska pracy dla 
bezrobotnego?

– Nie. Wymieniona pożyczka nie zostanie 

przyznana pracodawcom:

■ zalegającym ze spłatą rat pożyczki na podję-

cie działalności gospodarczej oraz pożyczki na 

utworzenie stanowiska pracy,

■ mającym zadłużenie z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 

lub innych danin publicznych,

■ karanym, w okresie 2 lat przed wystąpie-

niem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumie-

niu Kodeksu karnego lub ustawy o odpowiedzial-

ności podmiotów zbiorowych za czyny zabronio-

ne pod groźbą kary.

■ Czy nowelizacja zmieniła przepisy dotyczące 
zatrudniania bezrobotnych w ramach prac in-
terwencyjnych?

– Tak. Nowością w przepisach, mającą przy-

czyniać się do spadku bezrobocia, jest odejście od 

zasady, zgodnie z którą instrumenty rynku pracy, 

takie jak np.: prace interwencyjne, roboty pu-

bliczne czy przygotowanie zawodowe dorosłych, 

adresowane są tylko do bezrobotnych w szczegól-

nej sytuacji na rynku pracy. Zmieniona ustawa 

umożliwia objęcie wspomnianymi instrumentami 

wszystkich bezrobotnych, tak aby urząd pracy 

mógł je elastycznie stosować w celu optymalnego 

dostosowania oferowanej formy pomocy do po-

trzeb konkretnej osoby.

ROZMAWIAŁ TOMASZ KOWALSKI

27 maja 2014 roku
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postępowanie sądowe PRAWO PRACY

Rafał Krawczyk – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Nie każdy dowód przeciwko 
pracownikowi będzie dopuszczony 
w sądzie 
Pracodawca powinien zbierać i wykorzystywać dowody przeciwko pracownikowi 
w sposób legalny. Właściwym sposobem uregulowania zasad kontroli pracowników 
i rejestracji ich zachowań w miejscu pracy jest umieszczenie odpowiednich zapisów 
w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Ostatecznej oceny dopuszczal-
ności dowodów powołanych w postępowaniu sądowym dokona sąd. 

W procesach sądowych strony coraz częściej wy-

korzystują zdobycze techniki, aby uwiarygodnić 

swe twierdzenia. Dotyczy to również sporów pra-

cowniczych między pracodawcą a pracownikiem. 

Pracodawcy zabezpieczają się przed roszczeniami 

pracowników, wcześniej zbierając dowody na wy-

padek ewentualnego procesu. Dzięki bardziej wy-

rafinowanym niż dokumenty czy zeznania świad-

ków dowodom możliwe jest udowodnienie nie 

tylko nielojalnych zachowań pracowników, dają-

cych podstawy do zwolnienia pracownika, ale rów-

nież faktu wyrządzenia szkód pracodawcy. 

Jednak czym innym jest wiedza pracodawcy na 

temat szczerości i lojalności pracowników, a czym 

innym możliwość wykorzystania zebranych przez 

pracodawcę materiałów w sądzie. Jeśli pracodawca 

zbiera je z naruszeniem prawa, sąd może takiego do-

wodu nie dopuścić albo formalnie przeprowadzając 

go, nie ocenić w sposób korzystny dla pracodawcy. 

Nie wszystkie dowody są legalne
Pierwsza grupa dowodów, których wykorzystanie 

budzi wciąż duże wątpliwości w orzecznictwie, to 

nagrywanie pracowników. Monitoring pracy pod-

władnych staje się coraz powszechniejszy, ale nie 

jest prawnie uregulowany. Nagrywanie pracowni-

ków jest jednak często stosowane przez praco-

dawców. Powstaje zatem wątpliwość, czy oznacza 

to, że skoro przepisy wyraźnie nie zakazują takich 

działań, można pracowników w pełni monitoro-

wać i inwigilować zupełnie legalnie. Odpowiedź 

na to pytanie musi być negatywna. 

Jako zgodne z prawem należy uznać monitoro-

wanie i dokumentowanie danych o zatrudnionych 

odbywające się za ich wiedzą. Tego typu nagrania 

będą mogły zostać wykorzystane jako pełnowar-

tościowy dowód przed sądem. 

Pracodawca może wykorzystać 
w sądzie nagrania z ogólnie pro-
wadzonego monitoringu w firmie.

Właściwym sposobem uregulowania zasad 

kontroli pracowników i rejestracji ich zachowań 

w miejscu pracy jest zamieszczenie stosownych 

zapisów w regulaminie pracy lub układzie zbioro-

wym pracy. Jako zbyt daleko idący należałoby 

uznać obowiązek pracodawcy uzyskania zgody 

podwładnych na dokonywanie nagrań, szczegól-

nie jeśli dotyczy to kamer przemysłowych. Jednak 

w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych 

dominuje pogląd o konieczności uzyskania takiej 

zgody od pracownika. 

Przykład
Pracodawca wprowadza infolinię, w której 
– z uwagi na charakter działalności i konieczność 
zapewnienia materiału dowodowego – rozmowy 
z klientami muszą być nagrywane. Pracownik 
odmawia podpisania zgody na nagrywanie 
swoich rozmów. Może to stanowić podstawę
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wypowiedzenia umowy o pracę. Postępowanie 
pracodawcy jest prawidłowe. 

Potajemne nagrywanie pracowników co do za-

sady należy uznać za naruszające przepisy prawa 

lub zasady współżycia społecznego. Ochronę 

przed takim działaniem zapewnia pracownikom 

przede wszystkim prawo cywilne, a dodatkowo 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

Nagrywanie pracowników bez ich zgody jest 
naruszeniem prawa przynajmniej w zakresie 
dóbr osobistych pracowników. Europejski Try-

bunał Praw Człowieka (ETPC) wyraził pogląd, że 

pracodawca decydujący się na wprowadzenie mo-

nitoringu jest zobowiązany do zastosowania ta-

kich środków, które nie tylko mają na celu zapew-

nienie ochrony jego interesów, ale również nie 

będą naruszały sfery prywatności pracownika, 

w tym nie będą ingerować w sferę objętą tajemni-

cą korespondencji. Przyjmuje się, że w zakres po-

jęcia „życie prywatne” należy zaliczyć również 

rozmowy telefoniczne prowadzone z telefonów 

służbowych. Zdaniem ETPC, z art. 8 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka wynika prawo każde-

go do poszanowania swojego życia prywatnego 

i rodzinnego, mieszkania i korespondencji. Zasa-

da dotyczy również pracowników, którzy także 

w miejscu pracy powinni móc liczyć na poszano-

wanie ich prywatności. 

Pracodawca nie powinien 
nagrywać pracowników 
potajemnie bez ich zgody.

Trybunał stwierdził, że monitorowanie pra-

cowników jest możliwe tylko w przypadkach 

wskazanych w ustawach prawa krajowego pań-

stwa – strony wskazanej wyżej konwencji. Trybu-

nał wskazał także, że dopuszczalne działania 

kontrolne pracodawców powinny być przez nich 

dokładnie opisane w wewnętrznych regulacjach 

przedsiębiorstwa, a ich stosowanie musi być pro-

porcjonalne do celu, jaki pracodawca pragnie 

osiągnąć (wyroki: z 16 grudnia 1992 r., 13710/88 

w sprawie Niemietz przeciwko RFN, seria 

A 251-B.; z 25 czerwca 1997 r., 20605/92 w spra-

wie Halford przeciwko Zjednoczonemu Króle-

stwu, Reports 1997–III; z 3 kwietnia 2007 r. 

Lynette Copland przeciwko Wielkiej Brytanii, 

62617/00).

Czasem można wykorzystać dowód
W praktyce powstaje wątpliwość, czy dowody 

w postaci nielegalnych nagrań w razie sporu są-

dowego okażą się bezwartościowe jako materiał 

dowodowy. Na to pytanie trudno udzielić jedno-

znacznej odpowiedzi. W postępowaniu cywilnym, 

a zatem także przed sądem pracy, dopuszczalne 

jest przeprowadzenie dowodów z filmu, telewizji, 

fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt 

lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów 

utrwalających albo przenoszących obrazy lub 

dźwięki (art. 308 ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego, dalej: k.p.c.). 

Za dopuszczalnością przeprowadzenia dowodu 

z nagrań przesądza również otwarty katalog środ-

ków dowodowych, umożliwiający dowodzenie 

swych twierdzeń za pomocą wszelkich środków 

dowodowych, również tych niewymienionych 

wprost w przepisach Kodeksu postępowania cy-

wilnego (art. 309 k.p.c.). 

Orzecznictwo dotyczące tej kwestii – zarówno 

Sądu Najwyższego, jak i sądów apelacyjnych 

– jest natomiast całkowicie rozbieżne. Szczególne 

wątpliwości dotyczą nagrywania w celach wyko-

rzystania jako dowodu rozmów z pracownikiem 

prowadzonych przez pracodawcę. Według nie-
których sądów sprzeczność z prawem pozyska-
nia dowodu polegającego na nagrywaniu roz-
mówcy bez jego zgody skutkuje tym, że dowody 
takie w ogóle nie mogą stanowić podstawy roz-
strzygnięcia, mimo że katalog środków dowo-
dowych w sprawach cywilnych (w tym pracow-
niczych) ma charakter otwarty. 

Niedopuszczalność wykorzystania potajem-

nych nagrań sądy wywodzą z tego, że przy ich po-

zyskaniu dochodzi do naruszania dóbr osobistych 

rozmówcy – w tym swobody wypowiedzi, wyboru 

rozmówcy i tajemnicy rozmowy. Brak sprzeciwu 

wobec wykorzystania (w procesie cywilnym) nie-

legalnie pozyskanego dowodu z nagrania wyraził 

natomiast SN w wyroku z 25 kwietnia 2003 r. 

(IV CKN 94/01, niepubl., patrz: www.ekspert3.

inforlex.pl). W orzeczeniu z 13 listopada 2002 r. 

(I CKN 1150/00, niepubl.) wyłączenia bezpraw-

ności naruszenia dobra prawnego (swobody i wol-

ności komunikowania) Sąd Najwyższy poszuki-

wał w kontekście działania w ramach ochrony 

usprawiedliwionego interesu prywatnego. 
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Z kolei w orzecznictwie sądów apelacyjnych 

pojawił się pogląd, że nie ma zasadniczych powo-

dów do dyskwalifikacji dowodu z nagrań rozmów 

telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokony-

wano bez wiedzy jednego z rozmówców. 

Przykład
Pracodawca przedstawia jako dowód nagranie 
własnej rozmowy z pracownikiem, w której ten 
przyznał się do pewnych nielojalnych zacho-
wań, co zostało następnie wskazane jako przy-
czyna wypowiedzenia umowy o pracę. Pracow-
nik zarzucił, że rozmowa została zmanipu-
lowana, a jego wypowiedzi zostały ukierunko-
wane specjalnie na osiągnięcie celu oczekiwa-
nego przez nagrywającego pracodawcę. Sąd, 
nawet dopuszczając ten dowód, weźmie te oko-
liczności pod uwagę i dowód ten wcale nie musi 
świadczyć na korzyść pracodawcy. 

Ostatecznie zatem pracodawca zgłaszający do-

wody uzyskane w sposób nie zawsze dopuszczal-

ny musi czekać na to, jaką decyzję podejmie sąd 

rozpatrujący konkretną sprawę, który oceni samą 

dopuszczalność przeprowadzenia dowodu z nie-

legalnego nagrania, ale również moc takiego do-

wodu. W każdym przypadku zgłoszenia dowodu 

z nagrań pracodawca musi się liczyć z tym, że 

pracownik zgłosi wątpliwości, co do ich auten-

tyczności. Jeśli postawiony zostanie taki zarzut, 

pracodawca będzie musiał wykazać, że były to 

materiały, w których nie dokonał żadnych inge-

rencji. Pracodawca musi się liczyć także z tym, że 

o dowód z  nagrania przeprowadzonego za pomo-

cą legalnego monitoringu zwróci się pracownik. 

Będzie on musiał zostać przedstawiony nawet 

wtedy, gdyby nie było to korzystne dla praco-

dawcy. 

Przykład
Pracodawca w procesie o przywrócenie do pracy 
przedstawił dowód z nagrania rozmowy telefo-
nicznej z pracownikiem, w której ten przyznał się, 
że dokonał kradzieży na szkodę pracodawcy. Pra-
cownik zarzucił, że nagranie zostało zmontowane 
i nie przedstawia rzeczywistego przebiegu roz-
mowy. Jeśli zastrzeżenia stawiane nagraniu oka-

żą się w opinii sądu uzasadnione, może się oka-
zać, że – w celu weryfikacji autentyczności oraz 
braku ingerencji nagrywającego – konieczne bę-
dzie dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

Dowody zbierane przez detektywa 
Rzadziej spotykanym sposobem na zbieranie do-

wodów przeciwko pracownikowi jest skorzystanie 

z usług prywatnego detektywa, szczególnie 

w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa czy konkurencji. 

Raport złożony przez takiego detektywa sam 

w sobie nie jest żadnym wartościowym dowodem. 

Stanowi on dokument prywatny zawierający 

oświadczenie osoby, która go podpisała. Jeśli de-

tektyw nagrał w sposób nielegalny pracownika, 

do takich nagrań odnieść można wszystkie po-

przednio poczynione uwagi, co do możliwości 

zakwestionowania jego prawdziwości. 

Detektyw może też uzyskać legalnie funkcjo-

nujące w obrocie dokumenty, np. umowę, jaką 

podpisał pracownik z konkurentem. Nie ma prze-

szkód, aby taki dokument wykorzystać w trakcie 

sporu sądowego z pracownikiem. Inną kwestią 

jest w tej sytuacji odpowiedzialność pracodawcy 

za nielegalne pozyskanie takiego dokumentu. 

Prywatny detektyw mógłby być również przesłu-

chany w charakterze świadka. 

Pracodawca może wykorzystać 
w sądzie jako dowód przeciwko 
pracownikowi zdobyty 
w sposób legalny dokument.

Stosując takie metody, pracodawca każdorazowo 

musi się jednak liczyć z zarzutem naruszania dóbr 

osobistych pracownika, szczególnie gdy dowody 

pozyskiwane w sposób nie całkiem zgodny z pra-

wem i zasadami współżycia społecznego w jaki-

kolwiek sposób wkraczają w sferę aktywności po-

zazawodowej pracownika (jego życia prywatnego, 

hobby, działalności społecznej czy politycznej).

W sieci też można sprawdzać 
Kolejnym nieuregulowanym prawnie źródłem do-

wodów przeciwko zatrudnionym jest Internet, 

a w szczególności portale społecznościowe. Wielu 
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pracodawców prześwietla profile kandydatów do 

pracy przed ich zatrudnieniem. Jednak również wo-

bec zatrudnionych pracodawca może stosować ten 

sposób sprawdzania i wykorzystać zebrane dowody 

przed sądem, jeżeli mają one związek z zatrudnie-

niem. Trudno uznać, aby pracownik mógł postawić 

zarzut nielegalnego wykorzystania informacji 

umieszczonych przez niego na ogólnodostępnym 

profilu społecznościowym (np. facebooku czy nk).

Przykład
Pracownik zamieścił na swoim profilu na face-
booku, do którego dostęp ma nieograniczona 
liczba osób, zdjęcia z zagranicznych wakacji. Udał 
się na nie w czasie, w którym – zgodnie z przedsta-
wionym pracodawcy zwolnieniem lekarskim – po-
winien się leczyć z zaleceniem „chory powinien le-
żeć”. Zdjęcia opatrzył odpowiednimi wpisami, 
wskazującymi jednoznacznie na korzystanie 
z urlopu w okresie zwolnienia. Pracodawca może 
wskazać niezgodne z prawem naruszenie sposo-
bu wykorzystywania zwolnienia jako podstawę 
dyscyplinarnego zwolnienia z pracy i wykorzystać 
wydruk z facebooka jako dowód przed sądem. Ta-
kie postępowanie pracodawcy będzie prawidłowe.

Jednak w określonych okolicznościach, nawet 

wtedy, gdy pracodawca nie ma oficjalnego dostę-

pu do informacji umieszczanych na internetowym 

profilu pracownika, to, co pisze w nim pracow-

nik, może być wykorzystane przeciwko niemu, 

jeżeli dotyczy zatrudnienia.

