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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Piloci wycieczek

Od 6 czerwca 2014 r. piloci wycieczek nie muszą odby-

wać stażu adaptacyjnego oraz zdawać testu umiejętno-

ści. Zmiana nastąpiła w wyniku zniesienia niektórych 

wymagań kwalifikacyjnych dotyczących tej grupy za-

wodowej w związku z tzw. deregulacją zawodów.

Takie rozwiązanie wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Sportu i Turystyki z 28 maja 2014 r. uchy-
lające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjne-
go i testu umiejętności przeprowadzanych w toku 
postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowa-
nia lub wykonywania działalności pilota wycieczek 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 758).

Opłaty za studia
Od 7 czerwca 2014 r. obowiązują nowe stawki opłat za 

przyjęcie na studia. W roku akademickim 2014/2015 

opłaty za postępowanie w sprawie przyjęć na studia wy-

niosą:

■  150 zł – w przypadku osób ubiegających się o przy-

jęcie na kierunki obejmujące sprawdzanie uzdolnień 

artystycznych i sprawdziany predyspozycji architek-

tonicznych,

■  100 zł – przy przyjmowaniu kandydatów na kierunki 

wymagające sprawdzania sprawności fizycznej,

■  85 zł – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

na pozostałe kierunki studiów.

Takie kwoty przewiduje rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 maja 2014 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępo-
wanie związane z przyjęciem na studia na rok aka-
demicki 2014/2015 (Dz.U. z 2014 r. poz. 672).

Nagrody i zapomogi dla żołnierzy 
zawodowych
Od 13 czerwca 2014 r. został uregulowany m.in. tryb 

przyznawania nagród uznaniowych dla żołnierzy zawo-

dowych, którzy wykonywali zadania służbowe podczas 

nieobecności innych żołnierzy, np. w czasie ich urlo-

pów czy choroby. Ponadto w przypadku wystąpienia 

przez przełożonego żołnierza o przyznanie mu zapo-

mogi losowej wskazane jest udokumentowanie wystą-

pienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie 

świadczenia.

Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Obrony Narodowej z 29 maja 2014 r. w sprawie 
trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg 
żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 750).

Ustalanie stopy zwrotu przez OFE

Od 20 czerwca 2014 r. zaczęło obowiązywać rozporzą-

dzenie Ministra Finansów w sprawie okresowej porów-

nawczej stopy zwrotu OFE.

Rozporządzenie określa:

■  szczegółowy sposób ustalania okresowej stopy zwrotu 

OFE oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu fundu-

szu, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości,

■  sposób i termin zawiadamiania Komisji Nadzoru Fi-

nansowego przez OFE o wysokości okresowej stopy 

zwrotu funduszu oraz sposób i termin przekazywania 

przez fundusz informacji o wysokości tej stopy na 

ogólnodostępnej stronie internetowej,

■  sposób i termin ogłaszania okresowej stopy zwrotu 

funduszu oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu 

funduszu.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Finansów z 22 maja 2014 r. w sprawie okresowej 
oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwarte-
go funduszu emerytalnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 753).

Opiniowanie służbowe strażaków
Od 21 czerwca 2014 r. obowiązują nowe zasady opiniowa-

nia strażaków Straży Pożarnej. Opiniowanie strażaka 

w służbie przygotowawczej następuje nie później niż 30 dni 

przed upływem każdego roku tej służby i 60 dni przed mia-

nowaniem na stałe. W służbie stałej opiniowanie powinno 

nastąpić nie później niż 30 dni przed upływem każdych 3 lat 

służby (do czasu osiągnięcia 15 lat służby) oraz przed upły-

wem każdych 5 lat służby po przekroczeniu 15 lat służby.

Terminy te mogą być obecnie przedłużane o okresy: 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na wa-

runkach urlopu macierzyńskiego dodatkowego urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzi-

cielskiego oraz urlopu ojcowskiego, z których w trakcie 

służby korzysta strażak.

