
TYGODNIK    ISSN 1234-8325    NR INDEKSU 33278X    3 czerwca 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
Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych będą mogli ubiegać się 
o wsparcie z PFRON 6 miesięcy dłużej
Do 31 grudnia 2014 r. został przedłużony termin, w którym pracodawcy zatrudniający pracowników 
niepełnosprawnych mogą ubiegać się o zwrot z PFRON kosztów związanych z ich zatrudnieniem 
i szkoleniem.  ..........................................................................................................................................................................................  9

TEMAT MIESIĄCA
Powierzenie obowiązków pracownika innemu pracownikowi 
w czasie wakacyjnych urlopów
Pracodawcy powinni zatrudniać pracowników przy pracach zgodnych z treścią umowy o pracę. Jednak 
w okresie wakacji, gdy pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych, pracodawcy muszą zapewnić 
normalne funkcjonowanie swoich zakładów. Możliwe jest zatem powierzenie pracownikom innych obowiązków 
niewskazanych w umowie o pracę.   ........................................................................................................................................................  10

PRAWO PRACY
Składanie pracownikowi kilku wypowiedzeń zmieniających jest 
dopuszczalne 
Pracodawca ma możliwość modyfikacji warunków pracy i płacy w drodze jednostronnej czynności, tj. wypowiedzenia 
zmieniającego. Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują bezpośrednio na możliwość złożenia przez pracodawcę 
w bliskich odstępach czasu jednego po drugim wypowiedzenia zmieniającego. Nie oznacza to, że pracodawca 
nie może takich czynności dokonać.     .............................................................................................................................................................  14

WYNAGRODZENIA
Różnicowanie wynagrodzeń pracowników czasami jest dozwolone 
Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 
Nie oznacza to jednak, że różnicowanie wynagrodzeń jest niemożliwe.     ......................................................................  27

ZUS
Dochodzenie zwrotu niezapłaconych składek od ubezpieczonego 
– najnowsze stanowisko ZUS 
Jeżeli składki za ubezpieczonego opłaca więcej niż jeden pracodawca, to ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić 
płatników o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego 
nieopłacenie należnych składek odpowiada ubezpieczony.    .................................................................................................  32

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

21 (965)

Płace i rozliczenia
–  Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy 

i ulga podatkowa w praktyce



AKADEMIA DLA KADROWYCH 

Z SEKTORA OŚWIATY

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Jak obliczać wynagrodzenia 

nauczycieli

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

P R O WA D Z Ą C Y
Renata Majewska

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na warsztaty

1. ABC wynagrodzenia nauczycieli

2. Wynagrodzenie zasadnicze w szczegółach

3. Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

5. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

6. Odprawy dla nauczycieli

7. Wynagrodzenie częściowe nauczycieli

8. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i inne nagrody

9. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie dla nauczycieli

10. Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń nauczycieli

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

W  P R O G R A M I E  WA R S Z TAT Ó W

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl



BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

 SPIS TREŚCI

3  nr 21/2014   

Spis treści

AKTUALNOŚCI

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

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

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

O TYM SIĘ MÓWI

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych 

będą mogli ubiegać się o wsparcie z PFRON 

6 miesięcy dłużej  .....................................................  9

TEMAT MIESIĄCA – ZASTĘPOWANIE 

PRACOWNIKÓW NA URLOPIE

Powierzenie obowiązków pracownika innemu 

pracownikowi w czasie wakacyjnych urlopów  ...  10

PRAWO PRACY

Składanie pracownikowi kilku wypowiedzeń 

zmieniających jest dopuszczalne  ..........................  14

Czy pracownicy pracujący w handlu muszą mieć 

wolne 8 czerwca br.  ................................................  17

WYNAGRODZENIA

Różnicowanie wynagrodzeń pracowników 

czasami jest dozwolone  ..........................................  27

Jak ustalić wysokość i rozliczyć ekwiwalent 

za Internet dla telepracownika  ..............................  30

ZUS

Dochodzenie zwrotu niezapłaconych składek 

od ubezpieczonego – najnowsze 

stanowisko ZUS  ......................................................  32

Jaki zasiłek trzeba naliczyć pracownikowi 

za pobyt w szpitalu, jeżeli jest niezdolny 

do pracy z powodu wypadku  ................................  36

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Czy świadczenia z zfśs przysługują 

pracownikowi – emerytowi zatrudnionemu 

u dwóch pracodawców  ..........................................  37

O TO PYTAJĄ KADROWI

 Ile wynosi odszkodowanie dla pracownika 

przywróconego do pracy  .......................................  39

Czy mieszkanie z dziadkami wpływa na prawo 

do zasiłku opiekuńczego  ........................................  39

Czy obowiązkowe szkolenie w weekend 

wlicza się do czasu pracy  .......................................  39

Czy bank może żądać potrącenia 

z wynagrodzenia pracownika  ...............................  39

Z WOKANDY

Prawo rozwiedzionego małżonka 

do renty rodzinnej  ..................................................  40

PYTANIA Z FORUM

Czy niezatrudnienie ze względu na tatuaż będzie 

dyskryminacją  .........................................................  41

DODATEK

Płace i rozliczenia  

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku 

pracy i ulga podatkowa 

w praktyce ..............................................................  19

 



3 czerwca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl4

AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nauczyciele dla Polonii

Od 15 maja 2014 r. doskonalenie zawodowe nauczycieli 

pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za 

granicą oraz dzieci pracowników migrujących może 

być również realizowane przez organizacje pozarządo-

we i podmioty (np. spółdzielnie socjalne) wskazane 

w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 608), mające 

doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków za-

mieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników mi-

grujących, w trybie określonym w przepisach tej usta-

wy. Mogą to robić również publiczne i niepubliczne 

szkoły wyższe na zlecenie Ministra Edukacji.

Takie uprawnienia przewiduje rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z 12 maja 2014 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie warunków i spo-
sobu wspomagania nauczania języka polskiego, 
historii, geografii, kultury polskiej i innych przed-
miotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii 
i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pra-
cowników migrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 608).

Grupy uposażenia żołnierzy 
zawodowych
Od 16 maja 2014 r. obowiązują nowe grupy uposażenia 

żołnierzy zawodowych. Zmiany związane są m.in. 

z wprowadzeniem nowych stopni wojskowych, dla któ-

rych określono 2 lub 3 stopnie wojskowe (np. oficerów 

młodszych, podoficerów i szeregowych zawodowych). 

Grupy uposażenia są podstawą opracowywania zapo-

trzebowania etatowego jednostek wojskowych.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Obrony Narodowej z 28 kwietnia 2014 r. w spra-
wie określenia grup uposażenia (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 617).

Legitymacja weterana
Od 18 maja 2014 r. osoba starająca się o wydanie legi-

tymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodle-

głość będzie musiała złożyć wniosek, który będzie za-

wierał:

■ imię i nazwisko,

■ datę i miejsce urodzenia,

■ numer PESEL, a w przypadku nieposiadania tego 

numeru – serię i numer dowodu osobistego lub inne-

go dokumentu potwierdzającego tożsamość,

■ adres zamieszkania lub adres do korespondencji.

Do wniosku weteran będzie musiał dołączyć kopię 

decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich albo 

kopię zaświadczenia o uprawnieniach z wpisem o tytu-

łach i okresach zaliczanych do tych uprawnień. Legity-

macja zostanie przesłana pod adresem zamieszkania 

lub adresem do korespondencji podanym przez osobę 

składającą wniosek. Członek Korpusu Weteranów bę-

dzie również mógł odebrać legitymację osobiście lub 

przez upoważnioną osobę.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w spra-
wie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk 
o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 620).

Wynagrodzenie biegłego skarbowego
Od 21 maja 2014 r. obowiązują nowe przepisy doty-

czące określania wysokości wynagrodzenia dla bie-

głego skarbowego w egzekucyjnym postępowaniu 

administracyjnym. Kwoty wynagrodzeń pozostają 

bez zmian. Zmieniony zostaje sposób waloryzacji 

świadczenia. Będzie on ustalany w przypadku po-

trzeby zmiany stawki godzinowej za pomocą nowe-

lizacji przepisów, nie jak dotychczas o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Po-

nadto wysokość wynagrodzenia biegłego będzie 

podwyższana o poniesione wydatki związane 

z oszacowaniem wartości ruchomości lub prawa ma-

jątkowego zobowiązanego (nie jak dotychczas na 

podstawie przepisów o zwrocie kosztów w podró-

żach służbowych).

Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Mi-
nistra Finansów z 20 maja 2014 r. w sprawie określe-
nia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 654).

Stosowanie środków egzekucyjnych
Od 21 maja 2014 r. obowiązuje nowa procedura w po-

stępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dotyczy 

ona wierzycieli należności pieniężnych w zakresie po-

dejmowania czynności zmierzających do zastosowania 

środków egzekucyjnych, głównie dotyczących zasad 

komunikowania się stron. W sprawach, w których nie 

wykonano obowiązku, wprowadzono przepisy umożli-

wiające wierzycielom korzystanie z różnych form kon-

taktów z zobowiązanymi, np. za pomocą SMS-ów, 

e-maili, rozmów telefonicznych czy internetowych por-

tali informacyjnych.
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Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Finansów z 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postę-
powania wierzycieli należności pieniężnych przy po-
dejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania 
środków egzekucyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 656).

Dokumenty w postępowaniu 
egzekucyjnym
Od 21 maja 2014 r. obowiązują nowe wzory dokumentów 

stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, m.in. 

zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę czy 

o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubez-

pieczenia społecznego oraz renty socjalnej. Dotychcza-

sowe formularze mogą być stosowane przez 6 miesięcy.

Wzory dokumentów wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Finansów z 16 maja 2014 r. w sprawie wzo-
rów dokumentów stosowanych w egzekucji należno-
ści pieniężnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 655).

Profilowanie pomocy 
dla bezrobotnych
Od 27 maja 2014 r. obowiązują nowe zasady związane 

z aktywizacją bezrobotnych. Zgodnie z nowymi wytycz-

nymi urzędy pracy będą kwalifikować bezrobotnych do 

jednego z 3 profili. Po ustaleniu tego urząd pracy ma in-

formować bezrobotnego, jakimi formami pomocy może 

być on objęty w ramach ustalonego profilu pomocy. Po-

moc może być przyznana w ramach indywidualnych pla-

nów działania przez okres nie dłuższy niż: 180 dni (dla 

profilu pomocy I), 540 dni (dla profilu pomocy II) oraz 

720 dni (dla profilu pomocy III). Co najmniej raz na 

60 dni urząd pracy będzie musiał się kontaktować z bez-

robotnym w celu monitorowania sytuacji i postępów 

w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego.

Takie obowiązki urzędów pracy wprowadza rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla 
bezrobotnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 631).

Dodatki do wynagrodzeń służb 
zatrudnienia
Od 27 maja 2014 r. obowiązują nowe stawki dodatku do 

wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb wyna-

grodzeń oraz Ochotniczych Hufców Pracy. Dodatek ten 

przysługuje pracownikom wojewódzkich i powiatowych 

urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy, zatrud-

nionym na stanowiskach pośrednika pracy, doradcy za-

wodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, 

specjalisty do spraw programów oraz doradcy EURES 

i asystenta EURES. Dodatek wynosi nie więcej niż 600 zł 

miesięcznie. Dodatek może być przyznany pracownikowi 

po uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez przeło-

żonego, jeżeli pracownik co najmniej raz w ciągu 12 mie-

sięcy bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku 

doskonalił kwalifikacje zawodowe wymagane na stano-

wisku pracy, na którym jest zatrudniony.

Wymagania dotyczące uzyskania dodatku do wy-
nagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie do-
datku do wynagrodzenia dla pracowników publicz-
nych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców 
Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 640).

Rady rynku pracy
Od 27 maja 2014 r. zostały określone zasady tworzenia 

i tryb funkcjonowania rad rynku pracy. Mogą być one 

tworzone jako organ doradczy ministra właściwego do 

spraw prawa pracy oraz jako rady wojewódzkie i powia-

towe. Za zadanie mają m.in. inspirowanie przedsię-

wzięć zmierzających do pełnego i produktywnego 

zatrudnienia oraz ocenę racjonalności gospodarki środ-

kami Funduszu Pracy.

Zasady funkcjonowania rad określa rozporządze-
nie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 
2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 630).

Pozostałe rozporządzenia wykonawcze 
dotyczące promocji zatrudnienia
Od 27 maja 2014 r. obowiązują ponadto rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. 

w sprawie:

■  wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia 
pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 632) – pośrednictwo pracy 

związane ze swobodnym przepływem pracowni-

ków może być realizowane m.in. przez powiatowe 

i wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Huf-

ce Pracy oraz podmioty prowadzące agencje za-

trudnienia,

■  programów specjalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 638)
– program specjalny będzie mógł być realizowany 

m.in. we współpracy z pracodawcami; starosta bę-

dzie zawierał wówczas pisemne porozumienie z pra-

codawcą dotyczące realizacji programu specjalnego, 

określające zadania, wysokość środków przeznaczo-

nych na realizację poszczególnych zadań i źródła ich 

finansowania,

■ przyznawania środków z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639) – kształ-

cenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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Więcej na temat zasad uzyskiwania wsparcia dla pra-
codawców i bezrobotnych z urzędów pracy napiszemy 
w kolejnych numerach „Serwisu PP”.

Opłaty za egzaminy w żegludze
Od 29 maja 2014 r. wzrosły wysokości opłat za niektóre 

egzaminy w żegludze morskiej i śródlądowej, m.in. 

opłata za egzamin teoretyczny w żegludze międzynaro-

dowej na poziomie zarządzania wynosi obecnie 800 zł 

(poprzednio było 500 zł). Zmieniły się również stawki 

opłat za egzaminy na jachty komercyjne i tak np. za eg-

zamin teoretyczny na świadectwo wynosi 200 zł, zaś na 

dyplom na jacht komercyjny – 400 lub 500 zł (w zależ-

ności od pojemności jachtu).

Nowe stawki opłat wprowadziła ustawa z 21 marca 
2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 609).

Zapytania z rejestru karnego 
Od 29 maja 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy 

zapytania o: udzielenie informacji o osobie, udzielenie 

informacji o podmiocie zbiorowym, informacji o osobie 

z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacji o pod-

miocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego. 

Ponadto w przypadku składania wniosku lub zapytań 

przez podmioty inne niż organy administracji publicz-

nej oraz państwowe i samorządowe jednostki organiza-

cyjne (czyli np. pracodawca działający w formie spółki 

prawa handlowego) muszą one dołączyć dokumenty 

(odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) potwierdzają-

ce, że osoba, która wniosek (zapytanie) podpisała, jest 

uprawniona do reprezentowania tego podmiotu. Takie-

go obowiązku nie będzie, jeżeli zapytanie (wniosek) 

zostało podpisane zgodnie z aktualnie wpisanymi do 

KRS danymi o sposobie reprezentacji oraz o osobach 

uprawnionych do reprezentowania podmiotu występują-

cego z zapytaniem lub wnioskiem. Jeżeli do złożenia 

zapytania (wniosku) jest wymagane łączne działanie 

więcej niż jednej osoby, dokument musi podpisać każda 

z tych osób.

Nowy wzór wniosku oraz warunki uzyskania infor-
macji zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informa-
cji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na 
podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Re-
jestrze Karnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 660).

Zwrot kosztów za przejazd do organu 
emerytalnego
Od 31 maja 2014 r. zwrot kosztów za przejazdy zwią-

zane z wezwaniem do stawiennictwa przez organ 

emerytalny funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-

skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo-

wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej jest dokony-

wany:

■ w kasie jednostki obsługującej organ emerytalny,

■ za pośrednictwem jednostek wyznaczonego operato-

ra pocztowego,

■ na rachunek bankowy wskazany przez wezwanego.

Osoba, której będzie przysługiwać zwrot, może wy-

brać sposób wypłaty.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 18 kwietnia 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów prze-
jazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ 
emerytalny (Dz.U. z 2014 r. poz. 626).

Asystenci nauczycieli
Od 4 czerwca 2014 r. w szkołach podstawowych będzie 

można zatrudniać asystentów nauczycieli. Będą oni 

mogli być angażowani do pomocy nauczycielom bądź 

osobom prowadzącym zajęcia w klasach I–III oraz wy-

chowawcom świetlic.

Takie zmiany wprowadza ustawa z 24 kwietnia 
2014 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 642).

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

Zmiany w świadczeniach 
zdrowotnych
Od 15 czerwca 2014 r. podstawowa opieka zdrowotna 

obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, dia-

gnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgna-

cyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób 

wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambula-

toryjnej opieki zdrowotnej. Zmiany mają na celu imple-

mentację dyrektywy Rady 93/16/EWG z 5 kwietnia 

1993 r. mającą ułatwić swobodny przepływ lekarzy 

i wzajemne uznawanie ich dyplomów w państwach 

Unii.

Warunkiem udzielania świadczeń w zakresie podsta-

wowej opieki zdrowotnej przez lekarzy internistów oraz 

pediatrów będzie wymóg udzielania tych świadczeń 

w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpo-

wiednimi dokumentami.

Obecnie lekarze interniści i pediatrzy mogą udzielać 

świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

jeżeli osoby takie posiadały odpowiednie kwalifikacje 

w dniu wejścia w życie ustawy z 24 sierpnia 2007 r. 



  nr 21/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 7

 AKTUALNOŚCI

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1172), tj. 29 września 

2007 r.

Od 15 czerwca lekarze, którzy posiadają:

■  specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogól-

nej lub

■  specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

■  specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie pediatrii,

będą mogli udzielać świadczeń zdrowotnych.

Świadczeniobiorca będzie musiał dokonać wyboru 

świadczeniodawcy oraz wybrać lekarza, pielęgniarkę 

podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawo-

wej opieki zdrowotnej. Świadczeniobiorca nie będzie 

ponosił żadnych opłat za wybór świadczeniodawcy 

podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli wyboru dokona 

spośród tych lekarzy i placówek, które zawarły umowy 

z NFZ. Jeżeli świadczeniobiorca będzie zmieniał przy-

chodnie (lekarza) częściej niż 3 razy w roku kalenda-

rzowym, za każdą kolejną zmianę zapłaci 80 zł (dotych-

czas bezpłatnie można było zrobić to nie częściej niż 

2 razy w roku).

Takie zmiany przewiduje ustawa z 21 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 619).

Waloryzacja składek emerytalnych

Od 1 czerwca 2014 r. ZUS będzie waloryzował składki 

na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r. które są zgro-

madzone na subkoncie ubezpieczonych w ZUS. Wskaź-

nik tej waloryzacji wynosi 104,54%.

Takie zmiany wprowadza obwieszczenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 6 maja 2014 r. w spra-
wie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie 
emerytalne za 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 334).