Przykład
Pracownik spółki na portalu społecznościowym 
udostępnia swoje komentarze tylko znajomym, 
wśród których nie ma kierownictwa pracodawcy, 
ale jest bardzo liczne grono innych pracowników 
spółki. W komentarzach wulgarnie wypowiada się 
o swoich przełożonych i naśmiewa się z nich. Wy-
druki tych wypowiedzi trafiły do pracodawcy. Może 
on powołać się na utratę zaufania wobec pracow-
nika i nawet jeśli pracownik będzie się bronił tym, 
że jego wypowiedzi trafiały do ograniczonego krę-
gu znajomych, to pracodawca może powołać się 
na to, że byli to inni pracownicy. Ponadto nawet 
bez potrzeby powoływania się na wydruki ze stro-

ny portalu może powołać ich jako świadków nielo-
jalnego zachowania podwładnego. Takie postępo-
wanie pracodawcy będzie dopuszczalne.

Nie każdy e-mail może posłużyć 
jako dowód
Kolejna kwestia, która pozostaje wciąż nieuregu-

lowana w przepisach, a często pojawia się w po-

stępowaniu dowodowym, dotyczy monitoringu 

poczty e-mailowej pracowników. Należy wyklu-
czyć możliwość wykorzystywania jako dowodu 
e-maili pracowników wysyłanych i odbiera-
nych z prywatnego konta pocztowego, nawet 
wtedy, gdy pracownik korzystał ze służbowego 
komputera. Samo czytanie tego rodzaju poczty 

przez pracodawcę jest nielegalne. 

Pracodawca nie ma też prawa czytać, a także co 

do zasady wykorzystywać jako dowód prywatnej 

korespondencji prowadzonej za pomocą służbo-

wego konta pocztowego. Gdyby wniosek o prze-

prowadzenie dowodu w postaci wydruku takiej 

korespondencji został jednak przedstawiony, 

a wiadomość dotyczyłaby kwestii istotnych dla 

stosunku pracy, sąd rozstrzygnie o dopuszczalno-

ści dowodu w zależności od okoliczności danej 

sprawy. Nie można więc z góry wykluczyć, że zo-

stanie on oddalony. 

Nie ma natomiast przeszkód, aby jako dowód 

przedstawiać służbową korespondencję e-mailo-

wą, w tym także innych pracowników. Działają 

Rozróżnienie charakteru dowodów 
pod względem sposobu ich pozyskania

Dowody legalne

Dowody, których pozyskanie 
może być uznane za sprzeczne 

z prawem lub zasadami współży-
cia społecznego

■  dane ogólnodostępne 
na portalach społecz-
nościowych, 

■  nagrania z oficjalnie 
prowadzonego monito-
ringu,

■  e-maile o charakterze 
służbowym wysyłane 
z oficjalnego służbowe-
go konta pocztowego,

■  rejestry z logowania 
się do komputera 
i informacje o jego 
wykorzystaniu, np. 
o wysyłanej poczcie

■  nagrania pracowników 
dokonywane bez uprzedzenia 
ich o tym, 

■  materiały zebrane przez 
prywatnego detektywa,

■  e-maile z prywatnej poczty 
pracownika lub e-maile wy-
słane z poczty służbowej, ale 
o prywatnym charakterze,

■  dane uzyskane z poczty lub 
z portali społecznościowych 
po pokonaniu zabezpieczeń 
(haseł do konta) 
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postępowanie sądowe PRAWO PRACY

oni w imieniu pracodawcy i pracodawca w ra-

mach czynności nadzorczych nad wykonywaniem 

obowiązków przez pracowników ma prawo wglą-

du do takiej poczty i jej wykorzystania również 

w postępowaniu sądowym. Jako dowód mogą słu-

żyć także bez wątpienia zapisy z logowania do 

komputerów służbowych czy informacje o wysy-

łanej poczcie (nawet prywatnej) bez ujawnienia 

jej treści.  

Pracodawca może powołać 
jako dowód w sądzie służbową 
korespondencję pracownika 
lub innych pracowników. 

Należy wspomnieć o dowodach z kontroli wejść 

i wyjść pracowników pozyskanych za pomocą 

urządzeń wykorzystujących dane biometryczne, 

głównie odciski palców. W orzecznictwie niektó-

rych sądów administracyjnych opowiedziano się 

przeciwko dopuszczalności pobierania i przecho-

wywania takich danych przez pracodawcę, jednak 

jeśli kontrola przestrzegania czasu pracy była w ten 

sposób prowadzona, nie ma przeszkód, aby za-

wnioskować o przeprowadzenie dowodu z uzyska-

nych w ten sposób danych. W najgorszym dla pra-

codawcy wypadku sąd oddali taki wniosek, 

uznając, że pozyskanie go było bezprawne. 

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 52, 100 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. 233 § 1, art. 308 § 1, art. 309 ustawy z 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567),
 � art. 23, 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

MAREK SKAŁKOWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy studiującemu pracownikowi 
pracodawca powinien udzielić 
zwolnienia od pracy na egzaminy
Od 1 października 2013 r. skierowaliśmy pracownika na studia zaoczne. Pracownik 
poprosił o udzielenie dnia wolnego w piątek, ponieważ tego dnia ma egzamin w ra-
mach letniej sesji egzaminacyjnej. Czy pracownikowi przysługuje taki dzień wolny? 
Czy trzeba mu udzielić na ten dzień urlopu szkoleniowego – pyta Czytelnik z Gdańska.

Państwa pracownikowi w dniu egzaminu, jeżeli 

jest to jego dzień pracy, przysługuje zwolnienie 

od pracy, które umożliwi mu punktualne przyby-

cie i wzięcie udziału w egzaminie. Na ten dzień 

nie przysługuje mu jednak urlop szkoleniowy.

Jeżeli skierowali Państwo pracownika na stu-

dia, to przysługuje mu prawo do:

■ urlopu szkoleniowego,

■ zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na 

czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obo-

wiązkowe zajęcia oraz wziąć w nich udział 

(art. 1031 § 2 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Prawo pracownika do tych świadczeń jest obo-

wiązkowe, a zatem nie ma znaczenia, czy zostały 

one przyznane pracownikowi w umowie szkole-

niowej czy nie. Uprawnieni do urlopu szkolenio-

wego i płatnych zwolnień od pracy są zarówno 

pracownicy, którzy zostali skierowani na naukę 

przez pracodawcę, jak i którzy rozpoczęli naukę 

za zgodą pracodawcy (art. 1031 § 1 k.p.).

Państwa pracownikowi przysługuje urlop 

szkoleniowy w wymiarze 21 dni jedynie na ostat-

nim roku studiów na przygotowanie pracy dyplo-

mowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do 

zwolnienie od pracy PRAWO PRACY
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egzaminu dyplomowego (art. 1032 § 1 pkt 4 

k.p.). Nie ma on natomiast prawa do urlopu szko-

leniowego na pozostałe egzaminy w czasie stu-

diów.

Urlop szkoleniowy przysługuje 
studiującemu pracownikowi 
tylko na przygotowanie 
pracy dyplomowej 
oraz przygotowanie się 
i przystąpienie do egzaminu 
dyplomowego.

Egzaminy kończące naukę poszczególnych 

przedmiotów w czasie studiów należy natomiast 

zakwalifikować jako obowiązkowe zajęcia w cza-

sie studiów. Zatem pracownikowi przysługuje 

zwolnienie od pracy na udział w takich egzami-

nach. Zwolnienie to przysługuje tylko wówczas, 

gdy pracownik ma wyznaczone egzaminy lub za-

jęcia w godzinach pracy lub gdy punktualne przy-

bycie na nie wymaga zwolnienia od pracy.

Przykład
Pracownik pracuje w podstawowym systemie 
czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 16.00. Egzaminy w czasie sesji let-
niej ma w piątek o godz. 17.00 oraz w sobotę 
o godz. 9.00, a w niedzielę o godz. 10.00. Pra-
cownik pracuje w Tczewie, a studiuje w Gdań-
sku. Aby zdążyć na egzamin w piątek na godz. 
17.00, musi wyjść z pracy o godz. 14.00. Pra-
cownikowi przysługuje zatem zwolnienie od 
pracy na 2 godziny w piątek. Nie ma natomiast 
prawa do wolnego na egzaminy w sobotę i nie-
dzielę, ponieważ odbywają się one w dni dla nie-
go wolne od pracy.

Zwolnienie od pracy przysługuje jedynie na 

czas egzaminu. Jeżeli zatem pracownik zakończy 

egzamin, powinien wrócić do pracy, gdy zdąży 

jeszcze podjąć pracę w obowiązującym go rozkła-

dzie czasu pracy.

Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika 

dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnień 

od pracy na zajęcia lub egzaminy. Takimi doku-

mentami mogą być np.:

■ harmonogram obowiązkowych zajęć i egzami-

nów poświadczony przez uczelnię, na której 

studiuje pracownik,

■ zaświadczenie uczelni o terminie odbycia eg-

zaminu,

■ zaświadczenie uczelni o zdaniu egzaminu 

przez pracownika (na którym wskazana jest 

data jego przeprowadzenia).

Pracodawca ma prawo 
zażądać od pracownika 
potwierdzenia odbycia się 
zajęć lub egzaminu w dniu, 
w którym zwolnił pracownika od 
pracy.

Za czas zwolnienia od pracy na obowiązkowe 

zajęcia i egzaminy pracownik ma prawo do wyna-

grodzenia (art. 1031 § 3 k.p.).

Pracownicy, którzy podjęli naukę z własnej ini-

cjatywy, mogą mieć przyznane na czas zajęć i eg-

zaminów przez pracodawcę jedynie prawo do:

■ urlopu bezpłatnego,

■ bezpłatnego zwolnienia od pracy na cały lub 

część dnia pracy.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1031, 1032, 1036 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).

W następnym numerze „Serwisu PP” w dziale PRAWO PRACY napiszemy o możliwości wrę-
czenia pracownikowi kilku wypowiedzeń zmieniających, w tym m.in. o:
■  zasadach dokonywania wypowiedzeń warunków pracy lub płacy,

■  możliwości dokonania pracownikowi drugiego wypowiedzenia zmieniającego w czasie trwania 

poprzedniego okresu,

■  przypadkach konieczności ponownego wskazywania  przyczyny wypowiedzenia i konsultowania 

zamiaru wypowiedzenia zmieniającego z organizacją związkową.
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obliczanie odszkodowania za krótszy okres wypowiedzenia WYNAGRODZENIA

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Rozliczanie odszkodowania 
za skrócony okres wypowiedzenia
W celu obliczenia odszkodowania dla pracownika z tytułu skróconego okresu wypo-
wiedzenia bezterminowej umowy o pracę stosuje się zasady obowiązujące przy 
ustalaniu ekwiwalentu za urlop. Od pełnej kwoty odszkodowania nalicza się zalicz-
kę na podatek, nie należy natomiast pobierać składek ZUS.

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę za-

wartej na czas nieokreślony, dokonane z powodu 

ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu bądź z in-

nych przyczyn niedotyczących pracowników, upraw-

nia pracodawcę do skrócenia okresu 3-miesięcznego 

wypowiedzenia. Okres ten może być skrócony jednak 

najwyżej do 1 miesiąca. Zatrudnionemu przysługuje 

rekompensata w postaci odszkodowania w wysokości 

wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowie-

dzenia (art. 361 § 1 Kodeksu pracy, dalej: k.p.).

Należność oblicza się 
jak ekwiwalent urlopowy
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia 

obliczamy według zasad ustalania kwoty pieniężnego 

ekwiwalentu należnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejno-

ści musimy ustalić właściwą podstawę świadczenia 

(patrz tabela na str. 18).

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego 

okresu 3 albo 12 miesięcy bezpośrednio poprze-

dzających miesiąc nabycia prawa do omawianego 

odszkodowania, wówczas należy:

■  sumę zmiennych składników wynagrodzenia 

faktycznie wypłaconych mu w tym okresie po-

dzielić przez liczbę dni pracy, za które przysłu-

giwały te składniki,

■  otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, 

jakie pracownik przepracowałby w ramach 

normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązu-

jącym go rozkładem czasu pracy.

Współczynnik ekwiwalentowy 
nie zawsze jest konieczny
Przy obliczaniu wysokości odszkodowania mie-

sięcznego lub wielokrotności miesiąca nie ma 

potrzeby dzielenia pensji przez współczynnik 

ekwiwalentowy. Wystarczy poprzestać na skalku-

lowaniu przeciętnej płacy za miesiąc, co zostało 

potwierdzone w uzasadnieniu uchwały Sądu Naj-

wyższego z 9 maja 2000 r. (III ZP 12/00, OSNP 

2000/22/806, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Natomiast jeśli zachodzi konieczność ustalenia 

odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za

1 dzień lub wielokrotności wynagrodzenia 

1-dniowego, wówczas należy miesięczną kwotę 

ustaloną według zasad obowiązujących przy usta-

laniu ekwiwalentu za urlop podzielić przez współ-

czynnik ekwiwalentowy (w 2014 r. dla pracowni-

ka pełnoetatowego wynosi 20,83), a następnie 

pomnożyć przez liczbę dni pracy, za które to od-

szkodowanie przysługuje.

Przykład
Z końcem kwietnia 2014 r. w wyniku zwolnień gru-
powych rozwiązano umowę o pracę z Grzego-
rzem S., zatrudnionym na pełny etat w podstawo-
wym systemie czasu pracy. Przy jego zwalnianiu 
zastosowano skrócony okres wypowiedzenia, 
który wyniósł 1 miesiąc, zamiast 3 miesięcy. Grze-
gorz S. do końca stycznia 2014 r. otrzymywał sta-
łą pensję, a od lutego br. wynagradzany był staw-
ką godzinową w wysokości 18 zł i miał prawo do 
stałego dodatku funkcyjnego w kwocie 400 zł 
miesięcznie oraz regulaminowych zmiennych pre-
mii miesięcznych, zależnych od wyników w pracy. 
W analizowanym przypadku w związku ze zmia-
ną systemu wynagradzania, najpierw należy prze-
liczyć pensję za styczeń, w którym Grzegorz S.
przepracował 168 godz.:
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168 godz. x 18 zł = 3024 zł.
Po powyższym przeliczeniu wynagrodzenie go-
dzinowe i miesięczne premie Grzegorza S. na-
leżne w okresie od stycznia do marca 2014 r. 
wynosiły 10 482 zł (w tym okresie Grzegorz S. 
z powodu choroby przepracował w sumie 
53 dni, zamiast nominalnych 62 dni).
Uwzględniając powyższe dane, odszkodowa-
nie za 2 miesiące skróconego okresu wypo-
wiedzenia powinno zostać wyliczone następu-
jąco:
Krok 1. Uzupełnienie wynagrodzenia godzino-
wego i zmiennych premii miesięcznych:
■ 10 482 zł : 53 dni pracy w okresie od stycznia 
do marca 2014 r. = 197,77 zł,
■ 197,77 zł x 62 dni nominalnie do przepraco-
wania w okresie od stycznia do marca 2014 r. = 
12 261,74 zł.
Krok 2. Ustalenie kwoty 2-miesięcznego odszko-
dowania:
■ 400 zł stałego dodatku funkcyjnego + 
(12 261,74 zł : 3) = 4487,25 zł,

■ 4487,25 zł x 2 = 8974,50 zł.
Gdyby Grzegorzowi S. skrócono okres wypowie-
dzenia do 2 miesięcy i 1 tygodnia, to przysługi-
wałoby mu odszkodowanie za skrócony okres 
wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia za 
3 tygodnie. Wówczas jego kalkulacja powinna 
wyglądać następująco:
■ 4487,25 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwa-
lentowy) = 215,42 zł,
■ 215,42 zł x 15 dni = 3231,30 zł.

Gdy nie wypłacono niektórych 
składników
W praktyce dochodzi czasem do sytuacji, kiedy 

pracownik – pomimo spełnienia warunków nie-

zbędnych do uzyskania prawa do określonego 

składnika wynagrodzenia – nie otrzymuje go. 