Takie zasady wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z 26 maja 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie opiniowania służbo-
wego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 757).

Opiniowanie żołnierzy zawodowych
Od 24 czerwca 2014 r. zmieniły się regulacje dotyczące 

opiniowania żołnierzy zawodowych. Opinię służbową 

podwładnego ma sporządzać jego bezpośredni przełożo-

ny. Będzie on oceniał m.in. wywiązywanie się przez żoł-

nierza z obowiązków pod kątem jakości pracy, efektywno-
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ści, terminowości, samodzielności, wykazywania się 

inicjatywą, umiejętności organizacji i planowania pracy. 

Oceniane będą również kompetencje i predyspozycje woj-

skowego (np. odpowiedzialność, dbanie o sprzęt i mienie, 

odporność na stres). Ocenianemu żołnierzowi w dniu za-

poznania się z opinią należy umożliwić wypowiedzenie 

się w sprawie przebiegu jego dalszej służby. Oceny doko-

nywane mają być na określonych wzorach formularzy.

Takie m.in. regulacje oraz wzory dokumentów za-
wiera rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
z 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego 
żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 764).

SEJM I SENAT

Czas pracy pracowników 
niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne będą mogły pracować w dobo-

wym wymiarze czasu pracy wynoszącym 7 godzin 

i 35 minut bez konieczności przedstawiania pracodawcy 

zaświadczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności.

Takie regulacje zostały przywrócone ustawą z 10 czerw-
ca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu pracowników nie-
pełnosprawnych (druk sejmowy nr 2446). Ustawa 
została skierowana do podpisu Prezydenta.

Więcej na ten temat napiszemy w następnym numerze 
„Serwisu PP” w dziale O tym się mówi.

Aplikacja sędziowska
W wyniku likwidacji stażu referendarskiego do 30 miesię-

cy skrócony zostanie okres odbywania aplikacji sędziow-

skiej (z 48 miesięcy). Nie będzie to dotyczyło aplikantów, 

którzy zdali egzamin sędziowski w latach 2014–2015. Do 

nich będą stosowane dotychczasowe przepisy. Po zmia-

nach na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym będzie 

mogła być zatrudniona osoba, która ukończyła aplikację 

i zdała egzamin oraz przez co najmniej 18 miesięcy praco-

wała w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku refe-

rendarza sądowego lub asystenta sędziego.

Takie zmiany wprowadził Sejm ustawą z 10 czerw-
ca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Są-

downictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy 
nr 1996). Ustawa została skierowana do Senatu.

Zagraniczne kontyngenty wojskowe
Zmienią się przepisy o czasie pracy pracowników cy-

wilnych wojska oraz żołnierzy zawodowych w polskich 

kontyngentach wojskowych za granicą biorących udział 

w operacjach w strefie działań wojennych. Pracowni-

ków cywilnych oraz żołnierzy będą obowiązywały ta-

kie same zasady rozliczania czasu pracy podczas udzia-

łu w tych kontyngentach. Czas pracy żołnierzy 

i cywilnych pracowników będzie określany zadaniami 

służbowymi (do 48 godzin tygodniowo w 4-miesięcz-

nym okresie rozliczeniowym). Pracownicy cywilni 

będą wyłączeni od stosowania przepisów działu VI Ko-

deksu pracy. W stosunku do tych osób wprowadzono 

dłuższe okresy odpoczynków, jednak nie przewidziano 

wypłaty dodatku za nadgodziny (w zamian za to przy-

sługuje im wyższe wynagrodzenie uwzględniające 

m.in. dodatek wojenny).

Takie zmiany wprowadził Sejm ustawą z 10 czerw-
ca 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach użycia i poby-
tu Sił Zbrojnych poza granicami państwa (druk sej-
mowy nr 2170). Ustawa została skierowana do Senatu. 