Odszkodowania za wypadki podczas 
pełnienia służby

Od 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady dotyczące 

przyznawania świadczeń odszkodowawczych dla funk-

cjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy doznali 

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 

wskutek wypadku albo choroby.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 4 kwietnia 
2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysłu-
gujących w razie wypadku lub choroby pozostają-
cych w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 616).

Więcej na ten temat pisaliśmy w „Serwisie PP” 
nr 20/2014.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 3–16 VI 2014 r.
5 czerwca
■  złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za maj 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 

i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS 

DRA i raportów imiennych.

8 czerwca
■ pierwszy dzień Zielonych Świątek – w tym dniu obowiązuje zakaz pracy dla pracowników w placówkach handlowych.

10 czerwca
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za maj 2014 r. przez płatników, będących osobami fizycznymi pro-

wadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie,

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za maj 2014 r. przez ww. płatników.

16 czerwca
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za maj 2014 r. przez płatników niebędących jed-

nostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie,

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz Fundusz Emerytur 

Pomostowych za maj 2014 r. przez ww. płatników.

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

 PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników

Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie
Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy 

(80%)

od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314; Dz.U. z 2013 r. poz. 1074)

Wynagrodzenia młodocianych

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

od 1 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)

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2014 r.
Wyszczególnienie 80% (staż mniejszy niż 5 lat) 100% (staż od 5 do 20 lat) 120% (staż co najmniej 20 lat)

Zasiłek przyznany przed 1 stycznia 2010 r.

Wszystkie miesiące 533,30 zł 666,60 zł 800,00 zł
Zasiłek przyznany po 31 grudnia 2009 r.

3 pierwsze miesiące 664,90 zł 831,10 zł 997,40 zł
Kolejne miesiące 522,10 zł 652,60 zł 783,20 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598; M.P. z 2014 r. poz. 367)

Wymiar czasu pracy w 2014 r. 

Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

Styczeń (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168

Luty (4 tygodnie x 40 godz.) 20 160

Marzec (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) 21 168

Kwiecień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 21 168

Maj (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 20 160

Czerwiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160

Lipiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184

Sierpień (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160

Wrzesień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) 22 176

Październik (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184

Listopad (4 tygodnie x 40 godz.) – (2 x 8 godz.) 18 144

Grudzień (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168

Łącznie 250 2000

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

  ZUS
Wskaźnik waloryzacji

Wskaź nik wa lo ry za cji pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo wego przy ję ty do ob li cze nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go Pod sta wa praw na

II kwartał 2014 r. 105,80% M.P. z 2014 r. poz. 166

I kwartał 2014 r. 97,6% M.P. z 2013 r. poz. 954

IV kwartał 2013 r. 97,9% M.P. z 2013 r. poz. 675

III kwartał 2013 r. 106,5% M.P. z 2013 r. poz. 473

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159)
Stan prawny na 22 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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uprawnienia do świadczeń socjalnych O TYM SIĘ MÓWI

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Pracodawcy zatrudniający 
niepełnosprawnych będą mogli 
ubiegać się o wsparcie z PFRON 
6 miesięcy dłużej
Do 31 grudnia 2014 r. został przedłużony termin, w którym pracodawcy zatrudniający 
pracowników niepełnosprawnych mogą ubiegać się o zwrot z PFRON kosztów zwią-
zanych z ich zatrudnieniem i szkoleniem.

30 czerwca 2014 r. wejdą w życie nowelizacje 

2 rozporządzeń wydłużających z 30 czerwca do 

31 grudnia 2014 r. okres, w czasie którego praco-

dawcy, dający zatrudnienie osobom legitymują-

cym się orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą 

ubiegać się o finansowe wsparcie z PFRON. 

Zwrot kosztów związanych 
z zatrudnieniem niepełnosprawnych
Pierwsze ze zmienianych rozporządzeń to rozpo-

rządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zwrotu dodatkowych kosztów związanych z za-

trudnianiem pracowników niepełnosprawnych. 

Na jego podstawie zakłady pracy do 31 grudnia 

2014 r. będą mogły się starać na dotychczasowych 

zasadach m.in. o zwrot z PFRON udokumentowa-

nych kosztów:

■  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do po-

trzeb osób niepełnosprawnych,

■  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających 

osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy 

lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

■  zakupu urządzeń technologii wspomagających 

lub przystosowanych do potrzeb wynikających 

z ich niepełnosprawności.

Refundacja kosztów szkolenia 
niepełnosprawnych
Drugi ze zmienianych aktów prawnych to rozpo-

rządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i trybu dokonywania refundacji kosz-

tów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. 

Na jego podstawie przedsiębiorcy będą mieli do 

31 grudnia 2014 r. możliwość ubiegania się, we-

dług tych samych reguł co obecnie, o wsparcie ze 

środków PFRON na szkolenie pracujących u nich 

osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

Zwrot kosztów dotyczących szkoleń obejmuje 

m.in. poniesione przez pracodawcę wydatki na:

■  wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie,

■  obsługę administracyjno-biurową związaną 

z realizacją szkolenia,

■  wynajem pomieszczeń na szkolenia,

■  materiały szkoleniowe.

W obu wymienionych rozporządzeniach doko-

nano ponadto aktualizacji publikatora rozporzą-

dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 

2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie 

w sprawie wyłączeń blokowych).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 18 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnia-
niem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 576),
 � § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 18 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkole-
nia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 577).
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TEMAT MIESIĄCA – ZASTĘPOWANIE PRACOWNIKÓW NA URLOPIE 

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

Powierzenie obowiązków pracownika 
innemu pracownikowi w czasie 
wakacyjnych urlopów 
Pracodawcy powinni zatrudniać pracowników przy pracach zgodnych z treścią 
umowy o pracę. Jednak w okresie wakacji, gdy pracownicy korzystają z urlopów wy-
poczynkowych, pracodawcy muszą zapewnić normalne funkcjonowanie swoich 
zakładów. Możliwe jest zatem powierzenie pracownikom innych obowiązków nie-
wskazanych w umowie o pracę.

Pracodawca w okresie nieobecności pracowników 

w czasie wakacji, oprócz powierzenia obowiązków 

nieobecnego pracownika innym osobom, może: 

■  zatrudnić nową osobę na podstawie umowy na 

zastępstwo, na czas określony, na czas wyko-

nania określonej pracy,

■  rozpocząć współpracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy 

o dzieło), zarówno ze swoim pracownikiem, 

jak i osobą spoza firmy,

■  zatrudnić pracownika z agencji pracy tymcza-

sowej.

Zatrudnienie innej osoby 
Bez wątpienia wszystkie powyższe rozwiązania 

są bardziej kosztowne (np. agencja pobiera prowi-

zję) niż powierzenie obowiązków innemu pra-

cownikowi. Wydłużają też moment, od którego 

będzie wykonywana praca (np. w celu zatrudnie-

nia pracownika na zastępstwo trzeba przeprowa-

dzić rekrutację, badania wstępne, szkolenie bhp). 

Ponadto z zastąpieniem pracownika inną osobą 

zatrudnioną na podstawie umowy cywilnopraw-

nej wiąże się ryzyko uznania takiej umowy za 

umowę o pracę (art. 22 § 12 ustawy – Kodeks pra-

cy, dalej: k.p.). 

Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy praca, 

którą wykonywał zleceniobiorca, spełniała wa-

runki umowy o pracę, czyli gdy:

■  był określony rodzaj wykonywanej pracy na 

rzecz pracodawcy lub stanowisko pracy,

■  praca była wykonywana pod kierownictwem,

■  praca była wykonywana w miejscu i czasie 

wskazanym przez pracodawcę. 

W związku z powyższym nie jest możliwe za-

warcie umowy cywilnoprawnej z osobą, która wy-

konywałaby czynności na takich samych warun-

kach, jak nieobecny pracownik. Można podpisać 

taką umowę, jednak nie może mieć ona cech sto-

sunku pracy. Osoba świadcząca pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej może wykonywać czynno-

ści należące do zakresu obowiązków pracownika 

przebywającego na urlopie wypoczynkowym, jed-

nak warunki określone w umowie zlecenia muszą 

być charakterystyczne dla umowy cywilnoprawnej.

Przykład
Pracownik budowy, który pracuje od poniedział-
ku do piątku (od 7.00 do 15.00), wykonujący 
zewnętrzną elewację budynków, przez lipiec br. 
będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. 
Pracodawca podpisał umowę zlecenia z Karo-
lem W. Zakres zadań pokrywa się z pracą wyko-
nywaną przez pracownika, jednak umowa nie 
może być kwestionowana przez PIP, ponieważ 
jest świadczona na zupełnie innych warunkach, 
tj. nie są określone godziny pracy i stanowisko, 
a ponadto umowa przewiduje możliwość zastą-
pienia zleceniobiorcy inną osobą. Takie postępo-
wanie pracodawcy będzie prawidłowe.
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Przykładowe zapisy umowy zlecenia decydujące o tym, że nie jest to umowa o pracę

(...)
Umowa zlecenia

§ 1.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania elewacji zewnętrznej budynku nr 2 
z inwestycji ECHO znajdującej się przy ulicy Odkrytej 5 w Warszawie w terminie do 31 lipca 2014 r.
(...)

§ 3.
Zleceniobiorca może powierzyć pracę wymienioną w § 1 innym osobom za zgodą Zleceniodawcy. 

§ 4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
(…)

Powierzenie pracy innemu 
pracownikowi

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest po-

wierzenie pracy wykonywanej za nieobecnego 

pracownika innemu pracownikowi z zakładu 

pracy. Może to się odbyć na podstawie ustnego 

polecenia, zmiany zakresu czynności czy powie-

rzenia innej pracy na okres nieprzekraczający 

3 miesięcy na podstawie art. 42 § 4 k.p.

Jednym z podstawowych obowiązków pracow-

nika jest obowiązek wykonywania poleceń praco-

dawcy. 

Polecenia te:

■  nie mogą być jednak dowolne,

■  muszą dotyczyć pracy,

■  nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa 

pracy oraz umową o pracę. 

Pracodawca nie ma więc możliwości powie-

rzenia pracownikowi wykonania polecenia, któ-

re nie ma związku ze świadczoną przez niego 

pracą albo znacznie wykracza poza jej zakres, 

wynikający z umowy o pracę. Zatem jeżeli 

w okresie wakacji pracodawca chce powierzyć 

innemu pracownikowi obowiązki nieobecnego 

pracownika, nowe zadania nie mogą wykraczać 

poza ustalony w umowie rodzaj pracy. Jeżeli tak 

się stanie, to powierzenie dodatkowych obowiąz-

ków będzie wiązało się z koniecznością zmiany 

umowy o pracę w drodze porozumienia zmienia-

jącego lub wypowiedzenia zmieniającego wa-

runki pracy i płacy. 

W sytuacji gdy dodatkowe obowiązki powo-

dują pracę w godzinach nadliczbowych, takie 

powierzenie jest nieprawidłowe, ponieważ wy-

nika z niego, że pracodawca planuje pracę 

w godzinach nadliczbowych, co jest niedopusz-

czalne.

Przykład
W dziale księgowości młodszy księgowy pla-
nuje w lipcu 2-tygodniowy urlop. Pracodawca 
poinformował główną księgową, że w okresie 
nieobecności pracownika to ona będzie wyko-
nywała jego obowiązki polegające na wprowa-
dzaniu faktur zakupu do programu księgowe-
go. W związku z zakończeniem pracy nad 
bilansem w czerwcu br., wykonywanie przez 
księgową powierzonych obowiązków nie spo-
woduje pracy w godzinach nadliczbowych. Po-
nadto zakres czynności głównego księgowego 
obejmuje zakres pracy młodszego księgowe-
go. Takie powierzenie obowiązku będzie prawi-
dłowe. 

Jeżeli pracownik odmówi wykonywania dodat-

kowych obowiązków, pracodawca może wypo-

wiedzieć mu umowę o pracę lub rozwiązać ją bez 

wypowiedzenia.

Należy podkreślić, że przepisy prawa pracy nie 

przewidują:

■  okresu, przez jaki inny pracownik może wyko-

nywać część czynności za nieobecnego pra-

cownika, oraz 

■  obowiązku podwyższenia wynagrodzenia lub 

wypłaty dodatku do wynagrodzenia.
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W uzasadnionych przypadkach pracodawca 

może również (na podstawie art. 42 § 4 k.p.) po-

wierzyć pracownikowi inną pracę niż określona 

w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 

3 miesięcy w roku kalendarzowym. Nowo powie-

rzona praca:

■  musi być zgodna z kwalifikacjami pracowni-

ka,

■  nie może powodować obniżenia wynagrodze-

nia.

Forma, w jakiej pracodawca dokona czaso-

wej zmiany stanowiska pracy, jest dowolna, 

z tym że dla celów dowodowych wskazana jest 

forma pisemna (wyrok SN z  13 marca 1979 r., 

I PRN 18/79, niepubl., patrz: www.ekspert3.

inforlex.pl).

Przykład
Pracownica z działu obsługi klienta w lipcu i sierp-
niu 2014 r. będzie przebywać na urlopie wypoczyn-
kowym (zaległym za 2013 r. i bieżącym). Praco-
dawca powierzył jej obowiązki pracownicy z działu 
marketingu (w okresie wakacji dział marketingu 
nie będzie prowadzić akcji promocyjnych), która 
przez 3 lata pracowała w dziale obsługi klienta. 
Pracodawca postąpił prawidłowo, ponieważ nie 
naruszył 3-miesięcznego okresu powierzenia innej 
pracy. Powierzenie wynikało z ważnego interesu 
pracodawcy (zapewnienia normalnego toku pra-
cy) oraz pracownik posiada kwalifikacje potrzebne 
do wykonywania danej pracy. 

Jak powierzyć pracownikowi obowiązki zastępowanego pracownika

Powierzenie innej 
pracy pracownikowi Charakterystyka Kto może zastosować Plusy (+) Minusy (–)

1 2 3 4 5
Wydanie ustnego 
polecenia

Pracodawca może wydać 
pracownikowi polecenie 
wykonywania obowiązków 
nieobecnego pracownika. 
Takie polecenie jest dla pra-
cownika wiążące i nie może 
on odmówić jego wykonania, 
jeżeli nie jest sprzeczne 
z przepisami prawa lub 
z umową o pracę pracowni-
ka (art. 100 § 1 k.p.)

Każdy pracodawca, nawet 
ten, który ma opracowane 
pisemne zakresy czynności 
(z wyjątkiem zakresów 
czynności uregulowanych 
w przepisach wewnątrzza-
kładowych)

Najprostszy sposób 
zastąpienia nieobecnego 
pracownika

1.  Rodzaj powierzonych 
obowiązków nie może 
być sprzeczny z rodza-
jem umówionej pracy, 
którą na podstawie 
zawartej umowy jest 
zobowiązany wykony-
wać pracownik.

2.  Zakres powierzonych 
czynności musi umoż-
liwiać pracownikowi 
wykonanie ich w nor-
malnym czasie pracy

Zmiana zakresu 
czynności

Zmiana zakresu czynności 
pracownika nie jest zmianą 
warunków zawartej umowy 
o pracę i nie wymaga wypo-
wiedzenia zmieniającego.
Przy powierzeniu pracow-
nikowi dodatkowych obo-
wiązków innego pracownika 
przebywającego na urlopie 
wypoczynkowym nie jest 
wymagana jego zgoda, 
jeśli obowiązki te są zgodne 
z pracą wykonywaną na 
danym stanowisku pracy. 
Pracownik musi wykonać 
powierzone obowiązki

Zmiany może dokonać 
każdy pracodawca. Jeżeli 
natomiast u pracodawcy 
obowiązują przepisy we-
wnętrzne (układ zbiorowy 
pracy, regulamin pracy, 
wynagrodzeń), w których 
są zawarte szczegółowe 
regulacje dotyczące 
zakresu czynności na 
danym stanowisku, zmiana 
zakresu czynności może 
być związana ze zmianą 
regulaminu

Stosunkowo łatwy sposób 
zastąpienia nieobecnego 
pracownika. Nie powoduje 
dodatkowych kosztów

Tymczasowe powie-
rzenie innej pracy na 
okres do 3 miesięcy 
(art. 42 § 4 k.p.)

Wypowiedzenie dotychczaso-
wych warunków pracy lub pła-
cy nie jest wymagane w razie 
powierzenia pracownikowi, 
w przypadkach uzasadnio-
nych potrzebami pracodawcy, 
innej pracy niż określona 
w umowie o pracę na okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy 
w roku kalendarzowym, jeżeli 
nie powoduje to obniżenia 
wynagrodzenia i odpowiada 
kwalifikacjom pracownika

Można powierzyć każdemu 
pracownikowi inną pracę 
niż wynikająca z umowy 
o pracę

Powierzenie takiej pracy 
nie wiąże się z dodatko-
wymi kosztami

1.  Dotyczy powierzenia 
innej pracy, zatem 
pracownik nie może 
wykonywać swoich 
obowiązków i nieobec-
nego pracownika, 
musi wykonywać inne 
obowiązki.