Często powodem tego są np. trudności finansowe 

pracodawcy. Niewypłacenie należnych zatrudnio-

nemu składników powoduje wątpliwości, czy 

uwzględniać je w podstawie obliczeniowej świad-

dokończenie na str. 27

Ustalanie podstawy odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia
Składniki uwzględniane w podstawie odszkodowania Składniki pomijane przy ustalaniu podstawy odszkodowania

■  stałe składniki płacy w wysokości należnej w miesią-
cu nabycia prawa do odszkodowania,

■  składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc 
(np. regulaminowe premie) w przeciętnej wysokości 
wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszko-
dowania (bez względu na okres, za jaki składniki te 
przysługują),

■  składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 
miesiąc (np. premie kwartalne) w średniej wysokości 
wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszko-
dowania (bez względu na okres, za jaki składniki te 
przysługują)

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

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

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

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

nienia w związku z chorobą zakaźną,
■  kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę,
■  nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce 
bilansowej,

■ odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
■  wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosun-

ku pracy,
■  premie uznaniowe nieposiadające charakteru roszczeniowego (wyrok SN 

z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl),

■ świadczenia o charakterze pozapłacowym (np. bony towarowe),
■  należności wypłacone w celu zrekompensowania zatrudnionemu poniesio-

nych przez niego wcześniej wydatków (np. należności za podróże służbowe, 
ekwiwalenty za pranie i konserwację obuwia oraz odzieży roboczej),

■  wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika z innych źródeł niż stosunek 
pracy, np. z tytułu umowy o dzieło (wyrok SN z 4 marca 2008 r., II PK 
183/07, niepubl.)



Prawo w jednostkach
budżetowych 
Czas pracy w podmiotach 
leczniczych od 2 lipca 2014 r.

 MONIKA W ACIKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy, były pracownik Departamentu Prawnego GIP

Pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych od 2 lipca 2014 r. będą 
podlegać tylko 3 dobowym normom czasu pracy wynoszącym: 7 godzin 
35 minut, 8 godzin lub 6 godzin oraz odpowiadającym im przeciętnie ty-
godniowym normom czasu pracy. Obowiązujące dotychczas: 5-godzinna 
dobowa i 25-godzinna przeciętna tygodniowa norma czasu pracy przesta-
ją być stosowane.

Czas pracy pracowników podmiotu leczni-

czego uzależniony jest ściśle od wykonywa-

nych przez nich funkcji i obowiązków, które 

na podstawie umowy o pracę są im przydzie-

lone. Pracownicy podmiotu leczniczego pod-

legają różnym normom czasu pracy, w zależ-

ności od tego, jakie prace wykonują czy 

w jakich warunkach są zatrudnieni. Od 2 lip-

ca 2014 r. normy czasu pracy niektórych pra-

cowników podmiotów leczniczych zostają 

zmienione. Od tego dnia zlikwidowana zosta-

je obniżona norma czasu pracy, której podle-

gali pracownicy wykonujący swoje obowiąz-

ki na stanowiskach, na których istniało 

narażenie ich na czynniki niebezpieczne dla 

zdrowia. Będzie to dotyczyć 5-godzinnej do-

bowej i 25-godzinnej przeciętnej tygodniowej 

normy czasu pracy, które zostaną zastąpione 

odpowiednio: normą dobową wynoszącą 

7 godzin 35 minut i tygodniową – 37 godzin 

55 minut.

Obowiązujące normy czasu 
pracy

Czas pracy pracowników zatrudnionych 

w podmiocie leczniczym nie może co do zasa-

dy przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i prze-

ciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w prze-

ciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 

okresie rozliczeniowym (art. 93 ust. 1 ustawy 

o działalności leczniczej). Norma ta obowiązu-

je wszystkich pracowników podmiotu leczni-

czego, bez względu na to, czy są oni pracowni-

kami medycznymi czy też nie, jeśli przepisy 

nie wskazują, że powinni oni podlegać innym 

szczególnym normom czasu pracy. Nie są to 

zatem normy zarezerwowane dla pracowników 

medycznych, lecz powinny być stosowane dla 

wszystkich pracowników, dla których przepisy 

szczególne nie przewidziały norm odrębnych.  

Jako wyjątek od wskazanych norm czasu 

pracy został unormowany czas pracy następują-
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cych grup pracowniczych (normy czasu pracy 

inne niż wcześniej wymienione): 

■  pracowników technicznych, obsługi i go-

spodarczych – w ich przypadku czas pracy 

nie może przekraczać 8 godzin na dobę 

i przeciętnie 40 godzin na tydzień w prze-

ciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przy-

jętym okresie rozliczeniowym nieprzekra-

czającym 3 miesięcy oraz

■  pracowników niewidomych zatrudnionych 

na stanowiskach wymagających kontaktu 

z pacjentami – w ich przypadku czas pracy 

nie może przekraczać 6 godzin na dobę 

i przeciętnie 30 godzin na tydzień w prze-

ciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przy-

jętym okresie rozliczeniowym nieprzekra-

czającym 3 miesięcy. 

Do 1 lipca 2014 r. (włącznie) będzie obowią-

zywać również jeszcze jedna norma czasu pra-

cy, która dotychczas uzupełniała katalog szcze-

gólnych ww. norm czasu pracy. Chodzi 

o skróconą 5-godzinną dobową oraz 25-go-

dzinną przeciętną tygodniową normę czasu 

pracy przewidzianą  dla pracowników komórek 

organizacyjnych (zakładów, pracowni): 

■  radiologii, radioterapii, medycyny nuklear-

nej – stosujących w celach diagnostycznych 

lub leczniczych źródła promieniowania jo-

nizującego, 

■  fizykoterapii, patomorfologii, histopatolo-

gii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medy-

cyny sądowej lub prosektoriów.

Dotyczy to jednak tylko pracowników zatrud-

nionych na stanowiskach pracy w komórkach 

organizacyjnych (zakładach, pracowniach): 

■  radiologii, radioterapii i medycyny nuklear-

nej, jeżeli do ich podstawowych obowiąz-

ków należy: 

– stosowanie w celach diagnostycznych lub 

leczniczych źródeł promieniowania jonizują-

cego, a w szczególności: wykonujących bada-

nia lub zabiegi, asystujących lub wykonują-

cych czynności pomocnicze przy badaniach 

lub zabiegach, obsługujących urządzenia za-

wierające źródła promieniowania lub wytwa-

rzające promieniowanie jonizujące, lub wyko-

nujących czynności zawodowe bezpośrednio 

przy chorych leczonych za pomocą źródeł pro-

mieniotwórczych, lub

–  prowadzenie badań naukowych z zastoso-

waniem źródeł promieniowania jonizującego, 

lub

– dokonywanie pomiarów dozymetrycznych 

promieniowania jonizującego związanych 

z działalnością, o której mowa w ww. punk-

tach;

■  fizykoterapeutycznych, jeżeli do podstawo-

wych obowiązków pracowników należy 

kontrolowanie techniki stosowanych zabie-

gów lub samodzielne wykonywanie zabie-

gów; 

■  patomorfologii, histopatologii, cytopatolo-

gii i cytodiagnostyki, jeżeli do podstawo-

wych obowiązków pracowników należy: 

–  przygotowywanie preparatów lub

– wykonywanie badań histopatologicznych 

i cytologicznych; 

■  patomorfologii, medycyny sądowej oraz 

prosektoriach, jeżeli do podstawowych obo-

wiązków pracowników należy: 

– wykonywanie sekcji zwłok lub

– wykonywanie badań patomorfologicznych 

i toksykologicznych, lub

– pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok 

oraz badań patomorfologicznych i toksykolo-

gicznych, lub

– pobieranie narządów i tkanek ze zwłok. 

Od 2 lipca 2014 r. ta obniżona norma czasu 

pracy nie będzie wchodziła do katalogu norm 

czasu pracy obowiązujących w podmiotach 

leczniczych (art. 214 ustawy o działalności lecz-

niczej). Od tej daty pracownicy objęci dotych-

czas tą skróconą normą czasu pracy będą praco-

wać w normie dobowej wynoszącej 7 godzin 

35 minut –  oraz normie przeciętnej tygodniowej 

wynoszącej 37 godzin 55 minut.

Przykład
Radiolog zatrudniony w szpitalu wykonuje 
obecnie swoje obowiązki w wymiarze nie 
wyższym niż 5 godzin na dobę oraz przecięt-
nie 25 godzin w tygodniu w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym. Od 2 lipca 2014 r. pra-
cownik ten będzie podlegał ogólnej normie 
czasu pracy przewidzianej dla pracowników 
podmiotów leczniczych. Pracodawca będzie 
mógł mu planować pracę co do zasady 
w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę oraz 
przeciętnie 37 godzin 55 minut w tygodniu, 
a lekarz nie będzie mógł takiego stanu rze-
czy kwestionować.  Takie postępowanie bę-
dzie prawidłowe.

27 maja 2014 roku    www.serwispp.infor.pl

PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

20



Systemy czasu pracy

Zmiana norm czasu pracy, która będzie obo-

wiązywać od 2 lipca 2014 r., choć co do zasady 

nie wprowadziła żadnych zmian w systemach 

czasu pracy, które można stosować w podmio-

tach leczniczych, to będzie skutkować konse-

kwencjami w tym zakresie.

Pracownicy podmiotu leczniczego, bez żad-

nych dodatkowych okoliczności uzasadniają-

cych, mogą być zatrudnieni w podstawowym 

systemie czasu pracy, w którym wykonują pra-

cę zgodnie z obowiązującymi ich normami 

czasu pracy. 

Przykład
Lekarze zatrudnieni w przychodni lekarskiej 
wykonują pracę w podstawowym systemie 
czasu pracy, pracując od poniedziałku do 
piątku po 7 godzin 35 minut na dobę. Za-
trudnienie lekarzy w taki sposób jest prawi-
dłowe. 

Jeśli pracownicy podmiotu leczniczego pra-

cują w podstawowym systemie czasu pracy, to 

pracodawca nie może planować im w poszcze-

gólnych dobach pracowniczych więcej niż od-

powiednio – 8 godzin, 7 godzin 35 minut, 

6 godzin. Dodatkowa praca – przekraczająca te 

wymiary – może być wynikiem jedynie szcze-

gólnych okoliczności uzasadniających pracę 

nadliczbową. 

Pracownicy zatrudnieni w podstawowym 

systemie czasu pracy nie mogą ponadto praco-

wać więcej niż – odpowiednio do obowiązują-

cych ich norm czasu pracy – 40 godzin, 37 go-

dzin 55 minut, 30 godzin przeciętnie 

w tygodniu w obowiązującym okresie rozli-

czeniowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

norma tygodniowa, w przeciwieństwie do nor-

my dobowej, nie jest normą sztywną, lecz nor-

mą przeciętną. Oznacza to zatem, że planując 

harmonogram czasu pracy, pracodawca może 

zaplanować w nim pracę w wymiarze czasu 

pracy wyższym niż 40 godzin, 37 godzin 

55 minut, 30 godzin czy 25 godzin w tygodniu 

(w ostatnim przypadku tylko do 1 lipca 

2014 r.). Warunkiem jest jednak, że w innym 

tygodniu lub tygodniach tego samego okresu 

rozliczeniowego zaplanuje na tyle mniej pracy, 

żeby zachować przeciętną tygodniową normę 

czasu pracy. 

Pracodawca układający harmonogram cza-

su pracy, chcąc mieć pewność, że zachował 

w nim obowiązującą pracownika średniotygo-

dniową normę czasu pracy, musi sprawdzić, 

czy nie zaplanował więcej pracy, niż wynika to 

z obowiązującego pracownika w tym okresie 

wymiaru czasu pracy. Zachowanie wymiaru 

czasu pracy oznacza jednocześnie zachowanie 

przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. 

W ramach średniotygo-
dniowej normy czasu pracy 
pracodawca nie może 
zaplanować pracownikowi 
liczby godzin pracy prze-
kraczającej obowiązujący 
tego pracownika wymiar 
czasu pracy. 

Pracownicy, którzy obecnie są objęci skróco-

ną 5-godzinną dobową oraz przeciętnie 25-go-

dzinną tygodniową normą czasu pracy i wyko-

nują swoje obowiązki w podstawowym systemie 

czasu pracy, do 1 lipca 2014 r. będą mogli pra-

cować właśnie w ramach takich ograniczeń. Po 

tej dacie, kiedy ich normy czasu pracy ulegną 

zmianie i będą wynosić 7 godzin 35 minut na 

dobę oraz 37 godzin 55 minut przeciętnie w ty-

godniu w obowiązującym ich okresie rozlicze-

niowym, pracodawca będzie planował im pracę 

w tym systemie z wykorzystaniem nowo obo-

wiązujących ich norm czasu pracy.

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy 

lub jej organizacją, w stosunku do pracowni-

ków podmiotu leczniczego mogą być stosowa-

ne rozkłady czasu pracy, w których dopusz-

czalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy 

do 12 godzin na dobę. W przypadku wydłuże-

nia dobowego czasu pracy do 12 godzin na 

dobę będziemy mieli do czynienia z tzw. rów-

noważnym systemem czasu pracy. Różni się on 

od systemu podstawowego jedynie tym, że 

– stosując go – pracodawca może planować dla 

objętych nim pracowników pracę w przedłużo-

nym do 12 godzin na dobę wymiarze czasu 

pracy. W tym jednak systemie, tak jak i w pod-

stawowym systemie czasu pracy, pracownicy 
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nie mogą pracować dłużej niż – odpowiednio 

– 37 godzin 55 minut lub 40 godzin przeciętnie 

w tygodniu w obowiązującym pracowników 

okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 

1 miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przy-

padkach może być on przedłużony, nie więcej 

jednak niż do 4 miesięcy. 

Równoważny system czasu pracy może być 

stosowany tylko do tych pracowników, których 

dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin 

35 minut lub 8 godzin. Nie jest dopuszczalne 

wprowadzenie tego systemu dla pracowników 

objętych skróconą 6-godzinną normą czasu 

pracy (art. 94 ust. 1 ustawy o działalności lecz-

niczej). W okresie przejściowym, trwającym od 

1 lipca 2011 r. do 1 lipca 2014 r., równoważny 

system czasu pracy nie może być także stoso-

wany do pracowników, którzy objęci są 5-go-

dzinną skróconą dobową normą czasu pracy. Po 

tym okresie norma ta nie będzie stosowana, 

a pracownicy dotychczas jej podlegający zosta-

ną objęci dobową normą czasu pracy wynoszą-

cą 7 godzin 35 minut, której stosowanie będzie 

uprawniać do wprowadzenia w stosunku do 

nich systemu równoważnego czasu pracy, do-

puszczającego przedłużenie dobowego wymia-

ru czasu pracy do 12 godzin na dobę, przy jed-

noczesnym zachowaniu normy przeciętnej 

tygodniowej w wymiarze 37 godzin 55 minut. 

Aby było to jednak możliwe, pracodawca musi 

wprowadzić odpowiedni zapis, dopuszczający 

ten system dla tej grupy pracowników, do regu-

laminu pracy lub do układu zbiorowego pracy, 

jeśli taki obowiązuje w zakładzie pracy. 

Równoważny system czasu 
pracy pracodawca może 
wprowadzić w regulaminie 
pracy lub układzie zbioro-
wym pracy.

Jeżeli w podmiocie leczniczym nie działają 

związki zawodowe – wprowadzenie takiej 

zmiany jest uproszczone – pracodawca jedno-

stronnie zmienia w tym zakresie zapisy regula-

minu, które zaczynają obowiązywać po upły-

wie 14 dni od ich ogłoszenia. W przypadku gdy 

w zakładzie pracy funkcjonują związki zawodo-

we, wprowadzenie systemu równoważnego do 

regulaminu wymaga zgody związków zawodo-

wych – podobnie jak wprowadzenie równoważ-

nego systemu czasu pracy, w przypadku gdy 

systemy czasu pracy obowiązujące w podmio-

cie leczniczym wynikają z układu zbiorowego.