2.  Okres takiego powierze-
nia nie może przekro-
czyć 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym
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1 2 3 4 5
Podpisanie umowy 
cywilnoprawnej 
z własnym pracow-
nikiem

Pracodawca może zawrzeć 
z własnym pracownikiem 
umowę zlecenia, jeśli umowa 
ta nie będzie miała cech umo-
wy o pracę oraz będzie doty-
czyć innej rodzajowo pracy niż 
ta, którą wykonuje pracownik 
w ramach stosunku pracy. 
Z tytułu wykonywania pracy 
w ramach umowy cywilno-
prawnej (również umowy 
o dzieło) pracownik podlega 
ubezpieczeniom na zasa-
dach obowiązujących pra-
cowników (ubezpieczeniom: 
emerytalnemu, rentowemu, 
chorobowemu, wypadkowe-
mu, zdrowotnemu)

Można podpisać z każdym 
pracownikiem

Można powierzyć każdą 
pracę nawet tę związaną 
z tajemnicą przedsię-
biorstwa. Zawarcie 
takiej umowy z własnym 
pracownikiem może lepiej 
uchronić kluczowe infor-
macje dotyczące firmy 
niż podpisanie jej z kimś 
spoza firmy

1.  Dodatkowe koszty dla 
pracodawcy związane 
z wypłatą wynagro-
dzenia oraz składkami 
ZUS.

2.  Ryzyko uznania 
umowy za sprzeczną 
z zasadami prawa 
pracy i zawartej w celu 
obejścia przepisów 
o czasie pracy

Umowa na zastęp-
stwo

Umowa o pracę na zastęp-
stwo jest umową o pracę 
na czas określony. Można ją  
zawrzeć na czas uspra-
wiedliwionej nieobecności 
pracownika 

Każdy pracodawca; 
tylko rodzaj powierzonej 
pracy musi odpowiadać 
pracy wykonywanej przez 
nieobecnego pracownika, 
natomiast warunki pracy 
mogą być inne, tj. wynagro-
dzenie, wymiar czasu pracy

1.  Krótki okres wypowie-
dzenia – 3 dni.

2.  Umowa ta nie przedłu-
ża się do dnia porodu.

3.  Umowę na zastępstwo 
nie obowiązuje limit 
zawierania maksy-
malnie 2 umów na 
następujące po sobie 
okresy (umowę na 
czas określony można 
zawrzeć 2 razy, jeżeli 
przerwa między zakoń-
czeniem jednej umowy 
a rozpoczęciem kolej-
nej nie przekraczała 
1 miesiąca, a kolejny  
raz oznacza koniecz-
ność zawarcia umowy 
na czas nieokreślony)

1.  Koszty zatrudnienia 
– obowiązek opłacenia 
wszystkich składek ZUS.

2.  Pracownik ma prawo 
do urlopu wypoczynko-
wego, świadczeń 
z zfśs, obowiązuje go 
regulamin wynagra-
dzania, czyli wszystkie 
nagrody, premie itp. 
oraz ma prawo do 
wynagrodzenia choro-
bowego i zasiłków 
z ubezpieczeń społecz-
nych (jeżeli przerwa 
w zatrudnieniu nie 
przekroczyła 30 dni, 
to może nabyć prawo 
od pierwszego dnia 
choroby)

Umowa o pracę 
tymczasową

Pracownik tymczasowy 
zatrudniany jest przez 
agencję pracy tymczasowej 
na podstawie umowy 
o pracę na czas określony 
lub umowy o pracę na czas 
wykonania określonej pracy. 
Pracodawca zawiera umowę 
z agencją, a ta udostępnia 
pracodawcy użytkownikowi 
pracownika

Każdy pracodawca może 
skorzystać z takiej formy 
zatrudnienia, tylko czas 
trwania pracy u jednego 
pracodawcy maksymalnie 
może wynosić 18 miesięcy 
w ciągu 36 miesięcy

1.  Krótki okres wypowie-
dzenia w stosunku do 
innych umów o pracę. 
W umowie o pracę 
zawartej na czas 
określony strony mogą 
przewidzieć możliwość 
wcześniejszego rozwią-
zania tej umowy przez 
każdą ze stron (art. 13 
ust. 2 ustawy o pracow-
nikach tymczasowych).

2.  Brak konieczności 
przeprowadzania 
rekrutacji i nieliczne 
obowiązki pracodaw-
cy wobec zatrudnia-
nych pracowników. 
Pracodawcą dla 
pracowników tymcza-
sowych jest agencja 
pracy tymczasowej

1.  Wysokie koszty zatrud-
nienia w stosunku do 
innych form (agencja 
pobiera prowizję).

2.  Pracownik nie może 
wykonywać pracy:
– szczególnie niebez-
piecznej,
– na stanowisku pracy 
za pracownika uczest-
niczącego w strajku,
– na stanowisku pracy, 
na którym w okresie 
ostatnich 3 miesię-
cy był zatrudniony 
pracownik, z którym 
rozwiązano stosunek 
pracy z przyczyn 
niedotyczących pra-
cowników

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 22, art. 25 § 1, art. 251, art. 42, art. 94, art. 97 § 1 i 11, 
art. 100, art. 177 § 31, art. 229 § 1 pkt 1, art. 237 § 1 i 2, art. 281 
pkt 1 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. 8, art. 9, art. 13, art. 15 ust. 1, art. 17, art. 20 ust. 1 i 2 
ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tym-

czasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 221, poz. 1737),
 � art. 734–749 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 � art. 8 ust. 2–2a 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).
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SEBASTIAN KRYCZKA – specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, autor licznych artykułów i komentarzy z tej dziedziny

Składanie pracownikowi kilku 
wypowiedzeń zmieniających 
jest dopuszczalne
Pracodawca ma możliwość modyfikacji warunków pracy i płacy w drodze jedno-
stronnej czynności, tj. wypowiedzenia zmieniającego. Przepisy Kodeksu pracy nie 
wskazują bezpośrednio na możliwość złożenia przez pracodawcę w bliskich odstę-
pach czasu jednego po drugim wypowiedzenia zmieniającego. Nie oznacza to, że 
pracodawca nie może takich czynności dokonać.  

Pracodawca może w drodze wypowiedzenia 

zmieniającego dokonać modyfikacji warunków 

zatrudnienia. 

W praktyce pracodawca co do zasady wypo-

wiedzenie definitywne składa tylko raz – wypo-

wiedzenie zmieniające może być składane pra-

cownikowi wielokrotnie podczas zatrudnienia. 

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, kiedy to praco-

dawca, wypowiadając pracownikowi umowę 

o pracę (definitywnie), dokona tego ponownie. Na 

możliwość taką wskazał SN w wyroku z 18 grud-

nia 2002 r. (I PK 49/02, OSNP 2004/13/220, 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), w którym uznał, 

że pracodawca, który wypowiedział umowę o pra-

cę, może do czasu rozwiązania stosunku pracy 

dokonać ponownego jej wypowiedzenia, bez po-

trzeby uzyskania zgody pracownika na cofnięcie 

wcześniejszego wypowiedzenia. Można zatem 

przyjąć, że skoro dopuszczalne jest złożenie 

w okresie wypowiedzenia drugiego (definitywne-

go) wypowiedzenia umowy o pracę, to również 

dopuszczalne będzie złożenie drugiego wypowie-

dzenia zmieniającego. 

Zmiana warunków pracy lub
(i) płacy 
Przepisy o wypowiadaniu umów o pracę stosuje 

się odpowiednio do wypowiedzenia wynikają-

cych z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 

§ 1 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Warto 

jednak zauważyć, że ustawodawca w art. 42 § 2 

k.p. posługuje się zwrotem „wypowiedzenie wa-

runków pracy lub płacy”. Dosłowne rozumienie 

tego sformułowania może sugerować, że praco-

dawca ma możliwość w drodze jednej czynności 

(jednego wypowiedzenia) dokonać zmiany wa-

runków tylko pracy lub tylko płacy. W przeciw-

nym razie, zakładając, że ustawodawca, konstru-

ując przepis, działał racjonalnie, posłużyłby się 

konsekwentnie określeniem „wypowiedzenie 

warunków pracy i płacy”. Niezależnie od powyż-

szych rozważań należy przyjąć, że dopuszczalną 

praktyką jest sporządzenie wypowiedzenia zmie-

niającego zawierającego propozycję zmiany wa-

runków zarówno pracy lub płacy, jak również 

pracy i płacy. 

Więcej niż jedno wypowiedzenie 
zmieniające w praktyce
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pracodawca zło-

ży pracownikowi w sposób skuteczny wypowie-

dzenie zmieniające zawierające propozycje zmian 

– np. w zakresie warunków pracy. Konsekwencją 

tej czynności jest uruchomienie całej procedury, 

regulowanej odpowiednio przez przepisy dotyczą-

ce definitywnego wypowiedzenia umowy, jak 

również regulacje właściwe dla wypowiedzenia 

zmieniającego. Rozpoczyna się bieg terminu wy-

powiedzenia, w trakcie którego pracownik ma 

możliwość zadeklarowania się co do nowej propo-

zycji pracodawcy. Jeżeli bowiem pracownik przed 

upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży 

oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowa-

nych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te 
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warunki. Pracownik powinien być o tym fakcie 

pouczony w treści wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli wypowiedzenie zmieniające nie zawiera 

pouczenia dotyczącego oświadczenia o nieprzy-

jęciu proponowanych warunków, pracownik może 

złożyć deklarację do końca biegu okresu wypo-

wiedzenia.

W sytuacji gdy pracownik nie wyrazi zgody na 

proponowane warunki pracy lub płacy, umowa 

o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu do-

konanego wypowiedzenia. Warto zwrócić uwagę 

na redakcję przepisu, który posługuje się zwro-

tem „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika 

zaproponowanych warunków pracy lub płacy”. 

Treść przywołanej regulacji pozwala na przyjęcie, 

że brak akceptacji choćby jednej z ogółu propozy-

cji zawartej w wypowiedzeniu zmieniającym po-

woduje, że zmienia się ono w wypowiedzenie de-

finitywne. 

Pracownik powinien wyrazić 
zgodę na całość propozycji 
zawartych w wypowiedzeniu 
zmieniającym. Brak zgody 
na którąkolwiek z nich jest 
równoznaczne w skutkach 
z definitywnym odrzuceniem 
oferty pracodawcy. 

Nie można wykluczyć sytuacji, w której praco-

dawca złoży skutecznie wypowiedzenie zmienia-

jące, a następnie w czasie biegu okresu wypowie-

dzenia uzna, że nie zawarł w nim wszystkich 

warunków (propozycji), które chciałby pracowni-

kowi zmienić. W takim przypadku powstaje pyta-

nie, jak powinien postąpić pracodawca. Należy 

rozważyć następujące opcje: 

■  złożenie drugiego niezależnego wypowiedze-

nia zmieniającego,

■  wycofanie pierwszego wypowiedzenia, a na-

stępnie złożenie wypowiedzenia kolejnego, 

które będzie zawierało propozycje zawarte 

w pierwszym wypowiedzeniu oraz te ele-

menty dodatkowe, które nie były w nim za-

warte. 

Dwa wypowiedzenia zmieniające 

Co do zasady przepisy regulujące zarówno wy-

powiedzenie zmieniające, jak i wypowiedzenie 

definitywne nie regulują bezpośrednio kwestii 

związanej z możliwością (lub jej brakiem) złoże-

nia więcej niż jednego wypowiedzenia w stosun-

ku do tego samego pracownika. Nie ulega oczy-

wiście wątpliwości, że w przypadku wypowie-

dzenia zmieniającego w pełni dopuszczalną prak-

tyką jest składanie wypowiedzeń zmieniających 

w takich przedziałach czasu, w których nie ma 

możliwości nakładania na siebie okresów wypo-

wiedzenia. Problem pojawia się wówczas, gdy 

pracodawca składa 2 niezależne od siebie wypo-

wiedzenia zmieniające – jedno po drugim, tak że 

nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia pierw-

szego. Nie ma formalnoprawnych przeszkód, aby 

pracodawca złożył pracownikowi 2 niezależne 

wypowiedzenia zmieniające – jedno może np. do-

tyczyć warunków pracy, a drugie płacy.

Przykład 
Pracodawca złożył pracownikowi wypowiedze-
nie zmieniające, w którym zaproponował pra-
cownikowi zmianę stanowiska pracy odpowied-
nią do jego kwalifikacji. Po tygodniu pracodawca 
uznał, że w związku z poprzednią propozycją 
(w zakresie zmiany stanowiska) obniży pra-
cownikowi wynagrodzenie i złożył mu kolejne 
wypowiedzenie zmieniające. W powyższym 
przypadku można uznać, że każdy z dokumen-
tów wypowiadających warunki zatrudnienia 
jest odrębny. Takie postępowanie pracodawcy 
jest prawidłowe.

Nie ma problemu, jeżeli pracownik zgodzi się 

zarówno na zmianę warunków pracy (stanowiska) 

wynikającą z pierwszego wypowiedzenia, jak 

i zmianę w zakresie wynagrodzenia wynikającą 

z drugiego oświadczenia pracodawcy. Sytuacja 

komplikuje się nieco, gdy pracownik nie wyrazi 

zgody na któreś z postanowień (z pierwszego wy-

powiedzenia). Jeśli pracownik nie wyrazi zgody 

na nowe warunki pracy, a pracodawca już zdążył 

złożyć drugie wypowiedzenie, wówczas umowa 

rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia 

pierwszego wypowiedzenia – niezależnie od fak-

tu, jaką pracownik podjąłby decyzję w sprawie 

drugiego wypowiedzenia zmieniającego warunki 

płacy. 

W sytuacji gdy pracownik zaakceptował pro-

pozycję zawartą w pierwszym wypowiedzeniu, 

ale odrzucił ofertę wynikającą z drugiego wypo-
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wiedzenia – wówczas umowa rozwiązuje się 

z upływem okresu wypowiedzenia drugiego wy-

powiedzenia zmieniającego. 

Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego, ponowne 
wypowiedzenie

Pracodawca, który złożył wypowiedzenie zmie-

niające, a następnie uznał, że nie jest ono zupełne 

z punktu widzenia propozycji zmian, może roz-

ważyć wycofanie pierwszego wypowiedzenia 

i złożenie drugiego – uzupełnionego. 

Pracodawca może wycofać 
złożone przez siebie 
wypowiedzenie warunków 
pracy lub płacy.

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostron-

nym oświadczeniem woli pracodawcy. Z uwagi na 

fakt, że przepisy prawa pracy nie regulują kom-

pleksowo problematyki składania oświadczeń 

woli oraz ich odwoływania, należy w tym przy-

padku stosować przepisy ustawy – Kodeks cywil-

ny (art. 300 k.p.). 

Oświadczenie woli jest złożone skutecznie 

w sytuacji, gdy dotrze do drugiej strony w taki 

sposób, że będzie ona mogła zapoznać się z jego 

treścią. O prawnie skutecznym cofnięciu oświad-

czenia woli można natomiast mówić wtedy, kiedy 

oświadczenie o cofnięciu dotrze do adresata naj-

później z oświadczeniem, które ma być wycofane, 

lub wcześniej. 

Pracodawca, chcąc wycofać 
wypowiedzenie, musi skierować 
oświadczenie woli w tej 
sprawie bezpośrednio do 
zainteresowanego pracownika. 

Przykład
Pracodawca ma zamiar wycofać złożone pra-
cownikowi wypowiedzenie zmieniające. Oświad-
czenie woli w tej sprawie skierował do reprezentu-
jącej pracownika zakładowej organizacji związ-
kowej. W tym przypadku cofnięcie wypowiedze-
nia nie będzie skuteczne. Czynność ta powinna 
być skierowana bezpośrednio do pracownika. 

W sytuacji gdy wypowiedzenie zmieniające 

dotarło do pracownika, jego skuteczne cofnię-

cie uzależnione jest od jego zgody. Z uwagi na 

to, że przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują, 

jaką formę powinna mieć zgoda na wycofanie 

oświadczenia woli, można przyjąć, że może być 

ona wyrażona w sposób dowolny, ale niebudzą-

cy wątpliwości. Zgoda pracownika jest jego do-

browolną decyzją. 

Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na cofnię-

cie wypowiedzenia, wywołuje ono typowe dla 

tej czynności skutki prawne (w zależności od 

postępowania pracownika – przyjęcia lub od-

rzucenia propozycji pracodawcy). 

Wskazanie przyczyn wypowiedzenia 
(wypowiedzeń) 
Rozwiązując umowę o pracę zawartą na czas nie-

określony, pracodawca ma obowiązek uzasadnie-

nia swojej decyzji. Biorąc pod uwagę tzw. odpo-

wiednie stosowanie przepisów o wypowiedzeniu 

definitywnym do wypowiedzenia zmieniającego, 

należy uznać, że obowiązek uzasadnienia – wska-

zania przyczyn wypowiedzenia – dotyczy rów-

nież wypowiedzenia zmieniającego warunki za-

trudnienia pracownikowi zatrudnionemu na 

podstawie umowy na czas nieokreślony. 

Pracodawca ma obowiązek uzasadnić pierwsze 

złożone wypowiedzenie zmieniające. W sytuacji 

gdy składa kolejne, odnoszące się do innych wa-

runków zatrudnienia, również powinien je uza-

sadnić. Jeżeli pracodawca dokonuje ponownego 

wypowiedzenia tych samych warunków zatrud-

nienia – np. warunków wynagradzania, powinien 

swoją decyzję uzasadnić. 

Konsultacja związkowa
Jeżeli pracodawca wypowiada umowę na czas 

nieokreślony, ma obowiązek skonsultowania za-

miaru wypowiedzenia z zakładową organizacją 

związkową reprezentującą pracownika. 

Warto zauważyć, że pracodawca ma skonsulto-

wać zamiar wypowiedzenia, a nie fakt już złożo-

nego wypowiedzenia. Uwzględniając to, że do 

wypowiedzenia zmieniającego należy odpowied-

nio stosować przepisy o wypowiedzeniu defini-

tywnym, należy przyjąć, że obowiązek konsultacji 

zamiaru złożenia wypowiedzenia zmieniającego 

dotyczy przypadku, gdy czynność pracodawcy 

jest skierowana do pracownika zatrudnionego na 

czas nieokreślony.  
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Pracodawca o zamiarze 
wypowiedzenia warunków 
umowy powinien zawiadomić 
zakładową organizację 
związkową w formie pisemnej 
z podaniem przyczyny 
uzasadniającej zmianę 
warunków pracy i płacy.

W przypadkach gdy pracodawca wypowiada 

warunki płacy lub płacy w drodze kilku wypowie-

dzeń zmieniających w dłuższych odstępach czasu, 

w zasadzie nie ma wątpliwości w zakresie obo-

wiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia. Może 

natomiast powstać wątpliwość, czy pracodawca ma 

obowiązek konsultować zamiar złożenia ponowne-

go wypowiedzenia zmieniającego, w sytuacji gdy 

okres wypowiedzenia pierwszego złożonego wy-

powiedzenia zmieniającego jeszcze nie upłynął. 

Przykład 
Pracodawca wypowiedział pracownikowi wa-
runki pracy. Zamiar wypowiedzenia został skon-
sultowany z zakładową organizacją związkową. 
Następnie w okresie wypowiedzenia pracodaw-
ca zdecydował, że wypowie pracownikowi wa-
runki płacy. W takim wypadku należy uznać, że 
ponieważ pierwsze wypowiedzenie nie zawiera-
ło propozycji warunków w zakresie płacy, które 
pracodawca oferuje w drugim niezależnym 
z formalnego punktu widzenia wypowiedzeniu, 
również zamiar jego złożenia podlega obowiąz-
kowi konsultacji ze stroną związkową. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 30 § 3 i 4, art. 38 § 1, art. 42, art. 300 ustawy – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 61 § 1 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 pracownicy pracujący w handlu 
muszą mieć wolne 8 czerwca br.
Prowadzę sklep, w którym zatrudniam 5 pracowników na podstawie umów o pracę. 
Pracownicy pracują na zmiany w systemie równoważnym czasu pracy, również w so-
boty i w niedziele. Jeden z pracowników poinformował mnie, że nie możemy mu wy-
znaczyć pracy w niedzielę 8 czerwca br. ze względu na przypadające w tym dniu 
święto. Czy to prawda – pyta Czytelnik ze Szczecina.

Pracownik ma rację. W niedzielę 8 czerwca 

2014 r. przypada pierwszy dzień Zielonych Świą-

tek, który jest świętem wolnym od pracy, a pra-

cownicy zatrudnieni w placówkach handlowych 

nie mogą pracować w dni świąteczne.

Pracowników zatrudnionych w placówkach 

handlowych obowiązuje zakaz pracy w święta. 