Przykład    
W związku ze zmianą przepisów dotyczą-
cych skróconych norm czasu pracy praco-
dawca postanowił wprowadzić do obowią-
zującego w zakładzie regulaminu pracy 
zapis, zgodnie z którym „radiolodzy wykonu-
ją swoje obowiązki w równoważnym syste-
mie czasu pracy w ramach 3-miesięcznego 
okresu rozliczeniowego”. Od 2 lipca 2014 r., 
po wejściu w życie przepisów dotyczących 
zmienionych norm czasu pracy, pracodaw-
ca będzie mógł planować radiologom pracę 
w wymiarze do 12 godzin na dobę. Takie po-
stępowanie będzie prawidłowe.

Należy również pamiętać, że nawet stosując 

do pracowników równoważny system czasu pra-

cy, nie można wydłużać ich dobowego wymiaru 

czasu pracy ponad 8 godzin w przypadku: 

■ pracownic w ciąży, 

■ pracownic opiekujących się dziećmi do lat 4 

(w tym przypadku bez ich zgody). 

Przykład 
Przyjmijmy, że zgodnie z obowiązującym 
u pracodawcy regulaminem pracy (obowiązu-
jącym od 2 lipca 2014 r.), radiolodzy wykonują 
swoje obowiązki w równoważnym systemie 
czasu pracy w miesięcznym okresie rozlicze-
niowym. Pracodawca zaplanuje pracowni-
kom pracę na 12-godzinnych zmianach. 
Z uwagi na to, że jedna z pracownic zatrudnio-
na na tym stanowisku jest w ciąży, pracodaw-
ca, mimo że stosuje równoważny system cza-
su pracy, będzie mógł tej pracownicy 
planować jedynie 8-godzinną pracę w po-
szczególnych dobach pracowniczych. 

Zmiana norm a obowiązki 
dokumentacyjne pracodawcy

Jeżeli pracownicy nie mają określonych norm 

czasu pracy w umowach o pracę lub w przepi-
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sach wewnątrzzakładowych – regulaminie 

pracy lub układzie zbiorowym – to zmiana 

normy czasu pracy nastąpi z mocy prawa po

1 lipca 2014 r. 

Wówczas jednak pracowników trzeba poin-

formować na piśmie o zmianie warunków za-

trudnienia w zakresie norm czasu pracy (art. 29 

§ 32 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Taką 

pisemną informację pracodawca ma obowiązek 

wręczyć pracownikom nie później niż w termi-

nie 1 miesiąca od momentu wejścia w życie 

tych zmian, czyli od 2 lipca 2014 r. 

Pracownik w tym zakresie nie musi wyka-

zywać jakiejkolwiek aktywności, jest to jedy-

nie informacja o zaistniałym, w związku ze 

zmianą stanu prawnego, stanie faktycznym, 

odnoszącym się do obowiązującego pracowni-

ków czasu pracy. Nie ma zatem prawnej możli-

wości, aby pracownik na taką zmianę nie wy-

raził zgody.

Natomiast jeśli pracownicy mieli określone 

dodatkowo normy czasu pracy w umowie 

o pracę lub w przepisach wewnątrzzakłado-

wych (regulaminie pracy, układzie zbiorowym 

pracy), to aby obowiązywały ich zmienione 

normy czasu pracy, trzeba dokonać zmiany ta-

kiej umowy lub przepisów wewnętrznych. Wy-

dłużone normy czasu pracy będą wówczas 

obowiązywały pracowników dopiero po wej-

ściu w życie zmian w umowie o pracę lub 

w przepisach wewnątrzzakładowych.

Jeśli normy czasu pracy zostały zapisane 

w umowach o pracę pracowników podmiotów 

leczniczych, to ich zmiana jest możliwa jedy-

nie w ramach zmiany umowy.

Pracodawca powinien 
zmienić pracownikowi umo-
wę o pracę, jeżeli normy 
czasu pracy były zapisane 
w umowie o pracę.

Pracodawca ma tu możliwość skorzystania 

z 2 trybów: porozumienia zmieniającego wa-

runki pracy lub wypowiedzenia zmieniającego 

warunki pracy.

Porozumienie zmieniające 
Jeśli pracownicy wyrażą zgodę na porozumie-

nia – warto z nich skorzystać. Jest to najprost-

szy i najszybszy sposób zmiany warunków 

pracy. Do jego zawarcia jest jednak niezbędna 

dobra wola obu stron stosunku pracy.

Wypowiedzenie zmieniające
Jeśli jednak pracownicy (wszyscy lub niektórzy 

z nich) nie wyrażą zgody na porozumienia, 

zmiana norm czasu pracy z 5- i 25-godzinnej na 

7 godzin 35 minut i 37 godzin 55 minut będzie 

możliwa jedynie na mocy wypowiedzenia 

zmieniającego, w którym pracodawca musi po-

dać nowe proponowane warunki pracy – tu nor-

my czasu pracy. W treści wypowiedzenia nale-

ży jednak powiadomić pracowników o skutkach 

jego przyjęcia oraz odrzucenia. Jeśli zostanie 

ono przyjęte – nowe warunki pracy zaczynają 

obowiązywać od dnia, w którym upłynie termin 

wręczonego wypowiedzenia. Jeśli zaś lekarz 

zdecyduje, że nie chce pracować na nowych za-

sadach i wypowiedzenie odrzuci, przekształci 

się ono w wypowiedzenie definitywne, czyli 

wypowiedzenie jego stosunku pracy. W takim 

przypadku umowa o pracę zakończy się wraz 

z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia 

zmieniającego. 

Brak zgody na zaproponowane w wypowie-

dzeniu warunki pracownik może wyrazić nie 

później niż do połowy okresu wręczonego wy-

powiedzenia. Jeśli tego w tym czasie nie zrobi, 

przyjmuje się, że nowe warunki zostały przez 

niego zaakceptowane. O takim skutku należy 

jednak powiadomić w treści wypowiedzenia. 

W przeciwnym razie, jeśli pracodawca zapo-

mni zawrzeć taką informację w dokumencie 

przekazywanym lekarzowi – ten będzie miał 

prawo odrzucić zaproponowane warunki do 

końca okresu wypowiedzenia – czyli nawet 

w jego ostatnim dniu. Spowoduje to, że praco-

dawca o fakcie rozwiązania umowy o pracę 

z powodu braku akceptacji nowych warunków 

pracy dowie się w ostatniej chwili i nie będzie 

miał już czasu, żeby podjąć działania zmierza-

jące do zatrudnienia innego lekarza, który za-

stąpi odchodzącego z pracy.

Pracodawca powinien zachować okresy wy-

powiedzeń. Jeżeli pracownik ma miesięczny 

okres wypowiedzenia, wypowiedzenie zmienia-

jące należy mu wręczyć najpóźniej do 31 ma-

ja 2014 r., tak aby okres skończył się do 30 czer-

wca 2014 r. Przy krótszych okresach wypowie-

dzenia, np. 2-tygodniowym, należy zadbać 

o to, aby również kończyły się z końcem 
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czerwca. Z tą datą powinny zakończyć się rów-

nież dłuższe 3-miesięczne okresy wypowie-

dzenia, które powinny być złożone pracowni-

kowi najpóźniej na koniec marca 2014 r. 

Pracodawca musi zadbać, aby w złożo-
nych wypowiedzeniach zmieniających zapi-
sać, że zmiana umowy o pracę wchodzi w ży-
cie 2 lipca 2014 r. W przeciwnym razie zmiana 

obowiązywałaby również 1 lipca 2014 r., a to 

byłoby niezgodne z prawem.

Zmiana regulaminu pracy 
Jeśli skrócone normy czasu pracy zostały zapi-

sane w regulaminie pracy, to ich zmiana wyma-

ga zmiany tego aktu. W podmiotach leczni-

czych, gdzie nie działają związki zawodowe, 

wprowadzenie tej zmiany jest proste. Nie jest 

bowiem konieczne, aby pracodawca konsulto-

wał ją z kimkolwiek. Na skutek zmiany przepi-

sów powszechnie obowiązujących w tym zakre-

sie może jednostronnie zmienić normy czasu 

pracy, dając pracownikom do podpisania albo 

porozumienia, albo wypowiedzenia zmieniają-

ce (tak jak w przypadku zmiany postanowień 

umowy). Nie należy zapominać, że zmiana 

norm czasu pracy to zmiana warunków pracy. 

W przypadku gdy normy czasu pracy zostały 

zapisane w układzie zbiorowym pracy lub w re-

gulaminie pracy, a w podmiocie leczniczym 

działają związki zawodowe, opisane procedury 

muszą być poprzedzone uzgodnieniem wprowa-

dzenia zamierzonych zmian z tymi organizacja-

mi. Związki zawodowe, mając jednak świado-

mość, że zmiany te nie wynikają jedynie z woli 

pracodawcy, lecz ze zmiany powszechnie obo-

wiązujących przepisów, nie powinny stwarzać 

problemów w procedurze wprowadzania ich do 

porządku pracy w danym podmiocie leczniczym.

Wymiar czasu pracy a nowe 
normy

Wymiar czasu pracy to liczba godzin pracy, 

jaką pracownik podmiotu leczniczego powi-

nien wypracować w obowiązującym go okresie 

rozliczeniowym w ramach normalnego czasu 

pracy proporcjonalnie do wielkości etatu, na 

jaki jest zatrudniony. Ewentualna praca prze-

kraczająca ten wymiar może być skutkiem je-

dynie polecenia pracy w godzinach nadliczbo-

wych, jeśli istnieje do tego odpowiednie 

uzasadnienie (nieprzewidziana w chwili two-

rzenia harmonogramu czasu pracy konieczność 

ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, ochro-

ny mienia lub środowiska, usuwania awarii lub 

szczególne potrzeby pracodawcy). Planując 

pracę pracowników podmiotów leczniczych, 

pracodawca może zaplanować tylko taką liczbę 

godzin pracy, jaka odpowiada wymiarowi cza-

su pracy w danym okresie rozliczeniowym. 

Obowiązujący pracownika wymiar czasu 
pracy ustalamy: 

Krok 1  – mnożąc średniotygodniową nor-

mę czasu pracy obowiązującą pracownika 

przez liczbę pełnych tygodni pracy przypada-

jących w okresie rozliczeniowym. 

Krok 2 – dodając do otrzymanej liczby go-

dzin iloczyn normy dobowej obowiązującej 

pracownika i liczby dni pozostałych do końca 

okresu rozliczeniowego, przypadających od 

poniedziałku do piątku (tzw. dni wystające). 

Krok 3 – odejmując od otrzymanej liczby 

iloczyn normy dobowej obowiązującej pra-

cownika i liczby świąt występujących w okre-

sie rozliczeniowym i przypadających w innym 

dniu niż niedziela. 

Przykład 
Wymiar czasu pracy dla lekarza zatrudnio-
nego w miesięcznym okresie rozliczenio-
wym w sierpniu 2014 r. należy ustalić w na-
stępujący sposób: 
■ 37 godz. 55 min (wymiar czasu pracy) x 
4 tygodnie pracy = 151 godz. 40 min,
■ 151 godz. 40 min + (7 godz. 35 min x 
1 dzień wystający przypadający od ponie-
działku do piątku) = 151 godz. 40 min + 
7 godz. 35 min = 159 godz. 15 min,
■ 159 godz. 15 min – (7 godz. 35 min x 
1 święto przypadające w innych dniach niż 
niedziela; święto – 15 sierpnia) = 151 godz. 
40 min.

Dla porównania inaczej obliczany jest wy-

miar czasu pracy osoby niebędącej pracowni-

kiem medycznym (np. dla pracownika obsługi 

biurowej czy działu kadr). Sposób obliczania 

jest wprawdzie ten sam, lecz obowiązujące 

tego pracownika normy czasu pracy są różne 

niż w przypadku lekarza – wynoszą 8 godzin 

– norma dobowa oraz 40 godzin – norma prze-

ciętna tygodniowa.

27 maja 2014 roku    www.serwispp.infor.pl

PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

24



Przykład
Wymiar czasu pracy dla pracownika kadr 
zatrudnionego w podmiocie leczniczym 
w miesięcznym okresie rozliczeniowym, 
obejmującym sierpień 2014 r., ustalamy 
w następujący sposób: 
■ 40 godz. x 4 tygodnie pracy = 160 godz.,
■ 160 godz. + (8 godz. x 1 dzień wystający 
przypadający od poniedziałku do piątku) = 
168 godz.,
■ 168 godz. – (8 godz. x 1 święto przypa-
dające w innych dniach niż niedziela; świę-
to  – 15 sierpnia) = 160 godz. 

Od 2 lipca 2014 r. wymiar czasu pracy pracow-

ników, którzy podlegali dotychczas skróconej 

5-godzinnej dobowej normie czasu pracy, będzie-

my liczyć z uwzględnieniem norm ogólnych, czy-

li 7 godzin 35 minut na dobę oraz przeciętnie 

37 godzin 55 minut w tygodniu. Jednak 1 lipca 

2014 r. będą obowiązywały normy dotychczasowe.

Warto również pamiętać, że wymiar czasu 

pracy obowiązujący pracownika podmiotu lecz-

niczego ustala się dla pełnego okresu rozlicze-

niowego, a nie dla poszczególnych jego miesię-

cy. Okres rozliczeniowy to czas, w odniesieniu 

do którego nie tylko rozlicza się czas pracy, lecz 

również planuje się czas pracy. 

Przykład
Wymiar czasu pracy lekarza radiologa wykonują-
cego pracę od poniedziałku do piątku, zatrudnio-
nego w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, 
na okres od lipca do września 2014 r., ustala się 
w następujący sposób – uwzględniając koniecz-
ność odjęcia różnicy pomiędzy dobowym wymia-
rem obowiązującym jeszcze 1 lipca (5 godz.) a do-
bowym wymiarem obowiązującym od 2 lipca 
(7 godz. 35 min), czyli 2 godz. 35 min:
■ 37 godz. 55 min (wymiar czasu pracy) x 
13 tygodni pracy (w okresie lipiec – wrze-
sień 2014 r.) = 492 godz. 55 min,
■ 492 godz. 55 min + (7 godz. 35 min x 
1 dzień wystający) = 500 godz. 30 min,
■  500 godz. 30 min – (7 godz. 35 min x 
1 święto – 15 sierpnia) = 492 godz. 55 min,
■ 492 godz. 55 min – 2 godz. 35 min =
 490 godz. 20 min.
 

Wymiar czasu pracy pracownika zatrud-

nionego na część etatu ustala się tak samo, 

jak dla pracownika pełnoetatowego. Jest on 

jednak proporcjonalnie niższy do wielkości 

etatu.

Przykład 
Wymiar czasu pracy lekarza radiologa za-
trudnionego w 3-miesięcznym okresie rozli-
czeniowym, pracującego na 1/2 etatu, 
w okresie rozliczeniowym lipiec – wrzesień 
2014 r. wynosi 245 godz. 10 min. Wynika to 
z wyliczenia (trzeba odjąć dobowy wymiar za 
1 lipca 2014 r. – mniejszy): 
■ 37 godz. 55 min x 13 tygodni pracy = 
492 godz. 55 min, 
■ 492 godz. 55 min + (7 godz. 35 min x 
1 dzień wystający) = 500 godz. 30 min, 
■ 500 godz. 30 min – (7 godz. 35 min x 
1 święto – 15 sierpnia) = 492 godz. 55 min,
■ 492 godz. 55 min – 2 godz. 35 min = 
490 godz. 20 min, 
■ 1/2 etatu x 490 godz. 20 min = 245 godz. 
10 min.

Warto pamiętać, że wymiar czasu pracy ulega 

obniżeniu o każde święto z wyłączeniem jedynie 

świąt przypadających w niedziele – zatem rów-

nież o święta przypadające w soboty.

Przykład 
Wymiar czasu pracy dla lekarza zatrudnio-
nego w miesięcznym okresie rozliczenio-
wym w listopadzie 2014 r. będziemy ustalać 
w następujący sposób: 
■ 37 godz. 55 min x 4 tygodnie pracy = 
151 godz. 40 min,
■ 151 godz. 40 min + (7 godz. 35 min x 
0 dni wystających przypadający od ponie-
działku do piątku) = 151 godz. 40 min,
■ 151 godz. 40 min – (7 godz. 35 min x 
2 święta przypadające w innych dniach niż 
niedziela; święta: 1 oraz 11 listopada) = 
136 godz. 30 min.

W związku ze zmianą norm czasu pracy wątpli-

wości pojawiają się również przy ustalaniu wyna-

grodzenia za lipiec 2014 r. i kolejne miesiące. Nie 
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ma większego problemu w przypadku pracowni-

ków rozliczanych w stawce godzinowej. Otrzymają 

oni wynagrodzenie za rzeczywiście przepracowa-

ne godziny. Natomiast w przypadku pracowników 

rozliczanych według stałej stawki miesięcznej 

można przyjąć, że od 2 lipca 2014 r. będą oni otrzy-

mywać wyższe wynagrodzenie (na mocy odpo-

wiedniego aneksu do umowy), uwzględniające 

zwiększone normy czasu pracy (o ponad 2 godziny 

dziennie). Takie podwyższenie wynagrodzenia nie 

jest jednak obowiązkiem pracodawcy. Podwyższe-

nie norm wynika bowiem nie z decyzji pracodaw-

cy, lecz z mocy samych przepisów. Nie ma więc 

prawnych przeciwwskazań ku temu, aby wynagro-

dzenie miesięczne tych pracowników pozostało na 

dotychczasowym poziomie.

Dyżur medyczny a nowe normy

Dyżur medyczny oznacza wykonywanie, poza 

normalnymi godzinami pracy, czynności zawo-

dowych przez pracowników wykonujących za-

wód medyczny i posiadających wyższe wykształ-

cenie, zatrudnionych w podmiocie leczniczym 

wykonującym działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowot-

ne, w przedsiębiorstwie tego podmiotu. Dyżur 

medyczny pełniony jest co do zasady przez leka-

rzy. Nie ma jednak prawnych przeciwwskazań, 

aby pełnili go również inni pracownicy wykonu-

jący zawód medyczny, np. pielęgniarki, jeśli po-

siadają wyższe wykształcenie. 

Dyżur medyczny może być pełniony tylko 

przez tych pracowników, którzy objęci są do-

bową normą czasu pracy, wynoszącą 7 godzin 

35 minut. Nie jest dopuszczalne pełnienie dy-

żurów przez pracowników objętych skróconą 

6-godzinną normą czasu pracy oraz – do 1 lip-

ca 2014 r. – pracowników objętych 5-godzinną 

normą czasu pracy. Po 1 lipca 2014 r. pracow-

nicy ci będą pracowali w dobowej normie cza-

su pracy wynoszącej 7 godzin 35 minut, a co 

za tym idzie, będą mogli pełnić dyżury me-

dyczne.

Dyżury medyczne mogą być pełnione tylko 

w podmiotach leczniczych wykonujących dzia-

łalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i cało-

dobowe świadczenia zdrowotne. Ich pełnienie 

nie jest zatem dopuszczalne w przychodniach 

lekarskich nawet w przypadku, gdyby ze 

względu na ilość pracy w tych przychodniach 

polecanie takich dyżurów było wskazane.

Czas pełnienia dyżuru wlicza się do czasu 

pracy (art. 95 ust. 3 ustawy o działalności lecz-

niczej). Dyżur traktowany jest zatem jak praca, 

z tą jednak różnicą, że powinien on przypadać 

poza normalnymi godzinami pracy pracowni-

ka. Najpierw pracodawca powinien zaplano-

wać pracownikowi pracę w pełnym obowiązu-

jącym go wymiarze czasu pracy, a dopiero 

potem – dyżur przekraczający wymiar 37 go-

dzin 55 minut przeciętnie w tygodniu.

Czas dyżuru wliczany jest do 
czasu pracy pracownika.

Czas dyżuru nie jest jednak nieograniczony. 

Co do zasady nie powinien on, łącznie z nor-

malnymi godzinami pracy oraz ewentualnymi 

godzinami nadliczbowymi, przekraczać prze-

ciętnie 48 godzin w tygodniu w obowiązują-

cym pracownika okresie rozliczeniowym. 

Ponadto każdy pracownik zatrudniony w pod-

miocie leczniczym, bez względu na rodzaj wy-

konywanej pracy oraz na obowiązujące go nor-

my czasu pracy, ma prawo do co najmniej 

11-godzinnego odpoczynku dobowego (art. 97 

ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Dyżur 

medyczny, samodzielnie lub łącznie z pracą, 

może jednak obejmować 24 godziny w danej 

dobie. Po 24-godzinnym dyżurze konieczne 

jest zaplanowanie pracownikowi odpoczynku 

dobowego. Jeśli chodzi o odpoczynek tygo-

dniowy – w każdym tygodniu pracy pracownik 

podmiotu leczniczego musi mieć zaplanowa-

nych co najmniej 35 godzin nieprzerwanego 

odpoczynku. W przypadku zaś pracownika 

pełniącego dyżury medyczne, jeśli jest to uza-

sadnione organizacją pracy w podmiocie lecz-

niczym, odpoczynek tygodniowy może obej-

mować nie mniej niż kolejne 24 godziny

(art. 97 ust. 4 ustawy o działalności leczni-

czej). W takim przypadku odpoczynek tygo-

dniowy może wykraczać poza tydzień. Musi 

jednak przypadać nie później niż w 14-dnio-

wym okresie rozliczeniowym.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 29 § 32, art. 130 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. 93 ust. 1, art. 94 ust. 1 i 4, art. 95 ust. 1–3, art. 97 ust. 1 i 4, 
art. 214 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 423).
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obliczanie odszkodowania za krótszy okres wypowiedzenia WYNAGRODZENIA

dokończenie ze str. 18

czeń liczonych jak ekwiwalent za urlop, czy też 

nie. Problem ten nabiera szczególnej wagi, kiedy 

niewypłacone elementy pensji (np. premie wyni-

kowe) to istotna część płacy.

W tej kwestii stanowisko zajęło Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MPiPS) oraz 

Główny Inspektorat Pracy (dalej: GIP). Oba sta-

nowiska dotyczyły wyliczania odszkodowania 

przysługującego na mocy art. 55 § 11 k.p. pracow-

nikowi, który rozwiązał umowę o pracę bez wy-

powiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia 

przez pracodawcę podstawowych obowiązków 

wobec podwładnego. Ponieważ wspomniane od-

szkodowanie oblicza się z uwzględnieniem tych 

samych reguł co ekwiwalent za urlop, stanowiska 

te należy odnieść do wszystkich świadczeń po-

dobnie wyliczanych, również odszkodowań za 

skrócony okres wypowiedzenia.

Niewypłacenie należnych składników 
wynagrodzenia

Stanowisko MPiPS 
z 15 czerwca 2010 r.

Stanowisko GIP 
z 15 września 2010 r., GPP-

364–4560–47–1/10/PE/RP
(…) w szczególnej sytuacji nie-
wypłacania przez pracodawcę 
zmiennych składników wynagro-
dzenia w okresie, z którego są 
uwzględniane przy ustalaniu od-
szkodowania przysługującego 
pracownikowi (…) przy ustalaniu 
wysokości tego odszkodowania 
powinny być brane pod uwagę 
zmienne składniki wynagro-
dzenia w wysokości należnej 
pracownikowi za ten okres, czyli 
w wysokości, która powinna 
zostać wypłacona.
Pracodawca jest bowiem 
zobowiązany ustalić wysokość 
wynagrodzenia za pracę za 
dany miesiąc, uwzględniając 
wszystkie przysługujące 
pracownikowi składniki. Istnieje 
zatem możliwość ustalenia wy-
sokości zmiennego składnika 
wynagrodzenia, który za dany 
miesiąc należy się pracowniko-
wi i ma być wypłacony (…).

(…) zmienne składniki 
wynagrodzenia przysługujące 
pracownikowi za okresy nie 
dłuższe niż 1 miesiąc, wypła-
cone w okresie 3 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu, uwzględnia się 
przy ustalaniu ekwiwalentu 
w średniej wysokości z tego 
okresu. Jeżeli zatem w okresie 
3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do 
odszkodowania pracownikowi 
nie była wypłacana premia, 
odszkodowanie należy obliczyć 
uwzględniając wyłącznie wyna-
grodzenie określone w stawce 
miesięcznej w stałej wyso-
kości. Brak bowiem podstaw 
prawnych do uwzględnienia 
w takim przypadku niewypła-
conych zmiennych składników 
wynagrodzenia (…).

Stanowisko przedstawione przez resort pracy, 

choć jest korzystniejsze dla pracowników, to 

praktycznie jest sprzeczne z literalnym brzmie-

niem § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szcze-

gółowych zasad udzielania urlopu wypoczynko-

wego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za 

czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 

urlop, gdzie mowa jest o składnikach wypłaco-

nych, a nie należnych. Słuszny jest zatem pogląd 

prezentowany przez GIP, że brak jest podstaw 

prawnych do uwzględnienia w podstawie świad-

czeń wyliczanych według zasad liczenia ekwiwa-

lentu urlopowego niewypłaconych zmiennych 

składników pensji. Stanowisko GIP nie jest kwe-

stionowane podczas kontroli przeprowadzanych 

przez inspektorów pracy.

Przykład
Przyjmijmy, że 31 maja 2014 r. z powodu likwi-
dacji stanowiska pracy rozwiąże się umowa 
o pracę z Anną G. Z uwagi na fakt skrócenia 
okresu wypowiedzenia, będzie należało się jej 
odszkodowanie. Anna G. była wynagradzana 
stałą pensją zasadniczą w kwocie 3500 zł brut-
to oraz zmiennymi miesięcznymi premiami regu-
laminowymi. Niestety, z powodu problemów fi-
nansowych pracodawca nie wypłacił jej premii 
za 2 ostatnie miesiące, pomimo że miała ona do 
nich prawo. W opisanej sytuacji w podstawie 
wyliczenia odszkodowania za skrócony okres 
wypowiedzenia należy uwzględnić jedynie wy-
nagrodzenie zasadnicze.

Korzystniejsze reguły obliczania 
odszkodowania
Przepisy pozwalają pracodawcom na ustalanie 

w zakładowych regulacjach rozwiązań korzyst-

niejszych dla pracowników, niż przewidują to po-

stanowienia Kodeksu pracy oraz innych ustaw 

i aktów wykonawczych. Dlatego też firmy mogą 

obliczać odszkodowanie za krótszy okres wypo-

wiedzenia w wyższej kwocie, niż nakazują to po-

wszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Odszkodowanie z PIT, ale bez ZUS
Odszkodowanie wypłacone z tytułu skrócenia okre-

su wypowiedzenia umowy o pracę nie zostało wy-

łączone z podstawy opodatkowania, a zatem od peł-

nej jego kwoty należy naliczać zaliczkę na podatek.

Odszkodowanie za skrócony 
okres wypowiedzenia jest 
opodatkowane.
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Omawiane świadczenie nie podlega natomiast 

oskładkowaniu (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta-

wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe). Odszkodowanie wolne jest od składek 

ZUS niezależnie od jego wysokości. Zwolnienie 

składkowe odnosi się zatem także do odszkodowania 

obliczonego w wysokości wyższej, niż wynika to 

z przepisów prawa pracy. Potwierdza to interpretacja 

indywidualna Oddziału ZUS w Lublinie z 22 kwiet-

nia 2013 r., znak: WPI/200000/451/507/2013. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 9 § 2, art. 361 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),

 � § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, 
poz. 1353),
 � § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wy-
nagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wyna-
grodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia 
oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, 
poz. 2292),
 � § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 31, poz. 167).

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA – ekspert w zakresie podatków dochodowych

Czy sfinansowane ze środków zfśs 
paczki z okazji Dnia Dziecka podlegają 
opodatkowaniu
W naszej firmie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W regulami-
nie mamy zapis o świadczeniach z okazji Dnia Dziecka. Są to paczki dla dzieci pra-
cowników, które ukończyły rok. Jak powinniśmy rozliczyć tego typu świadczenia 
– pyta Czytelnik z Katowic.

Jeżeli wartość przekazanych paczek sfinansowa-

nych ze środków zakładowego funduszu świad-

czeń socjalnych (dalej: zfśs) nie przekroczy 380 zł, 

a Państwa pracownicy nie korzystali w 2014 r. 

z innych świadczeń z tego funduszu, będą one 

w całości korzystały ze zwolnienia z podatku do-

chodowego od osób fizycznych. Jeżeli okaże się, 

że niektórzy pracownicy otrzymali już w 2014 r. 

inne świadczenia z zfśs, a po ich zsumowaniu 

z wartością otrzymanych paczek dojdzie do prze-

kroczenia kwoty 380 zł, nadwyżka ponad tę kwotę 

będzie stanowiła dla tych pracowników przychód 

ze stosunku pracy. Pracodawca powinien tę nad-

wyżkę doliczyć do przychodów pracownika ze 

stosunku pracy za miesiąc, w którym otrzyma 

paczkę. 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych słu-

ży przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb so-

cjalnych pracowników i członków ich rodzin. 

W ramach tej działalności mogą być wydawane 

określone świadczenia, m.in. dla dzieci pracow-

ników. Z taką sytuacją mamy do czynienia w opi-

sanym przez Państwa przypadku. Dzieci pracow-

ników zatrudnionych w Państwa firmie otrzymają 

z okazji Dnia Dziecka paczki. Z pytania nie wy-

nika, jaka będzie wartość tych paczek. Warto 

wspomnieć, że finansowanie paczek z zfśs dla 

dzieci pracowników bez stosowania tzw. kryte-

rium socjalnego jest dopuszczalne. W wyroku 

z 23 października 2008 r. (II PK 74/08, OSNP 

2010/7-8/88 patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) Sąd 

Najwyższy stwierdził, że:
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Jest (...) dopuszczalne przeznaczenie regulami-
nem zakładowym całości środków Funduszu na 
usługi (świadczenia) przyznawane na zasadach 
ulgowych i wówczas znajduje zastosowanie zasa-
da przyznawania świadczeń wedle kryteriów 
określonych w art. 8 ust. 1 (ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych – przyp. red.), 
czyli według tzw. kryterium socjalnego. Nato-
miast w wypadku kiedy regulamin przewiduje wy-
datkowanie środków na inne jeszcze cele – miesz-
czące się w ramach działalności socjalnej – może 
on ustalać inne zasady korzystania z tych świad-
czeń (...).

W przypadku paczek przekazywanych dzie-

ciom o ewentualnym przychodzie możemy mówić 

po stronie ich rodziców. Sposób rozliczenia tych 

świadczeń zależy od ich wartości.

Dla niektórych rodzajów świadczeń przewi-

dziano zwolnienie z opodatkowania. Zwolniona 

z podatku dochodowego jest: wartość otrzyma-
nych przez pracownika w związku z finansowa-
niem działalności socjalnej, o której mowa 
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzy-
manych przez niego w tym zakresie świadczeń 
pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środ-
ków zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych lub funduszy związków zawodowych, łącz-
nie do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świad-
czeniami nie są bony, talony i inne znaki, 
uprawniające do ich wymiany na towary lub 
usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa 

o pdof).

Zatem zwolnieniu podlegają świadczenia:

■  rzeczowe oraz pieniężne sfinansowane w cało-

ści ze środków zfśs lub funduszy związków za-

wodowych; rzeczowymi świadczeniami nie są 

bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich 

wymiany na towary lub usługi,

■  do wysokości nieprzekraczającej w roku po-

datkowym kwoty 380 zł.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącz-

nie.

Jeżeli zatem wartość przekazanych paczek sfi-

nansowanych ze środków zfśs nie przekroczy 

380 zł, a Państwa pracownicy nie korzystali 

w 2014 r. z innych świadczeń z tego funduszu, 

będą one w całości zwolnione z podatku docho-

dowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy 

o pdof. Gdyby jednak okazało się, że niektórzy 

pracownicy otrzymali już w 2014 r. świadczenia 

z zfśs, a po ich zsumowaniu z wartością otrzyma-

nych paczek dojdzie do przekroczenia kwoty 

380 zł, nadwyżka ponad tę kwotę stanowi dla tych 

pracowników przychód ze stosunku pracy. Praco-

dawca powinien tę nadwyżkę doliczyć do przy-

chodów pracownika ze stosunku pracy za mie-

siąc, w którym otrzyma paczkę.