Dniami świątecznymi wolnymi od pracy, w któ-

rych nie można pracować w placówkach handlo-

wych, są jedynie te dni, które zostały wskazane 

w ustawie o dniach wolnych od pracy.

Pierwszy dzień Zielonych Świątek jest 

dniem świątecznym określonym w przepisach 

o dniach wolnych od pracy, zatem w to święto 

pracownicy zatrudnieni w placówkach handlo-

wych nie mogą wykonywać pracy. Pierwszy 

dzień Zielonych Świątek zawsze przypada 

w niedzielę. Nie ma to jednak znaczenia 

w przypadku zakazu pracy w handlu w święta. 

W święto, które przypada w niedzielę, obowią-

zuje bowiem również zakaz pracy w placów-

kach handlowych.



3 czerwca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl18

PRAWO PRACY wypowiedzenie zmieniające

Zakaz pracy w placówkach 
handlowych obowiązuje 
również w święta, które 
przypadają w niedzielę.

Nie ma jednak przeszkód, aby w dni świątecz-

ne w placówkach handlowych pracowali właści-

ciele sklepów lub osoby na podstawie umów cy-

wilnoprawnych. Zawierana umowa cywilnoprawna 

nie może jednak spełniać wymagań właściwych 

dla umowy o pracę. Pracodawca nie może bo-

wiem zatrudniać osób na umowy cywilnoprawne, 

jeżeli faktycznie mamy do czynienia ze stosun-

kiem pracy.

Przykład
Pracodawca będący właścicielem sieci sklepów 
zatrudnił w święta majowe kilka osób na umowy 
zlecenia. Wykonywali oni tę samą pracę co 
sprzedawcy w sklepie. Praca każdego z nich po-
legała na obsłudze klientów, układaniu towaru 
na półkach i sprzątaniu sklepu. Pracowali oni od 
1 do 3 maja w godz. 6.00–18.00, które zostały 
określone przez pracodawcę. Takie postępowa-
nie pracodawcy było nieprawidłowe. Jeżeli nato-
miast przedsiębiorca zatrudniłby na umowę zle-
cenia np. jedną osobę do rozkładania towaru na 
półkach w sklepie, a drugą do sprzątania, i usta-
lił, że nie pracują oni w stałych godzinach, tylko 
po wykonaniu swojej pracy w danym dniu mogą 
opuścić sklep, a wynagrodzenie będzie im przy-
sługiwać częściowo w towarze, to takie zatrud-
nienie na umowę zlecenia będzie prawidłowe. 
Nie ma też przeszkód, aby zatrudnić osobę na 
umowę zlecenia i określić, że jej praca będzie 
polegała na wydawaniu i sprzedaży towaru 
klientom sklepu.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspek-

cji Pracy, pracownicy mogą pracować w święta 

np. na stacjach benzynowych, w cukierniach, ap-

tekach czy kwiaciarniach. Instytucje te nie są 

uważane przez PIP za placówki handlowe. Za pla-

cówkę handlową należy uznać każdą placówkę, 

której główną działalnością jest handel. Placówką 

handlową będą zatem wszystkie sklepy, hurtow-

nie, domy wysyłkowe, stragany, stoiska itp.

Pierwszy dzień Zielonych Świątek nie wpływa 

natomiast na wymiar czasu pracy pracowników. 

Święta, które przypadają w niedzielę (tak jak pierw-

szy dzień Zielonych Świątek), nie obniżają wymia-

ru czasu pracy. Zatem w czerwcu 2014 r. czas pracy 

o 8 godzin obniży tylko święto Bożego Ciała. 

Dla pracowników pracujących od poniedziałku 

do piątku, którzy z tytułu przeciętnie 5-dniowego 

tygodnia pracy mają wolne soboty, wymiar czasu 

pracy w czerwcu 2014 r. należy obliczyć następu-

jąco:

Krok 1. Liczbę pełnych tygodni przypadających 

w okresie rozliczeniowym należy pomnożyć 

przez 40 godzin.

W czerwcu 2014 r. występują 4 pełne tygodnie, 

a zatem 4 x 40 godz. = 160 godz.

Krok 2. Do otrzymanej liczby godzin należy do-

dać iloczyn 8 godzin i liczby dni „wystających” 

poza pełne tygodnie, przypadających od ponie-

działku do piątku.

W czerwcu 2014 r. jest jeden taki dzień, tj. 30 czer-

wca, a zatem 160 godz. + 8 godz. = 168 godz.

Krok 3. Od otrzymanej liczby godzin należy odjąć 

8 godzin z tytułu każdego święta, które przypada 

w innym dniu niż niedziela lub dzień wolny od pra-

cy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

W czerwcu 2014 r. występują 2 święta, tj. 

8 czerwca (pierwszy dzień Zielonych Świątek) 

i 19 czerwca (Boże Ciało), które przypadają od-

powiednio w niedzielę i w czwartek. Święto, któ-

re przypada w niedzielę (czyli pierwszy dzień 

Zielonych Świątek), nie obniża wymiaru czasu 

pracy pracowników. Natomiast święto Bożego 

Ciała obniży o 8 godzin wymiar czasu pracy pra-

cownikom.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 22, 130, 1519a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pra-
cy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 � art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
(Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459). 

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PP” na 2014 r.

Szczegóły na str. 42



Płace i rozliczenia 
Koszty uzyskania przychodów 
ze stosunku pracy i ulga podatkowa 
w praktyce 

TOMASZ KRÓL – konsultant podatkowy

IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ponoszą koszty 
uzyskania przychodów. Są one określone kwotowo i mają wpływ na 
sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia. Wysokość kosztów uzy-
skania przychodów zależy od tego, czy podatnik uzyskuje przychody 
od jednego pracodawcy, czy od kilku oraz od miejsca stałego lub 
czasowego zamieszkania podatnika.

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pra-

cy, stosunku służbowego, spółdzielczego sto-

sunku pracy oraz pracy nakładczej są okre-

ślone w miesięcznych zryczałtowanych 

wysokościach, tj. podstawowej i podwyższo-

nej, oraz odpowiednio w normach rocznych 

dla jednego i wielu stosunków pracy (lub/i 

pokrewnych).

Koszty uzyskania przychodów to element, 

który wpływa na wysokość dochodu i zalicz-

ki na podatek. Zatem od zastosowania prawi-

dłowych kosztów zależy prawidłowa wyso-

kość zobowiązania wobec urzędu skarbowego.

Gdy miesięczne koszty 
przekraczają przychód 
pracownika

W praktyce może wystąpić sytuacja, że mie-

sięczny przychód pracownika jest niższy od 

kwotowej ustawowej normy kosztów uzyska-

nia. Tak jest, gdy pracownik jest zatrudniony 

np. na niewielką część etatu (np. na 1/16) lub 

przysługuje mu wynagrodzenie za 1 bądź kil-

Wysokość kosztów uzyskania 
przychodów w 2014 r.

Limit miesięczny Limit roczny
111,25 zł 1335 zł – jeżeli podatnik uzyskuje 

przychody z jednego stosunku pracy 
i pokrewnych,
2002,05 zł – dla podatników uzy-
skujących przychody równocześnie 
z więcej niż jednego stosunku pracy 
i pokrewnych

139,06 zł 1668,72 zł – dla podatników, których 
miejsce stałego lub czasowego 
zamieszkania jest położone poza 
miejscowością, w której znajduje się 
zakład pracy, i nie otrzymują dodatku 
za rozłąkę,
2502,56 zł – dla dojeżdżających 
uzyskujących przychody równocześnie 
z więcej niż jednego stosunku pracy 
i pokrewnych
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ka dni w miesiącu albo, będąc na urlopie ma-

cierzyńskim, otrzymuje tylko np. dodatek sta-

żowy. Wątpliwość dotyczy tego, czy w tej 

sytuacji należy obniżyć koszty uzyskania do 

wysokości przychodu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof) 

określają jedynie, że kwota tych kosztów jest 

miesięczna, co świadczy o ich niepodzielno-

ści. Poza tym koszty te zostały ustalone 

w sposób zryczałtowany, a więc niezależny 

ani od faktycznych wydatków pracownika po-

noszonych w celu osiągnięcia przychodów ze 

stosunku pracy, ani od wymiaru czasu pracy 

czy liczby dni przepracowanych w miesiącu. 

Nie ma wyraźnej podstawy prawnej do zasto-

sowania w miesiącu np. niższych kosztów. 

Wynika to choćby z definicji dochodu ze sto-

sunku pracy. Za dochód uzyskany w ciągu 

miesiąca uważa się bowiem przychody w ro-

zumieniu art. 12 ustawy o pdof, po odliczeniu 

kosztów uzyskania w wysokości określonej 

w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 

pkt 1–3 ustawy o pdof (m.in. po odliczeniu 

kosztów autorskich). Zatem chodzi o odlicze-

nie przede wszystkim kosztów w wysokości 

111,25 zł lub 139,06 zł. Jednak w wielu inter-

pretacjach organy podatkowe uznają za pra-

widłowe dostosowanie wysokości kosztów 

do poziomu przychodu (np. interpretacja 

indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 

w Katowicach z 19 lipca 2012 r., IBP-

-BII/1/415–406/12/MK).

Koszty uzyskania przycho-
dów są określone kwotowo, 
w sposób zryczałtowany.

W rzeczywistości jest to tylko czynność 

techniczna, która nie ma wpływu ani na wy-

sokość miesięcznej zaliczki (która i tak wy-

nosi 0 zł), ani rocznego zobowiązania podat-

kowego. W pierwszym przypadku dochód 

jest zerowy, a w drugim – pracownik (podat-

nik) może odliczyć w zeznaniu rocznym peł-

ną ustawową kwotę kosztów. Jeśli pracowni-

ka rozlicza pracodawca, sporządzając 

PIT-40, to dochód powinien pomniejszyć 

o pełną normę kosztów, nawet jeśli w trakcie 

roku podatkowego obniżył je do wysokości 

przychodu.

Gdy roczny przychód ze stosunku pracy 

jest niższy od limitu kosztów uzyskania, po-

datnik ponosi stratę z tego źródła. Taką stratę 

może jednak odliczyć od dochodu w rozli-

czeniu rocznym składanym za kolejny rok, 

w którym został osiągnięty dochód ze stosun-

ku pracy.

Koszty podwyższone ze względu 
na miejsce zamieszkania

Część pracowników korzysta z tzw. kosztów 

zamiejscowych (podwyższonych). Są one 

wyższe od podstawowych o 25%. Prawo do 

wyższych kosztów przysługuje pracownikowi 

w trakcie roku podatkowego, jeżeli spełni 

3 warunki, tj.:

■  miejsce stałego lub czasowego zamieszka-

nia podatnika jest położone poza miejsco-

wością, w której znajduje się zakład pracy,

■  podatnik nie otrzymuje dodatku za roz-

łąkę,

■  podatnik złożył w zakładzie pracy pisemne 

oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Oświadczenie wystarczy złożyć tylko raz, 

chyba że podatnik zmieni miejsce zamieszka-

nia. Wówczas musi powiadomić o tym płatni-

ka, aby ten zaprzestał potrącania wyższych 

kosztów.

Podwyższone koszty przysługują niezależ-

nie od tego, przez jaką część miesiąca pra-

cownik dojeżdżał do pracy. Mimo że nie wy-

nika to wprost z przepisów, nie ma 

zastrzeżenia, że okres zamieszkiwania w in-

nej miejscowości musi obejmować pełny mie-

siąc (art. 22 ust. 2 pkt 3 oraz art. 32 ust. 5 

ustawy o pdof).

Przykład
Marcin R. jest zameldowany w Gnieźnie, ale 
mieszka w Poznaniu, gdzie pracuje. W po-
łowie maja 2014 r. przeprowadził się do no-
wego domu w Kórniku i od tego czasu za-
czął dojeżdżać samochodem do pracy odda-
lonej o ok. 20 km. Pracownik złożył praco-
dawcy oświadczenie o stosowaniu podwyż-
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szonych kosztów uzyskania przychodów. 
Pracodawca może zastosować wyższe kosz-
ty przy obliczaniu zaliczki za maj, gdyż nie ma 
znaczenia, ile dni w miesiącu, czym ani jak 
daleko Marcin R. dojeżdżał do pracy z innej 
miejscowości. Wystarczy sam fakt dojazdu. 
Dodatkowym kryterium decydującym o za-
stosowaniu kosztów podwyższonych jest 
miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Brak oświadczenia pracownika nie upraw-

nia pracodawcy do potrącania w trakcie roku 

kosztów zamiejscowych. Wówczas podatni-

kowi przysługują koszty podstawowe.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Jeżeli pracownik, który dojeżdżał do miejsca 

pracy, otrzymuje od pracodawcy zwrot kosz-

tów tych dojazdów, to nie stosuje się podwyż-

szonych kosztów uzyskania przychodów. Wy-

jątkiem jest sytuacja, gdy zwrócone koszty 

zostały zaliczone do przychodów podlegają-

cych opodatkowaniu (art. 22 ust. 13 ustawy 

o pdof). Przykładowo, jeśli pracodawca nie-

odpłatnie przekazuje pracownikowi na dojaz-

dy do pracy bilet miesięczny, którego wartość 

zalicza do jego opodatkowanych przychodów 

ze stosunku pracy, to takiemu pracownikowi 

przysługują koszty podwyższone. Jeżeli 

zwrot kosztów dojazdu jest nieopodatkowany, 

to pracownik nie może w zeznaniu rocznym 

potrącić kosztów w wysokości faktycznie po-

niesionych wydatków.

Przykład
Funkcjonariusz Straży Pożarnej, czasowo 
delegowany do służby w innej miejscowo-
ści, otrzymuje od jednostki zwrot kosztów 
przejazdów do tej miejscowości. W związ-
ku z tym, że zwrot tych kosztów jest zwol-
niony z podatku dochodowego na podsta-
wie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o pdof, 
strażakowi nie przysługują podwyższone 
miesięczne koszty uzyskania przychodów. 
Nie ma też prawa do odliczenia w zeznaniu 

rocznych kosztów, w wysokości faktycznie 
poniesionych wydatków, gdyby okazało się, 
że koszty ustawowe są niższe od udoku-
mentowanych wydatków na dojazdy.

Pracownikom, którym pracodawca organi-

zuje nieodpłatnie transport do miejsca wyko-

nywania pracy (np. służbowym busem), także 

przysługują wyższe koszty, mimo że tacy pra-

cownicy nie ponoszą wydatków związanych 

z dojazdem do pracy. Ponoszenie (lub nie) 

wyższych kosztów dojazdów przez pracowni-

ków nie ma znaczenia. Ważny jest tylko fakt 

zamieszkiwania przez te osoby w miejscowo-

ści znajdującej się poza miejscem wykonywa-

nia pracy. Z podwyższonych kosztów uzyska-

nia przychodów mogą skorzystać również 

pracownicy, którzy nie otrzymują dodatku za 

rozłąkę (np. interpretacja indywidualna Dy-

rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lu-

tego 2009 r., IBPBII/1/415–118/08/BJ). W po-

wołanej interpretacji organ podatkowy nie 

powiązał prawa do wyższych kosztów z wystą-

pieniem przychodu po stronie pracowników 

z tytułu darmowego dowozu do pracy. Stano-

wisko to jest tym bardziej słuszne, że jeśli we-

dług najnowszego orzecznictwa (np. wyrok 

NSA z 9 października 2013 r., II FSK 2844/11, 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) zapewnienie 

pracownikom bezpłatnego, grupowego dowo-

zu do pracy, opłacanego ryczałtowo nie stano-

wi w ogóle przychodu, to nie ma zastosowania 

wyłączenie z art. 22 ust. 13 ustawy o pdof. Nie 

jest bowiem możliwe opodatkowanie czegoś, 

co nie jest przychodem. Zatem jedyną prze-

słanką do zastosowania podwyższonych kosz-

tów uzyskania jest terytorialna odrębność 

miejscowości zamieszkania pracownika 

i miejscowości wykonywania pracy.

Koszty podwyższone po ustaniu 
stosunku pracy

Pracodawcy często wypłacają byłym pracow-

nikom należności pochodzące z istniejącego 

poprzednio stosunku pracy, np. zaległą pre-

mię, nagrodę, odprawę czy ekwiwalent za 

urlop wypoczynkowy. Nie ma wątpliwości, że 
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mimo iż taka osoba nie jest już pracowni-

kiem, to źródłem przychodu pozostaje stosu-

nek pracy. W związku z tym pracodawca na-

dal musi wypełniać rolę płatnika i pobrać 

należną zaliczkę na podatek z zastosowaniem 

zryczałtowanych kosztów uzyskania przycho-

dów. Jedynym warunkiem odliczenia kosztów 

jest osiągnięcie przychodu ze stosunku pracy. 

Nie ma znaczenia, czy w chwili wypłaty oso-

ba jest związana tym stosunkiem, czy nie.

Wątpliwości może powodować jedynie fakt, 

czy byłemu pracownikowi należy potrącić 

koszty podwyższone, jeśli w czasie zatrudnie-

nia miał do nich prawo, składając stosowne 

oświadczenie. W praktyce można spotkać się 

z dwoma odmiennymi stanowiskami. Według 

pierwszego w takiej sytuacji należy zastoso-

wać tylko zwykłe koszty, bo oświadczenie 

obowiązuje tylko w czasie trwania stosunku 

pracy. Po jego rozwiązaniu taki dokument tra-

ci ważność. Zgodnie z drugim poglądem pra-

widłowe jest uwzględnienie wyższych kosz-

tów, jeżeli podatnik nie poinformował byłego 

pracodawcy o zmianie miejsca zamieszkania, 

a więc o zmianie stanu faktycznego wynikają-

cego z oświadczenia. Za takim stanowiskiem 

przemawiają 2 argumenty:

■  w treści art. 22 ust. 2 ustawy o pdof, gdzie 

zostały określone koszty uzyskania przy-

chodów ze stosunku pracy i pokrewnych, 

ustawodawca używa określenia podatnik, 

a nie pracownik – z tego wniosek, że kosz-

ty przysługują podatnikowi, a jest to szer-

sze pojęcie niż pracownik,

■  w art. 32 ust. 5 ustawy o pdof znajduje się 

zapis nakazujący stosowanie art. 32 ust. 4 

ustawy o pdof odpowiednio, a to znaczy, 

że zakład pracy zaprzestaje stosowania 

wyższych kosztów, jeżeli podatnik (a nie 

pracownik) powiadomił go o zmianach 

stanu faktycznego wynikającego z oświad-

czenia.

Ponadto w interpretacjach organów po-
datkowych dopuszcza się stosowanie kosz-
tów podwyższonych również po zakończe-
niu zatrudnienia (np. interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 30 września 2013 r., IBPB 
II/1/415–691/13/BD). Urząd stwierdził, że 

przy obliczaniu zaliczki na podatek po ustaniu 

stosunku pracy stosuje się odpowiednie kosz-

ty z art. 22 ust. 2 ustawy o pdof bez wskaza-

nia, że chodzi o koszty z pkt. 1, czyli 111,25 zł.

Kilka umów o pracę

Osoba zatrudniona w danym roku jednocześ-

nie u kilku różnych pracodawców ma prawo 

do potrącenia kosztów oddzielnie od każdego 

z przychodów ze stosunków pracy. Jednak 

łącznie koszty te nie mogą przekroczyć limi-

tu określonego na dany rok. Częstym proble-

mem powodującym wątpliwości pracodaw-

ców jest to, czy należy uznać pismo 

pracownika, który – będąc zatrudniony w kil-

ku firmach – wnioskuje o niestosowanie 

kosztów uzyskania przy obliczaniu zaliczek 

w trakcie roku. Ma to zapobiec późniejszemu 

dopłacaniu przez tę osobę podatku w zezna-

niu rocznym. Bieżące sprawdzanie wysokości 

zastosowanych kosztów i kontrola, aby nie 

doszło do przekroczenia rocznego limitu, nie 

jest jednak zadaniem podatnika. Zatem żadne 

jego oświadczenie nie jest wiążące dla praco-

dawcy. Z wyjaśnień organów podatkowych 
wynika, że zaniechanie przez pracodawcę 
stosowania kosztów uzyskania jest niedo-
puszczalne (np. interpretacja indywidual-
na Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 27 maja 2009 r., I PPB/415–179/09–2/JB). 
Każdy zakład pracy musi odliczać od przy-

chodu pracownika co miesiąc koszty w stan-

dardowej wysokości i nie ma przepisu, który 

zwalniałby z tego obowiązku. Dla pracodaw-

cy nie ma znaczenia fakt, że pracownik jest 

związany umową o pracę z innymi firmami. 

Podstawą potrącenia kosztów przez praco-

dawcę jako płatnika jest wypłata w danym 

miesiącu należności ze stosunku pracy.

Pracownik może zawrzeć z tym samym 

pracodawcą kilka umów o pracę, np. na część 

etatu. W takim przypadku powstają oddzielne 

stosunki pracy. Umowy te traktuje się tak, jak 

gdyby były nawiązane z różnymi zakładami 

pracy. Przysługujące w takim przypadku 

roczne koszty uzyskania od łącznych przy-

chodów z każdej umowy o pracę wynoszą nie 

więcej niż 2002,05 zł. Jednak w rocznej in-

formacji PIT-11 płatnik powinien wykazać 

koszty uwzględniane przy poborze zaliczek 
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w zwielokrotnionej wysokości. Natomiast 

w zeznaniu rocznym pracownik, uzyskujący 

przychody z tytułu np. 2 umów o pracę, jest 

zobowiązany do ograniczenia kosztów uzy-

skania przychodu do wskazanej wcześniej 

kwoty.

Utrata prawa do podwyższonych 
kosztów w trakcie roku

Złożenie oświadczenia o spełnieniu warun-

ków do skorzystania przez pracownika z pod-

wyższonych kosztów uzyskania przychodów 

nie ma sformalizowanego charakteru. Możli-

we jest wielokrotne, bez zachowania szcze-

gólnej formy, informowanie pracodawcy 

przez pracownika, że w związku np. ze zmia-

ną miejsca zamieszkania uzyskał on prawo do 

podwyższonych kosztów lub je utracił.

Przy obliczaniu zaliczki na podatek praco-

dawca stosuje podwyższone koszty uzyskania 

przychodów, jeżeli pracownik złoży oświad-

czenie, w którym poinformuje pracodawcę, 

że miejsce jego stałego lub czasowego za-

mieszkania jest położone poza miejscowo-

ścią, w której znajduje się zakład pracy, a po-

datnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

(art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof). W odnie-

sieniu do dodatku za rozłąkę należy uznać, że 

pracownik nie musi składać oświadczenia 

o jego otrzymywaniu, gdyż kwestia ta pozo-

staje w zakresie wiedzy pracodawcy. Należy 

jednak pamiętać, że pracownik może praco-

wać u kilku pracodawców i otrzymywać taki 

dodatek od jednego z nich, a wystąpić o pod-

wyższone koszty uzyskania przychodów 

u drugiego.

Moment zaprzestania stosowania 
podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów

Możliwość stosowania przez część roku po-

datkowego standardowych, a przez część 

roku podwyższonych kosztów uzyskania 

przychodu potwierdza postanowienie w spra-

wie interpretacji prawa podatkowego 

z 18 sierpnia 2006 r. wydane przez Naczelni-

ka Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów 

(1438/DF-1/415–143/213/06/AG). Organ po-

datkowy potwierdził, że w trakcie trwania 

roku podatkowego, z uwagi na zmianę miej-

sca zamieszkania, możliwe jest zastosowanie 

kosztów uzyskania przychodów w różnej wy-

sokości – w standardowej, np. za pierwsze 

4 miesiące roku podatkowego, i podwyższo-

nej za pozostałych 8 miesięcy roku podatko-

wego, w których miejsce stałego lub czaso-

wego zamieszkania podatnika jest położone 

poza miejscowością, w której znajduje się 

zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodat-

ku za rozłąkę.

Zmiana miejsca zamieszka-
nia podatnika w ciągu roku 
umożliwia stosowanie kosz-
tów uzyskania przychodów 
w różnej wysokości.

W prawie podatkowym obowiązuje zasa-

da, że zmiany w zakresie oświadczenia mają-

cego wpływ na obowiązki płatnika w zakre-

sie obliczania zaliczki na podatek dochodowy 

obowiązują od miesiąca następującego po 

złożeniu oświadczenia. Przykładowo, art. 32 

ust. 7 ustawy o pdof określa, że zakład pracy 

przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów 

uzyskania przychodów określonych w art. 22 

ust. 9 pkt 1–3 ustawy o pdof, począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w któ-

rym pracownik złoży płatnikowi pisemne 

oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. 

Zasada ta dotyczy 50% kosztów uzyskania 

przychodów związanych m.in. z prawami au-

torskimi. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

w odniesieniu do powiadomienia pracodawcy 

przez pracownika o zmianie przesłanek do 

stosowania podwyższonych kosztów uzyska-

nia przychodów ustawodawca wprost nie 

wskazał, że takie powiadomienie obowiązuje 

dopiero od następnego miesiąca po jego zło-

żeniu.

Pozwala to na dużą elastyczność co do 

zmian w zakresie stosowania podwyższonych 

kosztów uzyskania przychodów. Ustawodaw-

ca zezwolił na taką elastyczność z uwagi na to, 

że zastosowanie przez pracodawcę niezgodnie 

ze stanem faktycznym podwyższonych kosz-
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tów uzyskania przychodów wymusza koniecz-

ność dopłaty podatku dochodowego przez po-

datnika w zeznaniu rocznym albo powoduje 

powstanie nadpłaty. Stosowanie podwyższo-

nych kosztów uzyskania przychodów na bie-

żąco na podstawie stanu faktycznego, np. 

z powodu zmiany miejsca zamieszkania pra-

cownika, pozwala uniknąć takich sytuacji.

Powiadomienie o prawie 
do stosowania podwyż-
szonych kosztów uzyskania 
przychodów obowiązuje od 
dnia przedstawienia przez 
pracownika oświadczenia 
w tym zakresie.

Przykład
Adam K. mieszka w Krakowie, a pracuje w War-
szawie, gdzie znajduje się siedziba pracodaw-
cy. Pracodawca stosował do wynagrodzenia 
pracownika, na podstawie jego oświadczenia, 
podwyższone koszty uzyskania przychodów 
(139,06 zł miesięcznie). 1 kwietnia 2014 r. pra-
cownik poinformował pracodawcę, że od 
1 marca 2014 r. wynajmuje mieszkanie w War-
szawie. Pracodawca 1 kwietnia nie opłacił 
jeszcze zaliczki na podatek dochodowy od wy-
płat dokonanych w marcu 2014 r. Dlatego do 
obliczenia zaliczki za marzec mógł wykorzy-
stać informację o zmianie miejsca zamieszka-
nia przez pracownika i przyjąć koszty uzyska-
nia przychodów w wysokości 111,25 zł. 
W efekcie pracodawca zapłacił za marzec 
2014 r. wyższą zaliczkę na podatek.

Przykład
Tomasz P. mieszka w Warszawie, ale pra-
cuje we Wrocławiu. 12 maja 2014 r. pra-
cownik poinformował pracodawcę, że od
1 lutego 2014 r. jego miejscem zamieszka-
nia  jest Wrocław. Pracodawca z powodu 
utraty płynności finansowej od 1 lutego 
2014 r. nie wypłacał pracownikom wynagro-

dzeń, nie odprowadzał od nich składek ZUS 
ani podatku. Wynagrodzenia i obciążenia 
publicznoprawne uregulował dopiero 
w maju 2014 r. Obliczając zaliczki na poda-
tek za okres od lutego do kwietnia 2014 r., 
pracodawca może uwzględnić koszty uzy-
skania przychodów w wysokości 111,25 zł. 
Za ten okres nie wykonał bowiem obowiąz-
ków płatnika, dlatego wypełniając je w maju, 
może uwzględnić informację pracownika.

Oświadczenie PIT-2 
a podwyższone koszty uzyskania 
przychodów

Mimo że zasady składania PIT-2 i oświadcze-

nia o stosowaniu podwyższonych kosztów 

uzyskania przychodów reguluje jeden przepis, 

tj. art. 32 ustawy o pdof, są one odmienne.

Oświadczenie PIT-2 jest wzorem urzędo-

wym, a oświadczenie o stosowaniu podwyż-

szonych kosztów uzyskania przychodów nie 

jest sformalizowane. Zasady składania PIT-2 

po raz pierwszy reguluje art. 32 ust. 3 ustawy 

o pdof, który wprost stanowi, że oświadczenie 

to można złożyć tylko przed pierwszą wypłatą 

wynagrodzenia w roku podatkowym. Nato-

miast art. 32 ust. 5 ustawy o pdof, regulujący 

zasady składania oświadczenia o podwyższo-

nych kosztach uzyskania przychodów, nie za-

wiera takiego zastrzeżenia. Z porównania obu 

przepisów wynika, że pracownik może złożyć 

oświadczenie o stosowaniu podwyższonych 

kosztów w dowolnym momencie roku podat-

kowego. Moment złożenia takiego oświadcze-

nia nie ogranicza się zatem tylko do okresu 

przed pierwszą wypłatą w danym roku podat-

kowym, tak jak ma to miejsce w odniesieniu 

do PIT-2. Ponadto oświadczenie o stosowaniu 

podwyższonych kosztów pracownik może zło-

żyć nawet kilka razy w roku w zależności od 

tego, gdzie mieszkał w danym miesiącu.

Kwota zmniejszająca podatek 
(tzw. ulga podatkowa)

Pracodawca jako płatnik ma obowiązek obli-

czać miesięczne zaliczki na podatek docho-
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dowy. Zaliczkę obliczoną zgodnie z ogólnymi 

zasadami (według skali podatkowej) zmniej-

sza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty 

zmniejszającej podatek, określonej w pierw-

szym przedziale obowiązującej skali podatko-

wej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą 

wynagrodzenia w roku podatkowym złożył 

zakładowi pracy oświadczenie według ustalo-

nego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że:

■  nie otrzymuje emerytury lub renty za po-

średnictwem płatnika,

■  nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 

innej spółdzielni zajmującej się produkcją 

rolną,

■  nie osiąga dochodów, od których jest zobo-

wiązany opłacać zaliczki na podstawie 

art. 44 ust. 3 ustawy o pdof,

■  nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wy-

płacanych z Funduszu Pracy lub z Fundu-

szu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-

niczych,

■  ten zakład pracy jest właściwy do stosowa-

nia zmniejszenia.

Wymienione warunki pracownik musi 

spełnić łącznie. Oświadczenie PIT-2 wystar-

czy złożyć raz, bez potrzeby odnawiania go 

co roku. Dopiero gdy stan faktyczny ulegnie 

zmianie (np. pracownik zacznie pobierać 

emeryturę lub założy działalność gospodar-

czą, z której będzie się rozliczał samodzielnie 

albo odwoła oświadczenie, podejmując jedno-

cześnie kolejne zatrudnienie, i jako właściwe-

go do stosowania tego zmniejszenia wskaże 

nowego płatnika), podatnik zawiadamia o tym 

swojego płatnika, a ten zaprzestaje stosowania 

kwoty zmniejszającej podatek od najbliższe-

go miesiąca po otrzymaniu zawiadomienia.

Obowiązuje jedna roczna kwota zmniej-

szająca podatek, która wynosi 556,02 zł 

(46,33 zł miesięcznie). Oznacza to, że – bez 

względu na liczbę źródeł przychodów opo-

datkowanych według skali podatkowej 

– w miesiącu ulga może zostać zastosowana 

tylko raz, tj.:

■  może ją odliczać tylko jeden płatnik, np. 

pracodawca wskazany przez podatnika,

■  w razie dokonania kilku wypłat w miesią-

cu kwota zmniejszająca może być odliczo-

na tylko raz.

Niezłożenie przez pracownika PIT-2 lub 

złożenie tego oświadczenia w roku podatko-

wym z opóźnieniem skutkuje niemożnością 

zastosowania miesięcznej ulgi przy oblicza-

niu zaliczek do końca tego roku.

Przykład
Pracownik spółki z o.o. Kamil T. złożył praco-
dawcy w kwietniu 2014 r. pismo z prośbą 
o zastosowanie od maja br. zmniejszenia 
zaliczek na podatek dochodowy od jego do-
chodów ze stosunku pracy o 1/12 kwoty 
zmniejszającej podatek. Do pisma dołączył 
PIT-2, wskazując w nim tę spółkę jako płatni-
ka właściwego do stosowania zmniejsze-
nia. W tym roku spółka wypłaciła pracowni-
kowi wynagrodzenie za miesiące styczeń 
– kwiecień, pobierając zaliczkę na podatek 
dochodowy bez stosowania zmniejszenia 
(ulgi), gdyż pracownik był równocześnie za-
trudniony w innym zakładzie pracy, w któ-
rym złożył oświadczenie PIT-2. Kamil T. był 
zatrudniony w poprzedniej firmie do końca 
marca 2014 r. i za ten miesiąc były praco-
dawca jeszcze zastosował kwotę ulgi. Od 
1 kwietnia br. pracownik jest zatrudniony tyl-
ko w jednej firmie. Złożone obecnemu pra-
codawcy oświadczenie PIT-2 nie ma jednak 
mocy wiążącej i nie uprawnia spółki do sto-
sowania ulgi w 2014 r. Pracodawca 
uwzględni kwotę zmniejszającą podatek 
dopiero w styczniu 2015 r., gdy zatrudnienie 
pracownika w spółce nadal będzie trwało 
i osoba ta złoży oświadczenie (jeżeli spełni 
zawarte w nim warunki) przed pierwszą wy-
płatą wynagrodzenia w 2015 r.

Kwota zmniejszająca podatek 
po ustaniu stosunku pracy

O ile nie ma większych wątpliwości co do 

stosowania kosztów uzyskania przy oblicza-

niu zaliczki na podatek od dochodu osiągnię-

tego po ustaniu zatrudnienia, o tyle występuje 

problem przy stosowaniu kwoty zmniejszają-

cej podatek.

Wątpliwości dotyczą tego, czy w takim 

przypadku ulgę uwzględnić, czy pominąć, 
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jeżeli nie nastąpiła zmiana stanu faktyczne-

go, wynikającego z oświadczenia złożonego 

przez pracownika w trakcie zatrudnienia. 

Stanowisko organów podatkowych w tym 

zakresie jest jednak w większości jedno-

znaczne. Uznają one, że kwoty zmniejszają-

cej podatek nie należy stosować. Swoje sta-

nowisko uzasadniają tym, że treść art. 32 

ust. 3 ustawy o pdof odwołuje się wprost do 

określenia „pracownik”. To pracownik skła-

da zakładowi pracy stosowne oświadczenie 

uprawniające do stosowania ulgi podatkowej 

(kwoty zmniejszającej podatek). Oświad-

czenie to zachowuje zatem ważność tylko 

podczas stosunku pracy. Po jego ustaniu 

strony tego stosunku nie są już dla siebie 

pracownikiem i zakładem pracy, o których 

mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o pdof. Płatnik 

nie może zatem zastosować ulgi podatkowej 

w stosunku do wynagrodzenia za pracę wy-

płacanego pracownikowi po rozwiązaniu 

umowy o pracę, gdyż zmniejszenia podatku 

można dokonać jedynie w okresie pozosta-

wania pracownika w zatrudnieniu. Bez zna-

czenia pozostaje, że podatnik wszystko roz-

liczy w zeznaniu rocznym (interpretacja 

indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 

w Katowicach z 4 grudnia 2012 r., IBP-

BII/1/415–782/12/BJ).

Nie stosuje się ulgi podat-
kowej w stosunku do wyna-
grodzenia wypłaconego 
po rozwiązaniu umowy 
o pracę.

Dwóch różnych płatników 
w miesiącu a stosowanie 
podwójnej kwoty zmniejszającej 
podatek
W praktyce może się zdarzyć, że dwaj różni 

płatnicy dokonają w jednym miesiącu wypłat 

ze stosunku pracy. Chodzi o przypadek, gdy 

pracownik zakończy zatrudnienie w trakcie 

miesiąca u danego pracodawcy i w tym sa-

mym miesiącu podejmie pracę u innego. Do-

tychczasowy płatnik, z którym stosunek pra-

cy ulega rozwiązaniu w trakcie miesiąca, 

powinien jeszcze uwzględnić kwotę wolną 

przy obliczeniu ostatniej zaliczki na podatek, 

ponieważ złożony wcześniej PIT-2 nie został 

odwołany. Pracownik nie przypuszcza, że 

jeszcze w tym samym miesiącu podejmie na-

stępną pracę. 

Z kolei warunkiem koniecznym do stoso-

wania kwoty zmniejszającej przez nowego 

płatnika jest złożenie mu PIT-2 przed pierw-

szą u niego wypłatą w roku podatkowym. 

Pracownik powinien to zrobić, jeśli chce, aby 

płatnik stosował ulgę podatkową do końca 

roku. Przy obliczaniu pierwszej zaliczki ma 

prawo do tego obniżenia. Jeśli na skutek po-

dwójnego zastosowania kwoty wolnej podat-

nik będzie miał niedopłatę podatku, to wy-

równa ją w rocznym zeznaniu podatkowym.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 12 ust. 1, art. 21, art. 22 ust. 2, ust. 13, art. 32 ust. 2, ust. 3, ust. 3a, 
ust. 3b, ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 598),
 � art. 97a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 616).