Paczki finansowane ze środków przeznaczo-

nych na cele socjalne w ramach zfśs są zwolnione 

ze składek ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta-

wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-

ne i rentowe). 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2 pkt 1 i  5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 � art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. 
zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 127, poz. 860).

W numerze 21/2014 „Serwisu Prawno-Pracowniczego” dodatek „Płace i rozliczenia”, a w nim:

„Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i ulga podatkowa 
– praktyczne aspekty”

Z artykułu Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
■ czy należy potrącać koszty podwyższone po ustaniu stosunku pracy,

■  jak osoba zatrudniona jednocześnie u kilku pracodawców może potrącać koszty uzyskania przy-

chodów.
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ALDONA SALAMON – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 
dla pracowników i zleceniobiorców
Ustalając podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczeń społecznych dla pracowni-
ka i zleceniobiorcy, płatnik musi zwracać uwagę na różnice wynikające z prze-
pisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku dla 
zleceniobiorców nie należy uwzględniać minimalnej podstawy wymiaru zasiłku, 
a także nie mają zastosowania zasady dotyczące uzupełniania podstawy wy-
miaru zasiłku.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubez-

pieczonemu będącemu pracownikiem stanowi co 

do zasady:

■  przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypła-

cone za okres 12 miesięcy kalendarzowych po-

przedzających miesiąc powstania niezdolności 

do pracy lub

■  odpowiednio przeciętne miesięczne wynagro-

dzenie wypłacone za pełne kalendarzowe mie-

siące ubezpieczenia chorobowego, jeżeli nie-

zdolność do pracy powstała przed upływem 

wskazanych 12 miesięcy.

Wynagrodzenie, o którym mowa, to przychód 

pracownika stanowiący podstawę wymiaru skła-

dek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 

składek na ubezpieczenia społeczne finansowa-

nych przez pracownika.

Przy ustalaniu prawa do 
zasiłku przychód pracownika 
należy pomniejszyć o składki 
finansowane przez pracownika, 
tj. o 13,71% (lub niższy procent, 
jeżeli doszło do przekroczenia 
rocznej podstawy wymiaru 
składek).

W przypadku zleceniobiorcy podstawę wymia-

ru zasiłku chorobowego stanowi przychód za 

okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzają-

cych miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy. Natomiast jeżeli niezdolność do pracy po-

wstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzo-

wych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku 

chorobowego stanowi przeciętny miesięczny 

przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubez-

pieczenia.

Przychód zleceniobiorcy, tak samo jak pra-

cownika, jest pomniejszany o 13,71%, przy 

czym podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-

nia społeczne w przypadku zleceniobiorców sta-

nowi:

■  przychód w rozumieniu przepisów ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

jeżeli w umowie określono odpłatność za jej 

wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce 

godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie,

■  zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od 

kwoty minimalnego wynagrodzenia, jeżeli od-

płatność za jej wykonywanie określono w inny 

sposób niż powyżej.

Różny okres wyczekiwania na prawo 
do zasiłku chorobowego
Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobo-
wego po upływie 30 dni, natomiast zlecenio-
biorca po upływie 90 dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego. Okres wyczekiwa-

nia na prawo do zasiłku w przypadku zlecenio-

biorcy jest zatem dłuższy.

Do okresu wyczekiwania zarówno w przypad-

ku pracownika, jak i zleceniobiorcy wlicza się 

poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego 
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zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego, je-

żeli przerwa między tymi okresami:

■  nie przekroczyła 30 dni lub

■  była spowodowana urlopem wychowawczym, 

bezpłatnym, pobieraniem zasiłku macierzyń-

skiego albo odbywaniem czynnej służby woj-

skowej przez żołnierza niezawodowego.

Przychód z niepełnego miesiąca 
ubezpieczenia
Jeżeli pracownik został zatrudniony w trakcie 

miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w na-

stępnym miesiącu, podstawę wymiaru zasiłku 

chorobowego stanowi wynagrodzenie pracownika 

za miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy, tj. za pełny kalendarzowy miesiąc zatrud-

nienia, po uzupełnieniu.

Natomiast gdy zleceniobiorca został objęty 

ubezpieczeniem chorobowym w trakcie miesiąca, 

a w następnym miesiącu stał się niezdolny do pra-

cy, to nie należy ustalać podstawy wymiaru zasił-

ku na podstawie przychodu z miesiąca, w którym 

powstała niezdolność do pracy.

W przypadku zleceniobiorcy, który został obję-

ty ubezpieczeniem chorobowym w trakcie miesią-

ca, a zachorował w następnym miesiącu, podstawę 

wymiaru zasiłku stanowi (odmiennie niż w przy-

padku pracowników) przychód z pierwszego nie-

pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia.

Jeżeli zleceniobiorca stanie 
się niezdolny do pracy 
w pierwszym miesiącu 
ubezpieczenia i nie posiada 
ciągłości ubezpieczenia, 
podstawę wymiaru zasiłku 
stanowi przychód z niepełnego 
miesiąca, bez uzupełniania.

Od 1 grudnia 2013 r. zmieniły się zasady usta-

lania podstawy wymiaru zasiłku dla osób (podle-

gających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowol-

nie), które stały się niezdolne do pracy przed 

upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 

ubezpieczenia, a okres ich ubezpieczenia rozpo-

czął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpie-

czenia z innego tytułu. W takim przypadku pod-

stawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi 

wynagrodzenie, które ubezpieczony osiągnąłby, 

gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. 

Przed wskazaną zmianą podstawę wymiaru zasił-

ku stanowił przychód za niepełny miesiąc (bez 

uzupełniania).

Jeżeli natomiast okres ubezpieczenia chorobo-

wego rozpoczął się później niż 30 dni od ustania 

ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, to 

podstawę wymiaru stanowi przychód za niepełny 

miesiąc ubezpieczenia, bez uzupełniania.

Przykład
Od 13 marca 2014 r. spółka Zycher zatrudniła pra-
cownika wynagradzanego stałą stawką miesięcz-
ną 4200 zł i zleceniobiorcę z miesięcznym wyna-
grodzeniem 2790 zł (zleceniobiorca przystąpił do 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).
Za marzec br. pracownik otrzymał wynagrodze-
nie w wysokości 3000 zł (4200 : 168 godz. do 
przepracowania w marcu = 25 zł; 25 zł x 64 
godz. nieprzepracowanych, przypadających 
w okresie od 1 do 12 marca = 1600 zł; 4200 zł 
– 1600 zł = 2600 zł), natomiast zleceniobiorca 
otrzymał 1710 zł (2790 zł : 31 dni = 90 zł; 90 zł 
x 19 dni trwania umowy w marcu = 1710 zł). 
Obaj ubezpieczeni stali się niezdolni do pracy 
w kwietniu 2014 r., nabywając prawo do wyna-
grodzenia chorobowego (pracownik) i zasiłku 
(zleceniobiorca). Poprzedni tytuł do ubezpie-
czenia chorobowego zleceniobiorcy zakończył 
się 28 lutego 2014 r. (był pracownikiem przez 
2 lata).
W przypadku pracownika podstawę wymiaru 
zasiłku należy ustalić na podstawie wynagro-
dzenia za marzec, po uzupełnieniu. Uzupełnie-
nie będzie polegać na przyjęciu kwoty z umowy 
o pracę. Jeżeli oprócz stałej płacy miesięcznej 
pracownik nie otrzymuje innych składników 
podlegających uwzględnieniu w podstawie wy-
miaru zasiłku, to wynagrodzenie chorobowe 
należy ustalić z kwoty 3624,18 zł (4200 zł 
– 13,71%).
Niezdolność do pracy zleceniobiorcy powstała 
przed upływem pełnego miesiąca kalendarzo-
wego ubezpieczenia chorobowego (a okres 
ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie 
później niż 30 dni od poprzedniego ubezpiecze-
nia). Zatem podstawą wymiaru zasiłku będzie 
przychód za marzec (za pierwszy miesiąc ubez-
pieczenia chorobowego), po uzupełnieniu. Gdy-
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by zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenia 
przez cały marzec, to uzyskałby przychód 
w kwocie 2790 zł. Ta kwota, pomniejszona 
o 13,71%, będzie stanowić podstawę wymiaru 
zasiłku dla zleceniobiorcy (2790 zł – 13,71% = 
2407,49 zł).

Wyłączenie miesiąca z podstawy 
wymiaru zasiłku
Jeżeli pracownik zachoruje w terminie później-

szym niż pierwszy miesiąc zatrudnienia, 

a w okresie, z którego jest ustalana podstawa wy-

miaru zasiłku, nie osiągnął wynagrodzenia wsku-

tek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedli-

wionych, to przy ustalaniu podstawy wymiaru 

zasiłku chorobowego:

■  wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w któ-

rych pracownik przepracował mniej niż połowę 

obowiązującego go czasu pracy,

■  przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodze-

nie za miesiące, w których pracownik przepra-

cował co najmniej połowę obowiązującego go 

czasu pracy.

Przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku urlop 
wypoczynkowy traktuje się jak 
dni pracy.

Przez pojęcie „usprawiedliwiona nieobecność 

w pracy” należy rozumieć nieobecność spowodo-

waną np. chorobą czy urlopem bezpłatnym. Za 

okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

nie uznaje się m.in. urlopu wypoczynkowego, 

urlopu okolicznościowego. Do celów ustalania 

podstawy wymiaru zasiłku na równi z dniami, 

w których pracownik świadczył pracę, traktuje się 

dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobec-

ności w pracy, za które pracownik zachowuje pra-

wo do wynagrodzenia.

Uzupełnienie wynagrodzenia polega na ustale-

niu, jakie wynagrodzenie pracownik uzyskałby, 

gdyby przepracował pełny miesiąc. Jeżeli w okre-

sie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru za-

siłku, pracownik w każdym miesiącu z przyczyn 

usprawiedliwionych wykonywał pracę przez 

mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, 

to wówczas przy ustalaniu podstawy wymiaru za-

siłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie 

za wszystkie miesiące, po uzupełnieniu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zlece-

niobiorcy. Jeżeli w okresie 12 miesięcy poprze-

dzających miesiąc wystąpienia niezdolności do 

pracy lub odpowiednio w okresie pełnych kalen-

darzowych miesięcy ubezpieczenia przychód zle-

ceniobiorcy uległ zmniejszeniu wskutek:

■  niewykonywania pracy w okresie pobierania 

zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macie-

rzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego 

albo

■  niewykonywania pracy w okresie odbywania 

ćwiczeń wojskowych,

to ustalając podstawę wymiaru zasiłku należy 

wyłączyć przychód za miesiące, w których zlece-

niobiorca z wymienionych przyczyn wykonywał 

zlecenie przez mniej niż połowę miesiąca. Jeżeli 

natomiast zleceniobiorca wykonywał zlecenie 

przez co najmniej połowę miesiąca, to wówczas 

należy przyjąć faktyczny przychód za ten miesiąc, 

bez uzupełnienia.

W powyższych okolicznościach błędem byłoby 

zatem uzupełnianie przychodu za miesiąc, w któ-

rym zleceniobiorca z wymienionych przyczyn 

wykonywał zlecenie przez co najmniej połowę 

miesiąca. W takiej sytuacji uzupełnianie wyna-

grodzenia ma zastosowanie do pracowników, na-

tomiast nie stosuje się go do zleceniobiorców.

Przychodu zleceniobiorcy 
uwzględnianego w podstawie 
wymiaru zasiłku nie należy 
uzupełniać.

Przykład
Firma ABC podpisała umowę zlecenia na okres 
od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2014 r. Zlecenio-
biorca przystąpił do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego. Z uwagi na przerwę w okre-
sach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu 
dłuższą niż 30 dni, obowiązywał go 90-dniowy 
okres wyczekiwania na prawo do zasiłku (pra-
wo to uzyskał 29 września 2013 r.). W umowie 
zlecenia odpłatność za jej wykonanie określono 
w stawce godzinowej. Zleceniobiorca był nie-
zdolny do pracy z powodu choroby w sierpniu 
oraz w październiku 2013 r. (w tych miesiącach 
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umowę zlecenia wykonywał przez mniej niż 
połowę miesiąca). W sierpniu 2013 r. niezdol-
ność do pracy przypadała w okresie wyczeki-
wania, zatem za okres tej niezdolności zlece-
niobiorca nie nabył prawa do zasiłku 
chorobowego. Nabył natomiast prawo do za-
siłku chorobowego za okres niezdolności do 
pracy przypadający w październiku 2013 r. 
Ponownie zleceniobiorca zachorował w kwiet-
niu 2014 r., nabywając prawo do zasiłku choro-
bowego (80%).
Ustalając podstawę wymiaru zasiłku przysłu-
gującego zleceniobiorcy w kwietniu 2014 r., 
należy wyłączyć przychód za październik 
2013 r., ponieważ w tym miesiącu zlecenio-
biorca wykonywał zlecenie przez mniej niż po-
łowę miesiąca. Należy natomiast uwzględnić 
przychód za sierpień 2013 r., mimo że umowa 
była wykonywana przez mniej niż połowę mie-
siąca, gdyż był to okres niezdolności do pracy 
z powodu choroby, za który ubezpieczonemu 
nie przysługiwało prawo do zasiłku. Przychód 
ten należy uwzględnić w kwocie faktycznej, 
bez uzupełniania.
W okresie od lipca 2013 r. do marca br. zlecenio-
biorca osiągnął przychód:

Miesiąc/
rok

Przychód 
z umowy 
zlecenia

Składki na 
ubezpie-
czenia 

społeczne 
(13,71%)

Kwota 
stanowiąca 
podstawę 
wymiaru 
zasiłku

03/2014 2060,80 zł 282,54 zł 1778,26 zł
02/2014 2060,80 zł 282,54 zł 1778,26 zł
01/2014 2060,80 zł 282,54 zł 1778,26 zł
12/2013 1792,00 zł 245,68 zł 1546,32 zł
11/2013 1881,60 zł 257,97 zł 1623,63 zł
10/2013 716,80 zł 98,27 zł –
09/2013 1792,00 zł 245,68 zł 1546,32 zł
08/2013 627,20 zł 85,99 zł 541,21 zł
07/2013 2150,40 zł 294,82 zł 1855,58 zł
Suma 12 447,84 zł
Przeciętny miesięczny przychód 
(12 447,84 zł : 8)

1555,98 zł

Podstawa wymiaru zasiłku 80% 1244,78 zł
Kwota zasiłku za jeden dzień 41,49 zł

Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 1555,98 zł 
(12 447,84 zł : 8 miesięcy), a stawka dzienna zasiłku 
chorobowego należnego w kwietniu wynosi 41,49 zł 
(1555,98 zł x 80% : 30 dni = 41,49 zł).

Dodatkowe składniki 
wynagrodzenia

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku przysługu-

jącego pracownikowi, pracodawca nie powinien 

uwzględniać niektórych składników wynagro-

dzenia i innych świadczeń związanych z pracą, 

mimo że została od nich naliczona składka na 

ubezpieczenie chorobowe. Do takich składników 

należą:

■  składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, 

dodatki), do których pracownik zachowuje pra-

wo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z po-

stanowieniami układów zbiorowych pracy lub 

przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wy-

płacane za okres pobierania tego zasiłku,

■  składniki wynagrodzenia, które są przyznawa-

ne niezależnie od oceny pracy pracownika, na 

których przyznanie i wypłatę nie ma wpływu 

okres pobierania zasiłku (mimo pobierania za-

siłku pracownik otrzymuje dany składnik wy-

nagrodzenia), takie jak np.: wartość szczepień 

ochronnych pracowników finansowanych przez 

pracodawcę, koszt wynajmu przez pracownika 

mieszkania sfinansowany lub dofinansowany 

przez pracodawcę, dopłata pracodawcy do do-

datkowego ubezpieczenia pracownika z tytułu 

różnych ryzyk, finansowane przez pracodawcę 

abonamenty medyczne, programy sportowe 

itp.,

■  składniki wynagrodzenia nieuzależnione bez-

pośrednio od indywidualnego wkładu pracy 

pracownika, ale od wyników grupy pracowni-

ków lub całego zakładu pracy, wypłacane nie-

zależnie od absencji pracownika.