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Książka „Samochód 
po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” 

(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu 

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni
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równe traktowanie w zatrudnieniu WYNAGRODZENIA

MAREK ROTKIEWICZ – ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Różnicowanie wynagrodzeń pracowników 
czasami jest dozwolone
Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub 
za pracę o jednakowej wartości. Nie oznacza to jednak, że różnicowanie wynagro-
dzeń jest niemożliwe. Musi opierać się ono na obiektywnych kryteriach, np. różnym 
zakresie odpowiedzialności służbowej pracownika, jego doświadczeniu zawodo-
wym czy stopniu zaangażowania i efektywności pracy. 

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedy-

skryminowanie zatrudnionych osób w jakikolwiek 

sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z określonych 

przyczyn. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu jest 

jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 113

ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Rozwinięciem 

i uszczegółowieniem tego ogólnego zakazu dyskry-

minacji jest m.in. wskazana w art. 183c k.p. zasada 

jednakowego wynagrodzenia pracowników. 

Jednakowe wynagrodzenie 
za jednakową pracę
Pracownicy mają prawo do jednakowego wyna-

grodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jed-

nakowej wartości. Pojęcie „prace o jednakowej 

wartości” należy rozumieć jako prace, których 

wykonywanie wymaga od pracowników porów-

nywalnych kwalifikacji zawodowych, potwier-

dzonych dokumentami przewidzianymi w odręb-

nych przepisach lub praktyką i doświadczeniem 

zawodowym, a także o porównywalnej odpowie-

dzialności i wysiłku (art. 183c § 3 k.p.).

Przepisy nie przybliżają natomiast pojęcia „jed-

nakowa praca”. A zatem powinniśmy się posiłko-

wać słownikowym znaczeniem tego określenia. 

„Jednakowa praca” oznacza pracę taką samą, ni-

czym się nieróżniącą. Prace jednakowe to prace 

takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji ko-

niecznych do ich wykonywania, warunków, w ja-

kich są świadczone, jak również ich ilości i jako-

ści. 

Możliwość realnego porównania prac wykony-

wanych przez pracowników jest w wielu przypad-

kach bardzo trudna. W oczywisty sposób np. 

2 osoby pracujące obok siebie „przy taśmie” zwy-

kle wykonują takie same prace. Znacznie trudniej 

jest już jednak porównywać prace bardziej samo-

dzielne. Tutaj zawsze musimy sięgnąć do realiów 

funkcjonujących u danego pracodawcy. 

Przykład
Specjalista ds. płac i specjalista ds. kadr wyko-
nują prace zbliżone w tym sensie, że oba te ro-
dzaje prac związane są z obsługą zatrudnienia. 
Są to prace biurowe z porównywalną odpowie-
dzialnością i wysiłkiem. Stąd też często są do 
siebie zbliżone albo ze sobą zrównane w struk-
turze finansowej pracodawcy. W konkretnej jed-
nak sytuacji mogą zachodzić pomiędzy nimi 
znaczące różnice: różne zakresy odpowiedzial-
ności (np. specjalista ds. kadr jest upoważniony 
do zawierania umów o pracę w imieniu praco-
dawcy), różne wymagania kwalifikacyjne itp.

Zasada jednakowego wynagrodzenia za jedna-

kową pracę nie musi być związana jedynie z za-

trudnieniem w konkretnej komórce organizacyjnej 

zakładu pracy. Można przeprowadzić porównanie 

prac wykonywanych przez pracowników różnych 

działów, nawet w sytuacji, gdy zajmują się czymś 

całkowicie innym. „Prace o jednakowej wartości” 

nie są bowiem, jak wynika z przytoczonej powy-

żej definicji, równoznaczne z „jednakową pracą”. 

Są to 2 odrębne od siebie pojęcia.

Stanowisko pracy może stanowić kryterium 

porównawcze w ramach ustalania „jednakowej 
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pracy”, ale nie jest ono wyłączne. Prace tożsame 
pod względem rodzaju i kwalifikacji wymaganych 
do ich wykonywania na tych samych stanowi-
skach pracy funkcjonujących u danego pracodaw-
cy mogą różnić się co do ilości i jakości, a wów-
czas nie są pracami jednakowymi w rozumieniu 
art. 183c § 1 k.p. (wyrok SN z 7 marca 2012 r., 

II PK 161/11, OSNP 2013/3–4/33). Ilość i jakość 

świadczonej pracy są podstawowymi kryteriami 

oceny pracy na potrzeby ustalania wysokości wy-

nagrodzenia (art. 78 § 1 k.p.). 

O ile porównywanie prac jednorodnych, takich 

samych jest w miarę proste, o tyle prace o porów-

nywalnej wartości są już trudne w ocenie. Mówi-

my o pracach różnych, gdzie kryteria oceny nie 

mogą sprowadzać się do rodzaju pracy, a muszą 

odnosić się do sposobu świadczenia pracy.

Ocena prac o porównywalnej wartości
Kryteria oceny prac o porównywalnej wartości:

■  posiadane przez pracowników kwalifikacje potwierdzo-
ne odpowiednimi dokumentami wydawanymi zgodnie 
z odpowiednimi przepisami albo wynikającymi z praktyki 
i doświadczenia zdobytego podczas pracy zawodowej

■  zakres pracowniczych obowiązków wraz z powiązanym 
z nim rodzajem i skalą odpowiedzialności pracownika 
w związku z wykonywaniem obowiązków (materialnej, 
porządkowej, odszkodowawczej)

■  wysiłek fizyczny i psychiczny, mierzony ilością wydatkowa-
nej energii i stresu

■  wrodzone lub nabyte umiejętności, które w ocenie praco-
dawcy są istotne dla funkcjonowania zakładu pracy lub 
jego części bądź świadczenia danej pracy 

Różnicowanie wynagrodzeń
Oczywiste jest to, że pracownicy nie mają całkowicie 

identycznych wynagrodzeń. W praktyce mogą się 

różnić wysokością pensji zasadniczej, premii i na-

gród, jak również „częściami składowymi” (np. do-

datkami, które pewne osoby mają a inne nie). Istotne 

stanowisko przedstawił w tym zakresie Sąd Najwyż-

szy w wyroku z 7 kwietnia 2011 r. (I PK 232/10, 

OSNP 2012/11–12/133, patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl), wskazując, że o dyskryminacji w wynagra-

dzaniu możemy mówić dopiero wówczas, gdy wyna-

grodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od 

wynagrodzenia innych pracowników wykonujących 

pracę jednakową lub o jednakowej wartości.

Częstym zjawiskiem jest zatem różnicowanie 

wynagrodzeń. W wielu jednak przypadkach po-

wiązane jest to dodatkowo z wprowadzeniem nie-

dopuszczalnych kryteriów różnicujących, opar-

tych na rodzaju umowy łączącej strony, lub 

okresie, w którym nastąpiło zatrudnienie.

Przykład
W porównaniu do osób już zatrudnionych praco-
dawca stosuje wyższe stawki wynagrodzenia dla 
nowych pracowników, zachęcając ich w ten spo-
sób do podjęcia pracy. Czasami również nowo za-
trudniane osoby w okresie trudniejszym dla firmy 
otrzymują niższe wynagrodzenia niż osoby wyko-
nujące te same prace, ale podejmujące zatrudnie-
nie wcześniej. Przy zachowaniu tej samej grupy 
prac (prace jednakowe lub prace o jednakowej 
wartości) jest to różnicowanie niedopuszczalne. 
W razie zróżnicowania wynagrodzenia pracowni-
ków wykonujących jednakową pracę (art. 183c § 1 
k.p.) pracodawca powinien udowodnić, że kiero-
wał się obiektywnymi powodami (art. 183b § 1 
k.p.). Przy powołaniu się pracodawcy na różne 
kwalifikacje zawodowe i staż pracy oznacza to ko-
nieczność wykazania, że miały one znaczenie przy 
wykonywaniu zadań powierzonych pracownikom.

Staż pracy
Ogólny staż pracy lub zakładowy staż pracy mogą 

dawać prawo do dodatku za długoletnią pracę, je-

żeli taki dodatek u danego pracodawcy funkcjo-

nuje. W pewnym zakresie mogą również wpływać 

na wysokość pensji zasadniczej. W odniesieniu 

do niej należałoby wykazać, że dłuższe zatrudnie-

nie wpływa na jakość (wydajność, precyzyjność, 

oszczędności materiałowe itp.) świadczonej pra-

cy. W związku z tym decydujące znaczenie może 

mieć zakładowy staż pracy, a nie ogólny bądź 

okres wykonywania takich właśnie konkretnych 

prac, jakie pracownik świadczy obecnie. 

Pracodawca nie musi specjalnie udowadniać, 

że odwołanie się do kryterium stażu pracy jest od-

powiednie dla zróżnicowania wynagrodzeń, gdyż 

chodzi o wynagrodzenie zdobytego doświadcze-

nia, które pozwala pracownikowi lepiej wywiązy-

wać się ze swoich obowiązków (wyrok Europej-

skiego Trybunału Sprawiedliwości z 3 paź-

dziernika 2006 r., C-17/05, w sprawie B.F. Cad-

man przeciwko Health & Safety Executive, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl). Pracodawca może 

wynagradzać staż pracy, nie będąc zobowiązanym 

do wykazania znaczenia tego stażu dla wykony-

wania poszczególnych zadań powierzonych pra-

cownikowi. Nie jest wykluczone jednak, że mogą 

istnieć sytuacje, w których odwołanie się do kry-

terium stażu pracy powinno być uzasadnione 
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przez pracodawcę w sposób szczegółowy. Tak jest 

mianowicie w przypadku, gdy pracownik przed-

stawia informacje mogące powodować poważne 

wątpliwości co do możliwości osiągnięcia wspo-

mnianego celu poprzez odwołanie się do kryte-

rium stażu pracy. Na pracodawcy spoczywa zatem 

obowiązek udowodnienia, że staż pracy jest zwią-

zany z doświadczeniem, które zazwyczaj umożli-

wia pracownikowi lepsze wykonywanie powie-

rzonych mu obowiązków.

Przykład
Dwóch pracowników fizycznych wykonuje bardzo 
proste, podobne do siebie i powtarzalne prace, 
niewymagające szczególnych predyspozycji, na-
bytych umiejętności itp. Różnicowanie wynagro-
dzenia zasadniczego na podstawie stażu przy 
wykonywaniu tych prac jest niedopuszczalne, 
gdyż długość ich wykonywania będzie wpływać 
nieznacznie, jeśli w ogóle, na ich jakość. 

Zaangażowanie w pracę
Różnicując sytuację wynagrodzeniową, praco-

dawca musi zawsze wykazać, że kierował się 

obiektywnymi kryteriami (art. 183b § 1 k.p.). 

O nierównym traktowaniu nie można mówić wów-

czas, gdy pracownicy zarabiają różne kwoty, co jest 

wynikiem bezpośrednim lub pośrednim ich zaangażo-

wania w pracę. Najlepszym przykładem będzie wyna-

grodzenie prowizyjne (wyrażone jako procent od war-

tości sprzedaży, określona kwota od każdej zawartej 

umowy itp.). Taki składnik wynagrodzenia jest w sa-

mych założeniach obiektywnym sposobem wynagra-

dzania pracowników. Różnice w zarobkach – niekiedy 

bardzo znaczące – są zwykle wynikiem efektów pracy 

poszczególnych osób. Oczywiście można tutaj także 

znaleźć podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu 

dyskryminacji w zatrudnieniu, lecz już nie tyle na 

podstawie zróżnicowania wynagrodzeń, co na podsta-

wie nierównego traktowania pracowników.

Przykład
Przełożony wysyła zawsze Mariolę K. do klien-
tów „pewniejszych”, tych, którzy na podstawie 
wcześniejszych kontaktów bardzo dobrze roku-
ją w zakresie zawarcia umowy. Tomasz S. zaś 
jeździ na polecenie szefa do klientów trudnych, 

nie zawsze kupujących usługi firmy. W tym przy-
padku Mariola K. zarabia większe kwoty z tytułu 
prowizji. Można uznać, że jest to wynikiem dys-
kryminujących działań kierownictwa firmy. 

Przykład
Pracodawca różnicuje wysokość wynagrodzenia 
pracowników w tej samej grupie zawodowej w za-
leżności od zaangażowania pracownika w wykony-
waną pracę, odpowiedzialności oraz zdyscyplino-
wania. Pracodawca postępuje prawidłowo i nie 
narusza przepisów dotyczących prawa do jednako-
wego wynagrodzenia. Jednakowe wynagrodzenie 
nie oznacza, że każdy pracownik ma mieć identycz-
ne pobory. Wskazane kryteria różnicujące opierają 
się na zobiektywizowanych, uzasadnionych prze-
słankach. Mogą one mieć pewien wpływ na wyso-
kość wynagrodzenia zasadniczego, a przede 
wszystkim na dodatkowe składniki wynagrodzenia, 
jak nagrody i premie (np. premia za określony po-
ziom oceny okresowej pracownika).

Warunki różnicowania wynagrodzeń 
pracowników wykonujących prace 
jednakowe lub o takiej samej wartości

Dopuszczalna przesłanka 
różnicowania wynagrodzeń

Niedopuszczalna przesłanka 
różnicowania wynagrodzeń

Staż pracy, w szczegól-
ności staż pracy w danej 
branży, przy wykonywa-
niu danych rodzajów prac

Przerwy w świadczeniu pracy 
spowodowane korzystaniem 
z uprawnień macierzyńskich 
i rodzicielskich

Specjalizacja pracownika, 
wypełnianie dodatkowych 
obowiązków, zwiększone 
obciążenie

Wyższe kwalifikacje pracownika, 
które jednak nie mają związku 
z wykonywaną pracą (np. fakt 
wyższego wykształcenia o kierun-
ku socjologia przy zatrudnieniu na 
stanowisku robotniczym)

Zaangażowanie w pracę Rodzaj umowy (zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony)

Kwalifikacje pracownika Liczna rodzina, niepełnosprawne 
dziecko, długotrwała choroba 
małżonka (to może wpływać 
na pomoc socjalną, ale nie na 
wysokość wynagrodzenia)

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 113, 183b, 183c, 78 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 98; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208).
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WYNAGRODZENIA telepraca

KRZYSZTOF RUSTECKI – specjalista w zakresie prawa podatkowego

Jak ustalić wysokość i rozliczyć 
ekwiwalent za Internet 
dla telepracownika
Zatrudniamy telepracowników, którzy używają prywatnych komputerów i korzystają 
z prywatnego Internetu. Z tytułu użytkowania komputerów pracownicy otrzymują 
ekwiwalent, który jest zwolniony z opodatkowania. Chcemy im także wypłacać ekwi-
walent za korzystanie z prywatnego łącza internetowego. Jak ustalić wysokość tego 
ekwiwalentu? Czy takie świadczenie będzie zwolnione z podatku – pyta Czytelnik 
z Olsztyna.

Wysokość ekwiwalentu za Internet powinni Pań-

stwo ustalić w sposób uwzględniający np. wymiar 

czasu pracy telepracownika i czas wykorzystywa-

nia łącza do celów pracodawcy oraz poniesione 

przez niego wydatki na Internet. Ekwiwalent bę-

dzie wówczas zwolniony z podatku dochodowego 

od osób fizycznych.

Pracodawca i telepracownik mogą, w odrębnej 

umowie, określić m.in.: zasady wykorzystywania 

przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wy-

konywania pracy w formie telepracy, stanowiące-

go własność telepracownika, spełniającego wyma-

gania pod względem bhp oraz ergonomii. W takim 

przypadku telepracownikowi przysługuje ekwiwa-

lent pieniężny w wysokości określonej w porozu-

mieniu lub regulaminie pracy albo w zawartej 

z nim odrębnej umowie. Przy ustalaniu wysokości 

ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególno-

ści normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane 

ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materia-

łu na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe 

(art. 6711 § 2–3 ustawy – Kodeks pracy).

Dostęp do łącza internetowego jest konieczny 

do komunikowania się pracownika z pracodawcą 

i przesyłania wyników swojej pracy, a co za tym 

idzie jest niezbędny do wykorzystania komputera 

jako narzędzia pracy. Tak przyznany ekwiwalent 

za prywatny Internet jest zwolniony z podatku 

(zob. interpretacja Ministra Finansów z 29 paź-

dziernika 2010 r., DD3/033/166/IMD/09/PK-

-1320). Ponieważ przepisy nie określają sposobu 

ustalenia ekwiwalentu za korzystanie z łącza in-

ternetowego, można posiłkować się m.in. stanowi-

skami urzędów skarbowych. Przykładowo, Dyrek-

tor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji 

z 18 września 2009 r., IBPBII/1/415–536/09/BD, 

wskazał na warunki zwolnienia takiego ekwiwa-

lentu z podatku i stwierdził, że (...) ekwiwalent 
wypłacany telepracownikom za poniesione koszty 
związane z zapewnieniem łącza internetowego 
w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej 
– uwzględniającej wymiar czasu pracy pracowni-
ka, uśrednione koszty rynkowe dostępu do Interne-
tu, potrzeby pracodawcy i pracownika związane 
z należytym wykonaniem telepracy – stanowił bę-
dzie przychód ze stosunku pracy pracownika, który 
jednocześnie korzystał będzie ze zwolnienia z opo-
datkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Sposobu ustalania 
ekwiwalentu za korzystanie 
przez telepracownika z łącza 
internetowego nie regulują 
żadne przepisy.

Interpretacja ta powoduje jednak wątpliwości 

w zakresie konieczności uśrednienia kosztów ryn-

kowych dostępu do Internetu, gdy faktycznie 

WYNAGRODZENIA ekwiwalent za Internet
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równe traktowanie w zatrudnieniu WYNAGRODZENIA

opłacany abonament przez telepracownika nie 

odbiega istotnie od cen rynkowych bądź dane łą-

cze jest wymagane przy wykonywaniu przez nie-

go pracy. Ponoszone przez telepracownika fak-

tyczne wydatki na opłacenie łącza w części 

(z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy zatrud-

nionego) dotyczą przecież potrzeb pracodawcy. 

Wskazywałaby na to również interpretacja Dy-

rektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 

2012 r., IPPB2/415–953/12–2/LS, według której 

(...) kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać po-
niesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy 
musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy 
kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością uży-
wanych dla celów pracodawcy narzędzi, materia-
łów lub sprzętu należących do pracownika oraz 
stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie 
tego używania. (...) Podstawą wypłaty ekwiwalen-
tu będą dowody potwierdzające i dokumentujące 
wykorzystywanie prywatnych urządzeń na rzecz 
pracodawcy. (...) ekwiwalent wypłacany telepra-
cownikom za poniesione koszty związane z za-
pewnieniem stałego dostępu do Internetu stano-
wił będzie przychód ze stosunku pracy pracownika, 
który jednocześnie korzystał będzie ze zwolnienia 
z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (...).