Zasada ta nie ma odpowiedniego zastosowania 

do zleceniobiorcy. Jeżeli zleceniobiorca otrzymu-

je dodatkowe składniki wynagrodzenia i zacho-

wuje do nich prawo za okres niezdolności do pra-

cy, nie należy ich wyłączać z podstawy wymiaru 

zasiłku. Jeżeli zatem zleceniobiorca otrzyma któ-

ryś z wymienionych składników, to zleceniodaw-

ca powinien uwzględnić go przy ustalaniu podsta-

wy wymiaru zasiłku.

Różnice w zakresie minimalnej 
podstawy wymiaru zasiłku
W przypadku pracownika ustawodawca przewi-

dział minimalną podstawę wymiaru zasiłku. Jeże-

li natomiast podstawa wymiaru zasiłku przysłu-

gującego zleceniobiorcy okaże się niższa niż 
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kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (po 

pomniejszeniu o 13,71%), to nie należy jej pod-

wyższać do poziomu minimalnej podstawy wy-

miaru zasiłku.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku dla pra-

cowników w pierwszym roku pracy wynosi 

1159,74 zł, natomiast w drugim i kolejnym roku 

pracy 1449,67 zł.

Różnice w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku pracownika i zleceniobiorcy
Określenie sytuacji lub regulacja Pracownik Zleceniobiorca

Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku 
chorobowego

30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia 
chorobowego

90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczony zatrudniony w trakcie 1 mie-
siąca zachorował w następnym miesiącu

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wyna-
grodzenie za miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy (po uzupełnieniu)

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wyna-
grodzenie za pierwszy niepełny miesiąc 
ubezpieczenia:
■  po uzupełnieniu, jeżeli okres ubez-

pieczenia chorobowego rozpoczął 
się nie później niż 30 dni od ustania 
ubezpieczenia chorobowego z innego 
tytułu, lub

■  bez uzupełniania, jeżeli okres ubez-
pieczenia chorobowego rozpoczął się 
później niż 30 dni od ustania ubezpie-
czenia chorobowego z innego tytułu

Wyłączenie wynagrodzenia/przychodu za 
niektóre miesiące

Wyłączeniu podlega wynagrodzenie za 
każdy miesiąc, jeżeli z przyczyn uspra-
wiedliwionych pracownik wykonywał 
pracę przez mniej niż połowę miesiąca 
(z wyjątkiem sytuacji, gdy w każdym 
z uwzględnianych miesięcy pracownik 
wykonywał pracę przez mniej niż połowę 
obowiązującego go czasu pracy)

Wyłączeniu podlega przychód za miesiące 
ubezpieczenia, w których zleceniobior-
ca wykonywał zlecenie przez mniej niż 
połowę miesiąca na skutek pobierania 
świadczeń chorobowych lub odbywania 
ćwiczeń wojskowych

■  Premie, nagrody, dodatki przysługujące 
za okresy absencji chorobowej

■  Składniki przyznawane niezależnie od 
oceny pracy ubezpieczonego

■  Składniki nieuzależnione bezpośrednio 
od indywidualnego wkładu pracy ubez-
pieczonego, ale od wyników grupy, 
wypłacane niezależnie od tej absencji

Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru 
zasiłku przysługującego za okres zatrud-
nienia

Uwzględnia się w podstawie wymiaru 
zasiłku

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku W pierwszym roku pracy nie może być 
niższa od 80% minimalnego wynagrodze-
nia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 
13,71% tego wynagrodzenia (1159,74 zł), 
a w pozostałych przypadkach od 100% 
(1449,67 zł)

Nie obowiązuje

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 3 ust. 3 i 4, art. 4 ust. 1, art. 36, art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 45, art. 48–49 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
 � art. 19 ust. 10, art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860).

Czytelniku, zaproponuj własny temat! 
Jeśli masz wątpliwości dotyczące tematyki poruszanej na łamach „Serwisu PP”, prześlij swój temat pod adresem: 

jolanta.bugaj@infor.pl

Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.
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Czy kierownikowi należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Pracownik zatrudniony jest na stanowisku kierowniczym. Praktycznie każde-
go dnia pracuje w godzinach nadliczbowych. Czy ma on prawo do wynagrodze-
nia i dodatku za godziny nadliczbowe?
Tak. Pracodawca ma obowiązek tak zaplanować czas pracy pracowników zarządzających 

w jego imieniu zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, 

żeby wykonywali oni swoje obowiązki w normalnym czasie pracy (czyli 8 godzin na dobę 

i przeciętnie 40 godzin w tygodniu). Jeżeli jednak pracodawca źle zorganizuje pracę i z tego 

powodu pracownicy ci muszą systematycznie przekraczać obowiązujące normy czasu pracy, 

to mają oni prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Bez wy-

nagrodzenia i dodatku za nadgodziny mogą oni pracować tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Czy pracę w niedziele i święta oraz w porze nocnej trzeba ewidencjonować
Pracownicy naszej �irmy często pracują w niedzielę, święta i w porze nocnej. 
Czy w ewidencji czasu pracy powinniśmy uwzględnić pracę w te dni?
Tak. W ewidencji czasu pracy powinien być uwzględniony typowy czas pracy obejmujący 

ustalony w zakładzie pracy rozkład czasu pracy, a także czas pracy wynikający z doraźnych 

poleceń pracodawcy. Dodatkowo ewidencja powinna uwzględniać pracę w przedłużonym 

wymiarze czasu pracy, w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej, 

w dodatkowych dniach wolnych od pracy i – jeśli zdarza się to w zakładzie pracy – w ramach 

dyżurów. W ewidencji czasu pracy odnotowuje się też okresy urlopów i zwolnień od pracy 

oraz nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Czy za brak informacji o nieobecności grozi dyscyplinarka
Pracownik nie stawił się w pracy, nie poinformował nas też o przyczynie swojej 
nieobecności ani przewidywanym okresie jej trwania. Czy możemy to uznać za 
przyczynę zwolnienia dyscyplinarnego?
Tak. Pracownik ma obowiązek z własnej inicjatywy (osobiście albo za pośrednictwem osoby 

trzeciej) powiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie trwania swojej nie-

obecności w pracy. Powiadomienie takie powinno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeśli 

pracownik nie wywiązuje się z tego obowiązku i można udowodnić, że nastąpiło to z jego 

winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, to można uznać, że mamy do czynienia z ciężkim 

naruszeniem podstawowego obowiązku pracowniczego – a to może być przyczyną zwolnie-

nia dyscyplinarnego.

Czy musimy tworzyć służbę bhp
Zatrudniamy 53 pracowników. Czy musimy powołać służbę bezpieczeństwa 
i higieny pracy?
Nie. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy musi powołać pracodawca zatrudniający więcej 

niż 100 pracowników. Pracodawca zatrudniający mniejszą liczbę osób może powierzyć wy-

konywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

radca prawny

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

� Precyzyjna wyszukiwarka
� Codziennie aktualizowana baza wiedzy

� Codzienny kontakt z Ekspertami
�  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 
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ZWIĄZKI ZAWODOWE ochrona stosunku pracy

JADWIGA KRUKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy 

Czy można przenieść związkowca
czasowo do innej pracy bez jego zgody
Zatrudniamy na stanowisku handlowca pracownika, który podlega ochronie związ-
kowej. Chcemy go przenieść na 2 miesiące na stanowisko sprzedawcy w sklepie. 
Pracownik nie chce się zgodzić, ponieważ jego zdaniem jest to zmiana niekorzystna. 
Jako handlowiec pracuje w systemie zadaniowego czasu pracy, który daje mu więk-
szą swobodę pracy, a jako sprzedawca pracowałby w podstawowym systemie cza-
su pracy na 2 zmiany. Ponadto jako sprzedawca nie będzie miał prawa do samo-
chodu służbowego. Wynagrodzenie pracownika nie ulegnie zmianie. Czy możemy 
przenieść go bez jego zgody na stanowisko sprzedawcy – pyta Czytelnik z Rzeszowa. 

Działaczowi związkowemu podlegającemu 

ochronie mogą Państwo powierzyć czasowo inną 

pracę tylko za zgodą zarządu zakładowej organi-

zacji związkowej. 

Powierzenie innej pracy pracownikowi jest do-

puszczalne, gdy są spełnione jednocześnie 4 wa-

runki: 

■  wynika to z uzasadnionych potrzeb pracodawcy, 

■  okres skierowania do innej pracy nie trwa dłu-

żej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, 

■  nowa powierzona pracownikowi praca odpo-

wiada jego kwalifikacjom i 

■  nie powoduje obniżenia wynagrodzenia 

(art. 42 § 4 ustawy – Kodeks pracy). 

Powierzenie innej pracy następuje w drodze 

polecenia służbowego i dla swej skuteczności nie 

wymaga formy pisemnej. 

Państwa pracownik podlega jednak ochronie 

związkowej. Ochrona ta polega na tym, że pracodaw-

ca nie może mu wypowiedzieć ani rozwiązać z nim 

stosunku pracy, a także jednostronnie na niekorzyść 

zmienić mu warunków pracy i płacy, z wyjątkiem 

gdy dopuszczają to odrębne przepisy, np. w przypad-

ku likwidacji lub upadłości pracodawcy (art. 32 ust. 1 

ustawy o związkach zawodowych). „Jednostronna 

zmiana warunków pracy i płacy” jest szerokim poję-

ciem i obejmuje nie tylko wypowiedzenie zmieniają-

ce, ale również czasowe powierzenie innej pracy. Ta-

kie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku 

z 29 września 2001 r. (I PKN 31/00, OSNP 

2002/9/208, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), w któ-

rym stwierdził, że zakaz „jednostronnej zmiany wa-
runków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika” 

z art. 32 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (…) obejmuje nie tylko zmiany, które 
mogłyby być wprowadzone do umowy o pracę w dro-
dze wypowiedzenia zmieniającego, lecz także inne 
zmiany na niekorzyść pracownika, wprowadzone jed-
nostronnie przez pracodawcę, dotyczące stosunku 
pracy opartego również na innych podstawach niż 
umowa o pracę. 

Zakaz jednostronnej zmiany warunków pracy 

i płacy działaczowi związkowemu dotyczy tylko 

zmian niekorzystnych dla pracowników. Taka nie-
korzystna zmiana może polegać np. na zmianie 
czasu pracy i zatrudnieniu pracownika w syste-
mie, który jest dla niego bardziej uciążliwy, lub 
na pozbawieniu go samochodu służbowego. Pra-

ca w systemie zadaniowym jest z reguły bardziej 

korzystna dla pracownika niż praca w podstawo-

wym systemie czasu pracy na 2 zmiany. Jeśli za-

tem Państwa pracownik uważa zmianę stanowiska 

za niekorzystną, to należy uzyskać zgodę zarządu 

zakładowej organizacji związkowej na przeniesie-

nie go do innej pracy. 

Zgoda pracownika oraz zarządu organizacji 

związkowej na powierzenie innej pracy nie jest 

potrzebna, jeżeli zmiana ta jest dla pracownika 

korzystna, np. powierzono mu wyższe stanowisko 

niż dotychczas przez niego zajmowane. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 42 § 4 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. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167).
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LESZEK JAWORSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Korzyści dla pracodawców zatrudniających 
stażystów – po zmianie przepisów 
Pracodawca będzie mógł przyjąć na staż na okres do 12 miesięcy osobę bezrobot-
ną, która nie ukończyła 30. roku życia. W danej firmie będzie ona mogła wykorzystać 
bon stażowy, jeżeli pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia jej po zakończeniu 
stażu co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Staż jest jednym z najbardziej popularnych instru-

mentów rynku pracy. Dzięki niemu pracodawca 

zyskuje osobę, która wykonuje obowiązki w fir-

mie bez nawiązywania z nią stosunku pracy. Nie 

musi wypłacać jej wynagrodzenia, ponieważ nie 

wiąże ich żadna umowa. Stażysta za pracę otrzy-

muje z powiatowego urzędu pracy stypendium 

w wysokości 120% zasiłku. 

Zmiany wynikające z nowelizacji z 14 maja 

2014 r. ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: 

ustawa o promocji zatrudnienia) wprowadzają do-

datkowe formy zachęty dla pracodawcy. Więk-

szość regulacji w tym zakresie wejdzie w życie od 

27 maja 2014 r.

Na staż może być przyjęty każdy bezrobotny, 

a nie tylko osoba będąca w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy. Ponadto dzięki nowemu instru-

mentowi, tzw. bonowi stażowemu, pracodawcy, 

który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany 

okres 6 miesięcy, po odbyciu stażu starosta wy-

płaci jednorazowo premię w wysokości 1500 zł.

Za zatrudnienie stażysty 
pracodawca może uzyskać 
premię w wysokości 1500 zł.

Okres stażu

Nie zmienił się okres, przez jaki bezrobotny może 

być skierowany na staż. Nadal wynosi on do 

6 miesięcy, nie krócej niż 3 miesiące. Z tej formy 

aktywizacji zawodowej będą mogli skorzystać 

wszyscy bezrobotni, nie tylko osoby będące 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te 

jednak uzyskały nowe preferencje. Po zmianie 

przepisów osobą będącą w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy jest m.in. bezrobotny do 30. roku ży-

cia (dotychczas była to osoba w wieku do 25. roku 

życia). Osoby te będą mogły odbywać staż przez 

okres do 12 miesięcy. Dotychczas starosta mógł 

skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesię-

cy osoby bezrobotne do 25. roku życia oraz osoby 

bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy od dnia 

określonego w dyplomie, świadectwie lub innym 

dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły 

wyższej nie ukończyły 27. roku życia. 

Pracodawca może zatrudnić 
na staż do 12 miesięcy osobę, 
która nie ukończyła 30 lat.

Starosta może skierować do odbycia stażu na 

okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie 

ukończyli 30. roku życia (art. 53 ust. 2 ustawy 

o promocji zatrudnienia). W tym zakresie zostały 

wprowadzone jednolite zasady oraz znika tzw. 

staż absolwencki. Wydłużenie okresu odbywania 

stażu nie będzie już uzależnione od momentu, 

w którym absolwent ukończył szkołę wyższą. 

Przykład
Pracodawca zamierza przyjąć na 12-miesięcz-
ny staż Annę K. Studia wyższe ukończyła ona 
15 września 2012 r. W czerwcu 2014 r. skończy 
28 lat. Pracodawca może wskazać we wniosku 
imię i nazwisko bezrobotnego, którego chce
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przyjąć na staż. Jednak na podstawie dotych-
czasowych przepisów Anna K. nie spełniała wa-
runków do odbycia stażu, gdyż przekroczyła 
dopuszczalny wiek. Od 27 maja 2014 r. jest 
to możliwe. Na 12-miesięczny okres stażu bę-
dzie mogła być skierowana przez starostę oso-
ba, która nie przekroczy 30 lat życia, niezależnie 
od tego, kiedy ukończyła edukację w szkole wyż-
szej.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego do 

30. roku życia (jeśli będzie to jego pierwsza pra-

ca), może liczyć na refundację kosztów poniesio-

nych na składki na ubezpieczenia społeczne. Jest 

to nowy instrument aktywizacji zawodowej (do-

dany art. 60c ustawy o promocji zatrudnienia). 

Przyznanie bonu
Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia sta-

rosta będzie mógł przyznać bon stażowy. Stanowi 

on gwarancję skierowania do odbycia stażu u pra-

codawcy wskazanego przez bezrobotnego na 

okres 6 miesięcy, jeśli pracodawca zobowiąże się 

do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu 

stażu przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Ponadto w ramach bonu stażowego starosta sfi-

nansuje bezrobotnemu:

■  koszty przejazdu do i z miejsca odbywania sta-

żu – w formie ryczałtu – do wysokości 600 zł, 

wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych 

transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze 

stypendium,

■  koszty niezbędnych badań lekarskich lub psy-

chologicznych – w formie wpłaty na konto wy-

konawcy badania.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego na 

podstawie bonu stażowego i utrzyma przez okre-

ślony czas dla niego miejsce pracy, otrzyma jed-

norazową premię w wysokości 1500 zł. Kwoty 

premii po waloryzacji będzie ogłaszał Minister 

Pracy i Polityki Społecznej w drodze obwieszcze-

nia w „Monitorze Polskim”.