Przykład
Marcin P. jest telepracownikiem zatrudnionym 
w pełnym wymiarze czasu pracy i ponosi co 
miesiąc wydatki na opłacenie stałego łącza za 
Internet w wysokości 70 zł (z VAT). W kwietniu 
2014 r. przez wszystkie dni robocze (21 dni 
z 30 dni kalendarzowych) wykorzystywał pry-

watne łącze na potrzeby pracodawcy. Praco-
dawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent 
z tego tytułu, obliczany w następujący sposób:
Krok 1. Oblicza liczbę godzin pracy telepracow-
nika w kwietniu: 
21 dni x 8 godz. = 168 godz.
Krok 2. Oblicza liczbę godzin w miesiącu: 
30 dni x 24 godz. = 720 godz.
Krok 3. Oblicza koszt korzystania z łącza inter-
netowego przez 1 godzinę:
70 zł : 720 godz. = 0,097 zł = 0,10 zł (po zaokrągleniu).
Krok 4. Oblicza koszt korzystania z łącza inter-
netowego podczas pracy telepracownika: 
168 godz. x 0,10 zł = 16,80 zł.
Przyjętą metodę należy uznać za prawidłową.

Polecanym rozwiązaniem jest odpowiednie po-

mniejszanie ekwiwalentu za udostępnienie Inter-

netu o liczbę dni, w których telepraca nie jest wy-

konywana w danym miesiącu z powodu choroby, 

urlopu, podróży służbowej lub z innej przyczyny. 

W tym czasie telepracownik nie korzysta ani ze 

sprzętu, ani ze stałego łącza do celów pracodaw-

cy. W szczególności trudno byłoby zaakceptować 

pogląd, aby pracownik otrzymał nieopodatkowa-

ny ekwiwalent za używanie komputera i łącza in-

ternetowego, gdy np. cały miesiąc przebywał na 

urlopie.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 6711 § 2–3 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. 21 ust. 1 pkt 13 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).

Przygotuj się na wakacje z „Serwisem PP”! Już w następnym numerze książka 

„Urlopy wypoczynkowe – ustalanie wymiaru, udzielanie i naliczanie wynagrodzenia” 

Dowiecie się z niej Państwo m.in.:
■ kiedy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, 

■ jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego dla różnych kategorii pracowników,

■  w jaki sposób pomniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego po okresie niewykonywania pracy po 

zmianach od 1 października 2013 r., 

■  jak ustalić wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany wysokości składników 

pensji pracownika,

■  jak obliczyć wynagrodzenie za urlop, który przypadł na przełomie 2 miesięcy.
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ZUS składki od ubezpieczonego

ANDRZEJ RADZISŁAW – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Dochodzenie zwrotu niezapłaconych 
składek od ubezpieczonego 
– najnowsze stanowisko ZUS
Jeżeli składki za ubezpieczonego opłaca więcej niż jeden pracodawca, to ubezpie-
czony jest zobowiązany zawiadomić płatników o przekroczeniu rocznej podstawy 
wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie 
należnych składek odpowiada ubezpieczony. Jeżeli ubezpieczony odmawia spłaty 
zaległości, płatnik może wystąpić do ZUS, który wyda decyzję na ubezpieczonego 
i w trybie postępowania egzekucyjnego będzie dochodził należnych składek.

Jeśli ubezpieczony ma jednocześnie więcej niż jedne-

go płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe, ma obowiązek zawiadomić każdego z płat-

ników o osiągnięciu rocznej podstawy wymiaru skła-

dek (w 2014 r. – 112 380,00 zł). Taki obowiązek wy-

nika z art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych (dalej: ustawa systemowa). W praktyce 

często się zdarza, że płatnik (pracodawca, zlecenio-

dawca) rozlicza składki zgodnie z kwotami podanymi 

w oświadczeniu od ubezpieczonego, a następnie ZUS 

wysyła zawiadomienie o błędnej podstawie wymiaru 

składek (często w następnym roku kalendarzowym). 

Ustawa systemowa stwierdza (jednocześnie nie okre-

ślając w jaki sposób), że ubezpieczony ponosi odpo-

wiedzialność za skutki błędnego zawiadomienia. 

Wielu ekspertów uważa, że dochodzenie zale-

głych składek może odbywać się tylko i wyłącz-

nie na drodze postępowania sądowego. Zatem 

płatnik powinien:

■ zrobić korektę deklaracji rozliczeniowych,

■ zapłacić zaległe składki,

■ dochodzić zwrotu składek od ubezpieczonego 

w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z informacją uzyskaną z ZUS, jest 

możliwe znaczne uproszczenie powyższej proce-

dury oraz wyłączenie obowiązku zapłaty składek 

przez płatnika za ubezpieczonego.

Na pytanie redakcji „Serwisu Prawno-Pracow-

nicznego”: czy ZUS wyda decyzję na ubezpieczo-

nego w sytuacji, gdy płatnik nie opłacił składek ze 

względu na błędną podstawę wymiaru składek po-

daną przez ubezpieczonego, który osiągnął roczną 

podstawę wymiaru składek, ZUS odpowiedział, że 

tak.

Pismo ZUS z 9 maja 2014 r. w sprawie dochodzenia zwrotu niezapłaconych składek

Płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe. Mówi o tym art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płat-
nik, to obowiązkiem ubezpieczonego jest poinformowanie wszystkich swoich płatników składek o osiągnię-
ciu rocznej podstawy wymiaru. Na tej podstawie płatnik składek zaprzestaje rozliczania i opłacania składek 
na te ubezpieczenia za okres po przekroczeniu podstawy. 
Jeśli jednak ubezpieczony złożył oświadczenie, w którym podał informacje niezgodne ze stanem faktycznym, 
w wyniku którego powstało zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to jest on 
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dni wolne od pracy ZUS

zobowiązany do spłacenia całości tego zadłużenia, co jednoznacznie zostało określone w art. 19 ust. 6 usta-
wy. A zatem to na ubezpieczonym spoczywa obowiązek uregulowania różnic składek wraz z odsetkami za 
zwłokę, które powstały w wyniku złożenia przez niego nieprawidłowego oświadczenia. Zgodnie z powołany-
mi wyżej przepisami, skutkami błędnego oświadczenia nie może zostać obciążony płatnik składek. Oznacza 
to, iż w sytuacji niewywiązania się z obowiązku uregulowania należności przez ubezpieczonego, Zakład bę-
dzie zobowiązany do wydania decyzji ubezpieczonemu, zobowiązującej go do spłaty należności. Po jej upra-
womocnieniu należności te będą zatem mogły być egzekwowane od ubezpieczonego, a następnie zaksięgo-
wane na koncie płatnika składek.
                                          Radosław Milczarski
                                              Biuro Prasowe

                              Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z powyższym płatnik na podstawie 

oświadczenia ubezpieczonego powinien zaprzestać 

opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe. Jeżeli oświadczenie będzie niezgodne ze 

stanem faktycznym, ZUS poinformuje o błędnej 

podstawie wymiaru składek i prześle informację 

o prawidłowej podstawie wymiaru składek do płat-

nika. Płatnik będzie zobowiązany złożyć korektę 

dokumentów rozliczeniowych, ale za powstałe za-

dłużenie będzie odpowiadał ubezpieczony, tzn. bę-

dzie zobowiązany do zapłaty zaległych składek 

wraz z odsetkami. Gdy składki zostaną od niego 

wyegzekwowane (jeżeli ubezpieczony odmówi 

spłacenia zaległości dobrowolnie), to zostaną 

„wprowadzone” na konto płatnika przez ZUS. Za-

tem po zrobieniu korekty deklaracji płatnik nie 
musi dopłacać żadnych składek.

Jeżeli ZUS będzie dochodził 
zaległych składek od 
ubezpieczonego, płatnik po 
zrobieniu korekty nie musi 
uiszczać zaległych składek wraz 
z odsetkami.

Jeżeli ubezpieczony nie zgodzi się na pokrycie 

powstałego zadłużenia, płatnik powinien złożyć 

korektę dokumentów i przekazać do ZUS oświad-

czenie złożone przez ubezpieczonego, na podsta-

wie którego płatnik nie naliczał składek. 

ZUS poinformuje wówczas ubezpieczonego 

o zasadach odpowiedzialności, a gdy ubezpieczo-

ny nie wpłaci powstałego zadłużenia, zostanie mu 

wydana w tym zakresie decyzja, od której ubez-

pieczony będzie mógł wnieść odwołanie do sądu. 

Jeżeli sprawa związana z przekroczeniem 30-krot-

ności dotyczy ubezpieczonego, który u płatnika już 

nie pracuje, a ZUS poinformuje, że podstawa na 

składki emerytalne i rentowe jest zaniżona, to płatnik 

również musi złożyć korektę dokumentów rozlicze-

niowych. Jeżeli płatnik zaprzestał opłacania składek 

na podstawie oświadczenia ubezpieczonego, to złoże-

nie korekty dokumentów rozliczeniowych oraz prze-

kazanie kopii oświadczenia złożonego przez ubezpie-

czonego do ZUS spowoduje uwolnienie się płatnika 

od odpowiedzialności za powstałe zadłużenie. 

Należy jednocześnie podkreślić, że za skutki 
błędnego oświadczenia powodującego nieopła-
canie składek odpowiada ubezpieczony. Ubez-

pieczony odpowiada za całe powstałe zadłużenia, 

w tym również za składki na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe, które na bieżąco byłyby sfinan-

sowane ze środków płatnika, a także za odsetki za 

zwłokę. O tych skutkach płatnik powinien poin-

formować ubezpieczonego, a składając oświad-

czenie, ubezpieczony powinien mieć świadomość 

konsekwencji.

W sytuacji gdy ubezpieczony zamierza spłacić 

zaległości z tytułu składek, to po złożeniu korek-

ty płatnik powinien uregulować do ZUS powstałe 

zadłużenie. Najczęściej w takiej sytuacji płatnicy 

składek od ubezpieczonego żądają „tylko” skła-

dek, które na bieżąco byłyby sfinansowane z ich 

środków, oraz odsetek (od całości zadłużenia), 

a pozostałe składki finansują z własnych środków.

Instrukcja: jak dochodzić zwrotu składek od ubezpieczonego
Krok 1.

Płatnik po stwierdzeniu niedopłat składek powinien wezwać ubezpieczonego do zwrotu składek wraz 

z odsetkami.
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Wzór pisma do ubezpieczonego w sprawie zwrotu składek

ABC Spółka z o.o.                                       Warszawa, 12 maja 2014 r.
ul. Kaktusowa 1
00-009 Warszawa
        Pan Adam Kowalski
        ul. Nowa 1 m 3
        00-001 Warszawa

W związku ze złożonym przez Pana oświadczeniem z 20 października 2013 r. składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe za październik 2013 r. zostały naliczone i opłacone do ZUS od podstawy 1000 zł, pod-
czas gdy wynagrodzenie za ten miesiąc, stanowiące podstawę wymiaru składek, wynosiło 8000 zł. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez ZUS (pismo z 10 maja 2014 r.) składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe za październik 2013 r. powinny zostać naliczone od kwoty 5000 zł. Na skutek złożenia przez 
Pana błędnego oświadczenia podstawa wymiaru składek za październik została zaniżona o 4000 zł. 

Informujemy, że – zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – za skutki błęd-
nego oświadczenia powodującego nieopłacenie składek odpowiada ubezpieczony, o czym został Pan poin-
formowany, składając to oświadczenie. 

Informujemy, że pracodawca zobowiąże się pokryć składki w części finansowanej przez płatnika 
650,40 zł (4000 zł x 9,76% + 4000 zł x 6,5%), jeśli wyrazi Pan zgodę na potrącenie z Pana wynagrodzenia 
składek finansowanych ze środków ubezpieczonego 450,40 zł (4000 x 9,76% + 4000 zł x 1,5%), po odlicze-
niu nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (40,54 zł) oraz całości odsetek należnych od składek płat-
nika i ubezpieczonego.

W przypadku gdy do 16 maja nie złoży Pan oświadczenia na piśmie wyrażającego zgodę na potrącenie 
ww. składek, Pana oświadczenie złożone 20 października 2013 r. zostanie przekazane do ZUS i ZUS będzie 
dochodził całości zadłużenia od Pana. 
        Maryla Mądra
        Prezes Zarządu

Krok 2.
Pracownik odmawia spłaty zadłużenia z tytułu składek. Płatnik powinien poinformować ZUS o zaist-

niałej sytuacji. 

Wzór pisma do ZUS w sprawie odmowy spłaty zadłużenia z tytułu składek

ABC Spółka z o.o.                                    Warszawa 20 maja 2014 r.
ul. Kaktusowa 1
00-009 Warszawa
        ZUS I Oddział w Warszawie
        ul. Senatorska 6/8
        00-917 Warszawa

W związku z pismem z 10 maja 2014 r., znak: XXXX, informujemy, że podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe za Pana Adama Kowalskiego, PESEL 71112408534, za październik 
2013 r., została ograniczona do kwoty 1000 zł na podstawie oświadczenia złożonego przez ubezpieczo-
nego. 

W załączeniu przekazujemy kopię oświadczenia, jakie złożył ubezpieczony 20 października 2013 r. Jed-
nocześnie informujemy, że 16 maja br. została złożona korekta dokumentów rozliczeniowych za ten miesiąc. 
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dni wolne od pracy ZUS

W związku z tym, że zadłużenie powstało na skutek błędnej informacji od ubezpieczonego, za powstałe 
zadłużenie odpowiada ubezpieczony, a nie płatnik. 
         Maryla Mądra
         Prezes Zarządu
 W załączeniu:
1. Kopia oświadczenia
    (poświadczona za zgodność z oryginałem)

Krok 3.
Korekta dokumentów rozliczeniowych do 

ZUS. W raporcie ZUS RCA za dany miesiąc nale-

ży wskazać prawidłową podstawę wymiaru skła-

dek oraz na podstawie tego raportu należy skory-

gować raport ZUS DRA. Płatnik zaprzestaje 

opłacania składek emerytalnej i rentowych i po-

daje informację o tym w składanym za ubezpie-

czonego raporcie ZUS RCA. W raporcie tym 

w polu 02 bloku III B (informacja o przekrocze-

niu rocznej podstawy wymiaru składek na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe) wpisuje:

1 – gdy informację o przekroczeniu rocznego 

limitu przekazał ubezpieczony,

2 – gdy informację o tym przekazuje płatnik, 

3 – gdy informację o przekroczeniu przekazał 

ZUS.

Krok 4. 
ZUS wyda decyzję na ubezpieczonego i będzie 

– na drodze postępowania egzekucyjnego – do-

chodził zapłaty składek od ubezpieczonego, a na-

stępnie przeksięguje składki na konto płatnika.

Przy naliczaniu składek na ubezpieczenia spo-

łeczne płatnicy składek muszą pamiętać, że rocz-

na podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe za ubezpieczonego nie może 

być wyższa od 30-krotności przeciętnego progno-

zowanego wynagrodzenia w gospodarce narodo-

wej na dany rok kalendarzowy (w 2014 r. 

– 112 380,00 zł). 

Po przekroczeniu tej kwoty płatnik wykazuje 

zerową podstawę wymiaru oraz zerowe kwoty 

składek i nie odprowadza za ubezpieczonego 

składek emerytalnych i rentowych. W dalszym 

ciągu natomiast nalicza i odprowadza składki na 

pozostałe ubezpieczenia społeczne, czyli ubez-

pieczenie wypadkowe i chorobowe, a także na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Limit 

30-krotności obowiązuje natomiast przy nalicza-

niu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Po przekroczeniu 30-krotności 
płatnik nie odprowadza tylko 
składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe.

Należy dodać, że ubezpieczony nie ponosi żad-

nej odpowiedzialności, gdy nie poinformuje 

o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru skła-

dek.

Wówczas o przekroczeniu limitu informuje 

płatników ZUS, wskazując w zawiadomieniu, od 

jakiej podstawy powinny zostać opłacone składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w miesią-

cu, w którym doszło do osiągnięcia rocznego li-

mitu. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 19, art. 24, art. 36, art. 41 ust. 7a–7b ustawy z 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598), 
 � § 6, 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustala-
nia 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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JOANNA OLEJNIK – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jaki zasiłek trzeba naliczyć pracownikowi 
za pobyt w szpitalu, jeżeli jest niezdolny 
do pracy z powodu wypadku
Nasz pracownik jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy. W trakcie 
zwolnienia przebywał w szpitalu w związku z innym schorzeniem. W jakiej wysokości 
należy mu wypłacić zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu – pyta Czytelnik 
z Krakowa.

Pracownik zachowuje prawo do zasiłku choro-

bowego z ubezpieczenia wypadkowego w wy-

sokości 100% podstawy wymiaru, mimo że 

w czasie niezdolności do pracy przebywał 

w szpitalu w związku ze schorzeniem niezwią-

zanym z niezdolnością do pracy spowodowaną 

wypadkiem.

Jeśli w okresie orzeczonej niezdolności do pra-

cy z tytułu wypadku przy pracy pracownik staje 

się niezdolny do pracy z powodu innej choroby, 

która nie ma związku z wypadkiem, to za cały 

okres niezdolności spowodowanej wypadkiem 

przy pracy pracownikowi przysługuje prawo do 

zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego w wyso-

kości 100% podstawy wymiaru, a więc również 

za okres pobytu w szpitalu.

Przykład
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 
z powodu niezdolności spowodowanej wypad-
kiem przy pracy od 18 marca do 30 kwietnia 
2014 r. Pracownik ten 17 kwietnia 2014 r. trafił 
na 10 dni do szpitala z powodu schorzenia krę-
gosłupa, które miał już wcześniej. Ponieważ po-
byt w szpitalu przypadał w okresie niezdolności 
do pracy orzeczonej z tytułu wypadku przy pra-
cy, za cały okres tej niezdolności pracownik 
otrzymał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
wypadkowego w wysokości 100% podstawy 
wymiaru.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadko-

wego przysługuje od pierwszego dnia niezdolno-

ści do pracy spowodowanej wypadkiem przy pra-

cy lub chorobą zawodową. Z powyższego wynika, 

że od pierwszego dnia niezdolności do pracy 

związanej z wypadkiem przy pracy pracownikowi 

przysługuje prawo do zasiłku chorobowego 

z ubezpieczenia wypadkowego niezależnie od 

tego, czy wykorzystał on w roku kalendarzowym 

okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdol-

ności do pracy.

Za okres pobytu w szpitalu pracownik zachowu-

je prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia 

chorobowego w wysokości 70%. Natomiast za 

okres pobytu w szpitalu, podczas gdy pracownik 

ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasi-

łek przysługuje w wysokości 80%. W razie zbiegu 

uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpie-

czenia chorobowego z prawem do zasiłku choro-

bowego z ubezpieczenia wypadkowego ubezpie-

czonemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia 

wypadkowego, czyli zasiłek w wysokości 100%. 

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 92 § 1 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. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 24 ustawy 
z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytu-
łu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637), 
 � art. 11 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).

ZUS zasiłek chorobowy



  nr 21/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 37

uprawnienia do świadczeń socjalnych DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Czy świadczenia z zfśs przysługują 
pracownikowi – emerytowi 
zatrudnionemu u dwóch pracodawców
Niedawno zatrudniliśmy pracownika – emeryta, który jednocześnie pracuje w wy-
miarze 1/2 etatu u innego pracodawcy. Czy zatrudnionemu przez nas emerytowi 
przysługują świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2 zakła-
dach pracy – pyta Czytelniczka ze Szczecina.

Uprawnienie do ubiegania się o świadczenia so-

cjalne przysługuje Państwa pracownikowi u każ-

dego z pracodawców, którzy go zatrudniają. Pra-

cownik nie musi wybierać zakładu, z którego 

funduszu miałby korzystać. To, czy zatrudniony 

dostanie świadczenie, jest uzależnione od jego 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a nie 

od tego, w ilu miejscach pracuje.

Osoby uprawnione do korzystania ze środków 

funduszu możemy podzielić na 3 kategorie (art. 2 

pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych; dalej: ustawa o zfśs):

■ pracownicy i ich rodziny
Pracownikiem jest osoba zatrudniona w zakła-

dzie pracy na podstawie umowy o pracę (bez 

względu na wymiar czasu pracy i rodzaj umowy 

o pracę), powołania, wyboru, mianowania oraz 

spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy – Ko-

deks pracy). Do pracowników należy także zali-

czyć osoby przebywające na urlopach wychowaw-

czych i macierzyńskich, młodocianych zatrud-

nionych w celu nauki zawodu, pracowników sezo-

nowych, a nawet pracowników tymczasowych, 

jeśli pracodawca w regulaminie gospodarowania 

środkami zfśs przyznał im prawo korzystania ze 

świadczeń.

Przepisy ustawy o zfśs nie definiują, kto jest 

członkiem rodziny pracownika. Takiej definicji 

nie ma także w innych przepisach. W związku 

z tym warto wskazać w regulaminie, kogo uznaje 

się za członków rodziny pracownika, np.: współ-

małżonka, dzieci własne, dzieci współmałżonka, 

dzieci przysposobione oraz wnuki i dzieci obce 

przyjęte na wychowanie, również w ramach ro-

dziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, 

a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia np. 

26 lat, rodziców oraz dziadków prowadzących 

wraz z uprawnionym wspólne gospodarstwo do-

mowe.

Żadne przepisy nie określają, 
kto jest członkiem rodziny 
pracownika uprawnionego
do korzystania ze świadczeń 
zfśs. 

Należy pamiętać, że pracodawca w regulami-

nie funduszu może przewidzieć także inne osoby, 

które zaliczy do członków rodziny pracownika 

(np. konkubentów);

■ emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu 
oraz ich rodziny

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

utworzonego przez zakład pracy mogą korzystać 

emeryci i renciści (byli pracownicy), którzy pra-

cowali w tym zakładzie bezpośrednio przed przej-

ściem na emeryturę lub rentę. Z tej grupy należy 

wyłączyć emerytów i rencistów świadczących 

pracę na podstawie umowy o pracę (już po przej-

ściu na świadczenie z ZUS), gdyż takie osoby ko-

rzystają z funduszu na zasadach dotyczących pra-

cowników danego zakładu pracy.

Według Sądu Najwyższego osoba, która prze-

szła na emeryturę i podjęła zatrudnienie w innym 

zakładzie pracy (zawieszając wypłatę emerytury), 
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a następnie po rozwiązaniu tego stosunku pracy 

ponownie pobiera emeryturę, jest w rozumieniu 

ustawy o zfśs byłym pracownikiem ostatniego za-

kładu pracy i w tym zakładzie jest uprawniona do 

korzystania ze świadczeń socjalnych (uchwała 

z 15 listopada 1991 r., I PZP 56/91, OSNC 

1992/4/63, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). Sta-

tus pracownika należy więc przedkładać nad sta-

tus emeryta. Oznacza to, że przez podjęcie za-

trudnienia emeryt staje się pracownikiem 

(uzyskuje status pracownika) i wyłącznie na tej 

podstawie przysługują mu świadczenia z zakłado-

wego funduszu świadczeń socjalnych. Wyłączona 

jest możliwość dokonania wyboru przez pracow-

nika – emeryta między opieką socjalną z zakładu 

pracy, z którego przeszedł na emeryturę (i w któ-

rym już nie pracuje), a opieką socjalną z zakładu 

pracy, w którym obecnie jest zatrudniony.

Jeśli pracownik po przejściu 
na emeryturę (lub rentę) podjął 
zatrudnienie, to świadczenia 
socjalne należą się mu z tytułu 
pozostawania w stosunku 
pracy.

W momencie rozpoczęcia pracy równocześnie 

u innego pracodawcy, emeryt nabędzie prawo 

jako pracownik do ubiegania się o wsparcie so-

cjalne jednocześnie u 2 zatrudniających go praco-

dawców;

Przykład
Henryk D. pracował w firmie X, po czym prze-
szedł na emeryturę. Następnie podjął zatrudnie-
nie u pracodawcy Y. Posiadając status pracow-

nika, nabył prawo do korzystania z funduszu so-
cjalnego w firmie Y. W momencie ewentualnego 
zawarcia umowy o pracę równocześnie z praco-
dawcą Z. Henryk D. będzie mógł zabiegać o wspar-
cie socjalne zarówno w firmie Y, jak i Z.

■ inne osoby, które mają prawo do korzystania 
z zfśs

W regulaminie gospodarowania środkami za-

kładowego funduszu świadczeń socjalnych praco-

dawca ma możliwość swobodnego kształtowania 

kręgu osób, którym chciałby udzielać pomocy 

socjalnej ze środków funduszu. Dzięki temu pra-

codawca może obejmować opieką socjalną nie 

tylko obecnych lub byłych pracowników, ale rów-

nież np.: dzieci z domu dziecka, dzieci zmarłych 

pracowników, osoby zatrudnione w placówkach 

ochrony zdrowia obsługującej zakład pracy, na-

uczycieli szkół przyzakładowych. Przy czym to, 

jakie grono osób będzie uprawnione do danych 

świadczeń, powinno zostać precyzyjnie określone 

w regulaminie.

Przyznawanie ww. grupom osób świadczeń so-

cjalnych powinno być uzależnione od ich sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej (co wyklucza 

przyznawanie wszystkim uprawnionym świad-

czeń w jednej wysokości). Jeśli np. ktoś pracuje 

w 2 zakładach pracy, to przywilej ubiegania się 

o pomoc socjalną przysługuje mu u każdego 

z pracodawców, na rzecz których wykonuje pracę.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 2 pkt 5, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645).

Nasi eksperci czekają na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00. 
Numery telefonów dyżurujących ekspertów są dostępne na stronie www.spp.infor.pl, po zalogowaniu.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z konsultacji jest podanie numeru klienta (ID klienta znajduje się na fakturze zakupu prenumeraty)

Beata Skrobisz-Kaczmarek 
– radca prawny, specjalista z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, służby 
zdrowia i prawa oświatowego.

Joanna Skrobisz 
– specjalista z zakresu prawa pracy, prawa 
oświatowego dotyczącego pracowników 
państwowych i samorządowych oraz bhp.

Tylko dla prenumeratorów  „Serwisu PP”

bezpłatne konsultacje prawne
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Ile wynosi odszkodowanie dla pracownika przywróconego do pracy

Jakie odszkodowanie powinien wypłacić pracodawca za czas pozostawania 
bez pracy w razie przywrócenia pracownika do pracy?

O wysokości odszkodowania w takich przypadkach orzeka sąd pracy. Obowiązuje tu zasada, 

że w przypadku pracownika, którego okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące, odszkodo-

wanie to nie może przekroczyć jego wynagrodzenia za 1 miesiąc. Jeśli okres wypowiedzenia 

umowy o pracę był krótszy niż 3 miesiące, pracownik może otrzymać równowartość nawet 

2 swoich miesięcznych wynagrodzeń.

Czy mieszkanie z dziadkami wpływa na prawo do zasiłku opiekuńczego

Pracownica wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu 
opieki nad chorym dzieckiem, które ma 6 lat. Wiemy jednak, że mieszka razem 
ze swoimi dziadkami. Czy w takiej sytuacji wciąż ma prawo do tego zasiłku?

Nie. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza matką we wspólnym gospodarstwie domo-

wym pozostają inni członkowie rodziny (w tym przypadku dziadkowie), którzy są w stanie zapew-

nić dziecku opiekę. Od tej zasady jest 1 wyjątek – zasiłek nadal będzie przysługiwał mimo mieszka-

nia z dziadkami we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli chore dziecko ma mniej niż 2 lata.

Czy obowiązkowe szkolenie w weekend wlicza się do czasu pracy

Pracownik dostał polecenie służbowe, że ma obowiązkowo uczestniczyć w so-
botę i niedzielę w szkoleniu, które będzie niezbędne do prawidłowego wyko-
nywania przez niego pracy. Czy czas poświęcony na naukę w weekend należy 
zaliczyć do jego czasu pracy?

W tej kwestii występują wątpliwości wśród ekspertów prawa pracy. Z praktycznego punktu 

widzenia przyjmuje się jednak, że jeśli pracownik kierowany jest na szkolenie na bezpośred-

nie polecenie pracodawcy, a w dodatku szkolenie to jest niezbędne do wykonywania przez 

niego zadań służbowych, to czas jego trwania powinno się zaliczyć do czasu pracy. Jeśli pra-

codawca zastosuje się do tej zasady, będzie musiał udzielić pracownikowi innego dnia wolne-

go w zamian za poświęcone na naukę dni wolne od pracy.

Czy bank może żądać potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Bank zażądał od pracodawcy, by ten potrącał z wynagrodzenia pracownika 
zaległe raty pożyczki. Do pisma bank dołączył zgodę pracownika na dokony-
wanie takich potrąceń podpisaną przy okazji zawierania umowy pożyczki. Czy 
pracodawca ma obowiązek stosować się do żądań banku?

Nie. Pracodawca nie może dokonywać takich potrąceń na rzecz banku. Kodeks pracy określa 

sytuacje, w których możliwe jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika – opi-

sana w pytaniu sytuacja do nich nie należy. Chociaż możliwe jest potrącanie z wynagrodzenia 

za zgodą pracownika, to jednak zgoda ta musiałaby być udzielona na piśmie bezpośrednio 

pracodawcy, a nie bankowi.

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

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 

  nr 21/2014   



3 czerwca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl40

Z WOKANDY renta rodzinna

ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń i prawa 
cywilnego

Prawo rozwiedzionego małżonka 
do renty rodzinnej
Brak możliwości uzyskania renty rodzinnej przez rozwiedzionego małżonka, któremu 
były małżonek płacił alimenty dobrowolnie, a nie na podstawie wyroku bądź ugody 
sądowej, narusza Konstytucję (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2014 r., 
sygn. akt SK 61/13).

Od 2007 r. E.L. przebywała na rencie z tytułu nie-

zdolności do pracy. W 2008 r. orzeczono rozwód 

pomiędzy nią a jej małżonkiem. Wyłącznie win-

nym rozpadu małżeństwa został uznany małżonek 

E.L. Wyrok rozwodowy nie rozstrzygał o alimen-

tach. Jednak były małżonek dobrowolnie wspierał 

kobietę finansowo. Z uwagi na to E.L. nie wystę-

powała z roszczeniami alimentacyjnymi na drogę 

sądową przeciwko byłemu małżonkowi. 

Mężczyzna zmarł w 2011 r. E.L. wystąpiła więc 

do ZUS z wnioskiem o przyznanie renty rodzin-

nej. ZUS odmówił, uzasadniając, że zgodnie z art. 

70 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 567; dalej: ustawa emerytalna), ren-

ta rodzinna może być przyznana rozwiedzionemu 

małżonkowi, wobec którego obowiązek alimenta-

cyjny zmarłego ustalony był wyrokiem lub ugodą 

sądową. Argumentacja ta nie przekonała E.L. 

Sprawa trafiła do sądu. 

Stanowisko sądów i wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego 
Sądy I i II instancji podzieliły stanowisko ZUS, 

odmawiając tym samym przyznania renty rodzin-

nej. 

E.L. wystąpiła więc do Trybunału Konstytucyjne-

go (dalej: TK) ze skargą kasacyjną. Zdaniem 

skarżącej przepis art. 70 ust. 3 ustawy emerytal-

nej w zakresie, w jakim uzależnia prawo do renty 

rodzinnej rozwiedzionego małżonka od uzyski-

wania alimentów orzeczonych wyrokiem lub ugo-

dą sądową, jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą 

równości. 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacja 

w zaskarżonym zakresie jest niezgodna z Konsty-

tucją. TK podkreślał majątkowy i alimentacyjny 

charakter renty rodzinnej. Zwracał uwagę, że 

przyznawana jest ona uprawnionym członkom ro-

dziny zmarłego w miejsce świadczeń emerytalno-

-rentowych należnych zmarłemu. 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa emery-

talna narusza zasadę równego traktowania roz-

wiedzionych małżonków, pozbawiając renty ro-

dzinnej tych, którzy mają prawo do alimentów, 

ale – wobec dobrowolności spełniania świadczeń 

przez zobowiązanego byłego małżonka – nie wy-

stąpili o nie na drogę sądową. Trybunał podkre-

ślał równoważność 3 sposobów ustalenia obo-

wiązku alimentacyjnego pomiędzy rozwiedzio-

nymi małżonkami, tj. na podstawie wyroku, ugo-

dy sądowej oraz umowy między małżonkami. Ar-

gumentował, że ustawodawca powinien dążyć do 

tego, by droga sądowa inicjowana była pomiędzy 

byłymi małżonkami wyłącznie w razie braku po-

rozumienia. Nie powinien zaś poprzez regulacje 

prawne zmuszać do dochodzenia przed sądem 

roszczeń, które dobrowolnie zaspokajane są przez 

zobowiązanych. 

Wnioski z orzeczenia
Rozwiedziony małżonek, który w świetle przepi-

sów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego miał 

prawo do alimentów, może uzyskać rentę rodzin-

ną w razie śmierci byłego małżonka – bez wzglę-

du na to, czy alimenty zasądzone zostały wyro-

kiem, ugodą sądową czy też były świadczone 

dobrowolnie.

■
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zakaz dyskryminacji PYTANIA Z FORUM

DANUTA KOŚKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy niezatrudnienie ze względu 
na tatuaż będzie dyskryminacją 
Jako pracodawca jestem przeciwnikiem tatuaży i nie chcę, aby ktoś z moich pra-
cowników miał tatuaż w widocznym miejscu (chcę dbać o wizerunek firmy). Czy 
mogę nie zatrudniać takiej osoby? Czy będzie to automatycznie uznane za dyskry-
minację ze względu na wygląd?

Nie powinni Państwo stosować takich dyskrymi-

nujących kryteriów już na etapie zatrudniania pra-

cowników. Formułując ogłoszenie o naborze kan-

dydatów na dane stanowisko pracy, pracodawca 

powinien tak określić warunki, jakie muszą speł-

nić kandydaci do pracy, aby nie narazić się na za-

rzut nierównego traktowania ich przy zatrudnia-

niu. Przyjęcie kryterium nieposiadania tatuaży 

może być uznane za kryterium dyskryminacyjne. 

Wyjątek może dotyczyć np. pracowników, którzy 

będą pełnić funkcje reprezentacyjne w firmie 

związane z kontaktami z klientami, kiedy może to 

mieć negatywny wpływ na wizerunek firmy.

Pracodawca, określając warunki zatrudnienia 

pracownika, nie powinien wskazywać nieuzasad-

nionych kryteriów, którymi będzie się kierował 

przy wyborze pracownika. Ustalone w ogłosze-
niu o naborze warunki dotyczące kandydatów 
do pracy powinny mieć związek z pracą, np. 
przez odniesienie do wykształcenia, doświad-
czenia zawodowego czy posiadania określonych 
uprawnień lub umiejętności, np. znajomość ję-
zyka na określonym poziomie.  

W określonych sytuacjach możliwe jest wskaza-

nie specyficznych wymogów, jakie powinni speł-

niać kandydaci do pracy, uzasadnionych rodzajem 

stanowiska oraz charakterem wykonywanej pracy. 

Jednak te kryteria powinny być obiektywnie uza-

sadnione, nie mogą być wynikiem subiektywnych 

upodobań lub uprzedzeń pracodawcy. Prawidłowe 

jest także, że przy naborze np. na wyższe stanowi-

ska kierownicze w firmie pracodawca będzie miał 

również większe wymagania w stosunku do kandy-

datów. Jeżeli osoba ma pełnić funkcje reprezenta-

cyjne, pracodawca zwraca uwagę m.in. na odpo-

wiedni sposób zachowywania, wypowiadania się 

czy wygląd. W tym przypadku może być uzasad-

nione, że nie zdecyduje się na osobę, która ma np. 

duży wyraźny tatuaż w widocznym miejscu. Ponad-

to należy uznać, że pracodawca ma prawo wybrać 

osobę, która najbardziej odpowiada mu pod różny-

mi względami, również ważnymi dla polityki firmy, 

nie stosując przy tym praktyk dyskryminacyjnych. 

W praktyce polecanym rozwiązaniem jest, aby 

pracodawca miał uregulowane takie kwestie 

w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w regu-

laminie pracy, kodeksie zasad i etyki w pracy czy 

w umowach o pracę). Wówczas może w nich zapi-

sać, jaki wygląd i ubiór pracownika są schludne 

i dopuszczalne w zakładzie pracy. Pracodawca 

może zobowiązać w nich pracowników do zacho-

wania określonego wyglądu czy ubioru, jeżeli jest 

to obiektywnie uzasadnione, np. gdy pracownik  

ma bezpośredni kontakt z klientami lub kontra-

hentami i ma wpływ na wizerunek firmy.

Pracownicy powinni być równo traktowani m.in. 

w zakresie nawiązywania stosunku pracy, w szcze-

gólności bez względu na płeć, wiek, niepełno-

sprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 

polityczne, przynależność związkową, pochodze-

nie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. 

W razie zarzutów pracodawca powinien umieć 

udowodnić, że przy zatrudnianiu pracowników nie 

stosował dyskryminujących praktyk, a dokonany 

przez niego wybór był najlepszy również pod ką-

tem spełniania przez kandydata innych wymagań.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 183a § 1 i 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).
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zatrudnieniowe, na zasiedlenie). Szczególny nacisk został położony na wsparcie zatrudnienia osób młodych do 
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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
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PREZENTY 
dla Prenumeratorów: 

– Ustawa o zwolnieniach 
grupowych 2014 

z komentarzem
– Ściąga Kadrowego