Niezbędne warunki
Pozostałe warunki odbywania stażu nie uległy 

zmianie. Z wnioskiem o organizację stażu osoby 

bezrobotnej będzie mógł wystąpić pracodawca, 

rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia 

osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na 

terytorium Polski, osobiście i na własny rachu-

nek, działalność w zakresie produkcji roślinnej 

lub zwierzęcej (w tym ogrodniczej, sadowniczej, 

pszczelarskiej i rybnej) w pozostającym w jej po-

siadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym ob-

szar użytków rolnych o powierzchni przekracza-

jącej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział 

specjalny produkcji rolnej. 

Organizatorem stażu nie mogą być firmy, które 

m.in.:

■  są w stanie likwidacji lub upadłości,

■  posiadają zaległości w opłacaniu składek ZUS,

■  posiadają zadłużenie wobec Skarbu Państwa 

w opłatach podatków.

Realizacja stażu odbywa się na podstawie umo-

wy zawartej pomiędzy urzędem pracy a firmą. 

O jej zawarcie pracodawca powinien wystąpić do 

urzędu, składając wniosek. 

Pracodawca może wnioskować o zorganizowa-

nie stażu maksymalnie dla takiej liczby bezrobot-

nych, jaką zatrudnia pracowników w przeliczeniu 

na pełny wymiar czasu pracy w dniu złożenia 

wniosku. Jeśli nie zatrudnia pracowników na 

umowę o pracę, może wnioskować o organizację 

stażu tylko dla 1 osoby. 

W trakcie odbywania stażu przedsiębiorca 

musi m.in.:

■  zapoznać stażystę z programem stażu oraz 

z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,

■  zapewnić profilaktyczną ochronę zdrowia 

w zakresie przewidzianym dla pracowników,

■  przeszkolić na zasadach przewidzianych dla 

pracowników w zakresie bhp, przepisów prze-

ciwpożarowych oraz zapoznać go z obowiązu-

jącym regulaminem pracy,

■  przydzielić stażyście, na zasadach przewidzia-

nych dla pracowników, odzież i obuwie robo-

cze, środki ochrony indywidualnej oraz nie-

zbędne środki higieny osobistej. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2 ust. 1 pkt 34 i 35, art. 53 ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � art. 1 pkt 38, 41, 51, 57 ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 598), 
 � § 1 ust. 1 i 2, § 2, § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 
(Dz.U. Nr 142, poz. 1160).
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ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń 
i prawa cywilnego

Zawieranie i wypowiadanie umów 
o pracę na czas określony 
– najważniejsze wyroki SN
W stosunkach pracy umowa o pracę na czas określony powinna być wyjątkiem. Nie 
może prowadzić do obejścia przepisów prawa o zatrudnieniu na czas nieokreślony. 
Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego. Wskazał on również, że nieprawidłowe jest 
zawieranie umów wieloletnich, np. na 8 lat. 

Terminowe umowy o pracę wywołują wiele wąt-

pliwości i często są przedmiotem sporów sądo-

wych. Z jednej strony ustawodawca dopuszcza ich 

zawieranie, z drugiej zaś – stają się źródłem nad-

użyć w stosunkach pracy przez silniejszą stronę 

tego stosunku, którym jest pracodawca. Przede 

wszystkim chodzi o narzucanie pracownikowi 

tzw. klauzuli terminowej oraz klauzuli wypowie-

dzenia. 

Standardem powinny być umowy 
na czas nieokreślony 
W uchwale z 16 kwietnia 1998 r. (III ZP 52/97, 

OSNP 1998/19/558, patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl) Sąd Najwyższy przyjął, że to umowy 

o pracę na czas nieokreślony są standardem 

w stosunkach zatrudnienia. Umowa o pracę na 

czas określony jest zaś wyjątkiem i jej zastoso-

wanie powinno mieć uzasadnienie w okoliczno-

ściach zatrudnienia (np. odbycie stażu zawodo-

wego, rzeczywiste potrzeby pracodawcy). 

W wyroku z 25 lutego 2009 r. (II PK 186/08, 

OSNP 2010/19–20/230) Sąd Najwyższy przyjął, 

że umowy o pracę na czas określony to jeden 

z typów umów stanowiących podstawę stosun-

ków zatrudnienia przewidzianych przez ustawo-

dawcę. 

Umowy o pracę zawarte na czas określony 

mają spełniać funkcję stabilizacji zatrudnienia 

na ustalony w umowie czas (wyrok SN z 25 lu-

tego 2009 r., wyrok SN z 30 września 2009 r., 

II PK 88/09, niepubl.; uchwała SN z 17 listopa-

da 2011 r., III PZP 6/11, OSNP 2013/1–2/2, 

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

z którym pracodawca zawarł taką umowę, po-

winien zyskać gwarancję zatrudnienia na przy-

jęty w umowie okres. Ustawodawca nie określa 

czasu trwania umów o pracę na czas określony. 

Zdaniem Sądu Najwyższego trudno też byłoby 

poprzez orzecznictwo kształtować jakieś sztyw-

ne ramy w tym zakresie (wyrok SN z 7 wrześ-

nia 2005 r., II PK 294/04, OSNP 2006/13–

14/207).

Umowy terminowe zasadniczo nie podlegają 

rozwiązaniu. Umowa o pracę zawarta na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy może przewidywać do-

puszczalność jej rozwiązania za 2-tygodniowym 

wypowiedzeniem. W opinii Sądu Najwyższego 

przepis art. 33 ustawy – Kodeks pracy (dalej: 

k.p.) dopuszczający taką możliwość jest odstęp-

stwem od zasady (patrz: uchwała składu

7 sędziów z 17 listopada 2011 r.). W uchwale 

z 7 września 1994 r. (I PZP 35/94, OSNP 

1994/11/173) oraz we wcześniej przywołanym 

wyroku z 30 września 2009 r. Sąd Najwyższy 

orzekł, że umowa na czas określony z klauzulą 

wypowiedzenia może być rozwiązana także przed 

upływem 6 miesięcy (stanowisko to jest jednak 

krytykowane przez część doktryny prawa pracy). 

Klauzulę wypowiedzenia strony mogą 

wprowadzić także w trakcie trwania umowy 

o pracę (uchwała SN z 14 czerwca 1994 r., I PZP 

26/94, OSNP 1994/8/126, patrz: www.ekspert3.

inforlex.pl). 
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Okres wypowiedzenia umów 
na czas określony

Wprowadzanie do terminowych umów o pracę 

klauzul dopuszczających ich wypowiedzenie za 

2-tygodniowym okresem wypowiedzenia (art. 33 

k.p.) wywołuje w praktyce wątpliwości w szcze-

gólności w odniesieniu do umów zawartych na 

długie okresy. Wypowiedzenie przez pracodawcę 

wieloletniej terminowej umowy o pracę, w której 

wprawdzie zawarta została klauzula wypowie-

dzenia, godzi w społeczno-gospodarcze przezna-

czenie prawa do zatrudniania na czas określony 

(patrz: wyrok SN z 25 lutego 2009 r.). Pracow-

nik, w sprawie którego orzekał Sąd Najwyższy, 

miał zawartą 10-letnią umowę o pracę, która zo-

stała przez pracodawcę rozwiązana za 2-tygo-

dniowym wypowiedzeniem po niecałym roku 

trwania zatrudnienia (pracodawca z około 90% 

pracowników miał zawarte umowy terminowe). 

Sąd Najwyższy uznał, że jeśli nawiązanie stosun-

ku pracy w oparciu o umowę terminową miało 

jedynie stwarzać pozory stabilności zatrudnie-

nia, a w istocie służyło pracodawcy do swobod-

nego rozwiązywania stosunków pracy w krótkim 

okresie – to jest to sprzeczne z zasadami współ-

życia społecznego oraz ze społeczno-gospodar-

czym przeznaczeniem prawa do zatrudniania na 

czas określony. Sąd zwrócił również uwagę na 

kwestię narzucania przez pracodawcę zamiesz-

czenia w umowie o pracę postanowienia dopusz-

czającego wcześniejsze rozwiązanie umowy 

o pracę (wyrok SN z 25 października 2007 r., 

II PK 49/07, OSNP 2010/19–20/230 patrz: www.

ekspert3.inforlex.pl).

Problematyka dotycząca krótkiego okresu 

wypowiedzenia terminowych umów o pracę 

w polskim systemie prawnym była również 

Wybrane orzecznictwo SN dotyczące umów na czas określony
Roszczenia w razie rozwiązania umowy na czas określony (bez opcji wypowiedzenia)

Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę 
o pracę zawartą na czas określony, w przypadku gdy strony 
nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za 
wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), przysługują roszczenia określone 
w art. 59 w związku z art. 56 k.p. (…)
(…) art. 50 § 3 k.p. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy praco-
dawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony, 
w której strony nie przewidziały, zgodnie z art. 33 k.p., możliwości 
wcześniejszego jej rozwiązania.
Uchwała SN z 17 listopada 2011 r., III PZP 6/11, OSNP 2012/17–
18/211, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na 
czas określony, dokonane z naruszeniem art. 33 k.p., powoduje 
rozwiązanie umowy w terminie wskazanym przez pracodawcę. 
Przepis art. 189 k.p.c. nie może stanowić podstawy do skutecz-
nego domagania się ustalenia istnienia stosunku pracy po dacie 
rozwiązania umowy.
(…) Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony, 
co do której strony nie przewidziały możliwości wcześniejszego 
jej rozwiązania, jest sprzeczne z treścią art. 33 k.p. W takiej zaś 
sytuacji uprawnionemu, z mocy art. 50 § 3 i 4 k.p., przysługuje 
odszkodowanie.
Wyrok SN z 20 maja 1998 r., I PKN 126/98, OSP 2000/3/32, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Charakter umowy na czas określony
(…) Standardem prawa pracy jest bowiem zatrudnianie na pod-
stawie umowy o pracę na czas nieokreślony, która ze względu 
na sposób i zakres ochrony przed jej rozwiązaniem najpełniej 
respektuje uzasadnione potrzeby pracownika. Instytucja umowy 
terminowej stanowi więc wyjątek, który musi być rzeczowo 
usprawiedliwiony interesem obu stron i nie może być przez 
pracodawcę nadużywany w celu obejścia przepisów o ochronie 
trwałości bezterminowego stosunku pracy. 
Uchwała SN z 16 kwietnia 1998 r., III ZP 52/97, OSNP 
1998/19/558, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

(…) W przepisach Kodeksu pracy nie ma bezpośredniego okre-
ślenia treści definiującej umowę o pracę na czas określony. (…) 
Przede wszystkim jest ona jednym ze skatalogowanych w art. 25 
§ 1 i § 2 k.p. typów umowy o pracę, typem (obok umowy na czas 
wykonania określonej pracy) umowy terminowej, różniącym się 
od umowy na czas nieokreślony.
Wyrok SN z 25 lutego 2009 r., II PK 186/08, OSNP 2010/19–
20/23, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Zawieranie wieloletnich umów o pracę na czas określony
Zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony 
(9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za 
dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane 
jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodar-
czego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (art. 58 
§ 1 i 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.). 
Wyrok SN z 7 września 2005 r., II PK 294/04, OSNP 2006/13–
14/20, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na 
czas określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za 
dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika 
z przepisów prawa pracy albo z charakteru umowy dotyczącej 
wykonywania zadań oznaczonych w czasie albo gdy z innych 
przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego interesu 
obu stron stosunku pracy (…)
Wyrok SN z 25 października 2007 r., II PK 49/07, OSP 2009/7–
8/76, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl
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 KONTROWERSYJNE ORZECZNICTWO SĄDOWE

przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Spra-

wiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). 

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia termi-

nowych umów o pracę dyskryminuje pracowni-

ków. Tak orzekł TSUE w wyroku z 13 marca 

2014 r. (C-38/13). Zdaniem TSUE długość 

okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej 

na czas określony powyżej 6 miesięcy powinna 

odpowiadać długości okresu wypowiedzenia 

umowy zawartej na czas nieokreślony, jeśli pra-

cownicy znajdują się w porównywalnych sytu-

acjach (np. z uwagi na charakter wykonywanej 

pracy). 

Rozwiązywanie umów, 
gdy nie przewidziano takiej 
możliwości 
W odniesieniu do wypowiedzenia terminowej 

umowy o pracę, w której nie przewidziano moż-

liwości jej rozwiązania, w wyroku z 20 maja 

1998 r. (I PKN 126/98 OSP 2000/3 32) Sąd Naj-

wyższy orzekł, że zwolnionemu pracownikowi 

przysługuje wyłącznie odszkodowanie na podsta-

wie art. 50 § 3 i 4 k.p. W uchwale 7 sędziów

z 17 listopada 2011 r. oraz w wyroku z 21 stycznia 

2013 r. (II PK 157/12) SN stwierdził, że w takiej 

sytuacji art. 50 § 3 i 4 k.p. nie mają zastosowania. 

Pracownikowi przysługuje jedno z 2 alter-

natywnych roszczeń, o których mowa w art. 59 

k.p. w związku z art. 56 k.p. – o  przywrócenie 

do pracy (do upływu okresu, na który umowa 

o pracę była zawarta) lub roszczenie o odszkodo-

wanie. Gdy dochodzi do rozwiązania terminowej 

umowy o pracę, która nie zawierała klauzuli wy-

powiedzenia, rozwiązanie umowy przez praco-
dawcę ma jedynie formalne cechy wypowiedze-
nia i jest jego pozorem. W istocie jest zaś ono 
zerwaniem umowy i niespodziewanym narusze-
niem gwarancji zatrudnienia. Sąd Najwyższy 

w ostatnich orzeczeniach kwalifikuje więc takie 

rozwiązanie umowy terminowej nie jako dokona-

ne w drodze wypowiedzenia, ale jako rozwiąza-

nie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Podkreślenia wymaga również, że w uchwale 

z 28 kwietnia 1994 r. (I PZP 52/93, OSNP 

1994/11/169, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 

Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne doko-

nanie – w trybie wypowiedzenia zmieniającego 

– zamiany umowy o pracę zawartej na czas nie-

określony na umowę terminową. 

Wnioski dla pracodawcy
Zawieranie umów o pracę na czas określony nie 

może podważać funkcji, jakie mają one spełniać 

w stosunkach pracy. Jeśli okoliczności zatrud-

nienia wykazują, że zawarcie wieloletnich, ter-

minowych umów o pracę miało ułatwić praco-

dawcy nieskrępowane regulowanie wielkości 

zatrudnienia, nie było zaś racjonalnych i uzasad-

nionych powodów dla zawarcia długoterminowej 

umowy o pracę, to w świetle przedstawionego 

orzecznictwa może powstać zarzut nadużycia 

przez pracodawcę prawa do zatrudniania na czas 

określony. 

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Optymalizacja kosztów 

zatrudnienia po zmianie 

przepisów 

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

P R O WA D Z Ą C Y
Paweł Ziółkowski

KO S Z T
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Zapraszamy na warsztaty
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W numerze 21/2014 „Serwisu PP”:
•  Czy pracownicy pracujący w handlu muszą mieć wolne 8 czerwca br.

• Jak w umowie o pracę sprostować błąd dotyczący wynagrodzenia

•  Jak najskuteczniej żądać zwrotu niedopłaty składek od ubezpieczonego
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Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32
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Zasady rozliczania podróży 

służbowych oraz korzystania  

z samochodów w firmie

po zmianie przepisów 1.04.2014 r.
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1. Rodzaje wyjazdów pracowniczych

2. Diety

3. Przejazdy w podróżach służbowych oraz rozliczanie samochodów używanych  

przez pracowników

4. Dojazdy

5. Noclegi

6. Inne uzasadnione wydatki w delegacji

7. Świadczenia zdrowotne za granicą

8. Zasady rozliczania delegacji 
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