PRZYJĘTE PRZEZ RZĄD

Minimalne wynagrodzenie za pracę 
w 2015 r.
Rada Ministrów przyjęła propozycję minimalnej płacy 

obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. Ma ona wynosić 

1750 zł brutto. W 2014 r. wynosi 1680 zł. Kwota mini-

malnego wynagrodzenia wpływa m.in. na wysokość: 

minimalnego odszkodowania za dyskryminację i lob-

bing, maksymalnych odpraw w przypadku pracowni-

ków zwalnianych grupowo, dodatku za pracę w nocy 

czy minimalnego wynagrodzenia przysługującego pra-

cownikom w pierwszym roku pracy.

Projekt przepisów dotyczących wynagrodzenia za 
pracę w 2015 r. zostanie skierowany do dalszych 
prac legislacyjnych.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 24 VI–8 VII 2014 r.
7 lipca
■  złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za czerwiec 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 

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

portów imiennych.

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

 PRAWO PRACY

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

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

III kwartał 2013 r. 3651,72 zł

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

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

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

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. 155,81 zł 194,77 zł 233,72 zł
od 1 marca do 31 maja 2014 r. 152,93 zł 191,17 zł 229,40 zł

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232, M.P. z 2014 r. poz. 148, M.P. z 2014 r. poz. 326)

Wpłaty na PFRON

Okres
Kwota przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 czerwca do 
31 sierpnia 2014 r.

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

od 1 marca do 
31 maja 2014 r. 

3823,32 zł 1554,18 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598; M.P. z 2014 r. poz. 148, M.P. z 2014 r. poz. 326)

   ZUS

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów 

Kwoty przychodu odpowiadające

Okres obowiązywania
70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia

130% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia

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

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

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567, M.P. z 2014 r. poz. 369)

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne

Maksymalna podstawa wymiaru 

składek

Minimalna podstawa wymiaru 

składek
Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 

wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 

opiekuńczego

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

Okres obowiązywania
Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

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

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

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598,  j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 619, j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1456; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Stan prawny na 12 czerwca 2014 r.
Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

Więcej „Wskaźników i stawek” na stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.
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 O TYM SIĘ MÓWI

TOMASZ KOWALSKI – specjalista z zakresu prawa pracy

Pracownicy polskiej firmy, której 
upadłość ogłosił sąd zagraniczny, 
otrzymają świadczenia z FGŚP
W sytuacji gdy sąd zagraniczny jako pierwszy ogłosi upadłość firmy, a sąd w Polsce 
podejmie postępowanie wtórne, pracownicy będą mogli liczyć na pomoc z Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do tej pory nie było takiej możli-
wości. Jest to efekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy.

30 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie 

ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w ra-

zie niewypłacalności pracodawcy (dalej: ustawa 

o ochronie roszczeń).

Wtórne postępowanie upadłościowe
W wyniku nowelizacji rozszerzono katalog przy-

czyn niewypłacalności pracodawcy. Zmieniony zo-

stał art. 3 ustawy o ochronie roszczeń. Po wejściu 

w życie nowelizacji niewypłacalność pracodawcy 

będzie zachodzić także wtedy, gdy polski sąd upa-

dłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadło-

ściowego i naprawczego, wyda postanowienie 

o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowe-

go (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie roszczeń).

W konsekwencji tej zmiany doprecyzowano 
także, że datą niewypłacalności będzie data wy-
dania postanowienia o wszczęciu takiego postępo-
wania (art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń).

Z datą wydania postanowienia o wszczęciu 

wtórnego postępowania upadłościowego związa-

ne są okresy, za które Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wypłaca 

świadczenia pracownikom oraz byłym pracowni-

kom niewypłacalnego pracodawcy (art. 12 ust. 3–5 

ustawy o ochronie roszczeń). 

Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościo-

wego następuje zwykle po kilku miesiącach od 

daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny 

i powstania niewypłacalności firmy. W efekcie, 

zgodnie z dotychczasowymi przepisami, zgłoszo-

ne roszczenia pracownicze nie mogły być zaspo-

kojone ze względu na przekroczenie terminów 

ubiegania się o roszczenie, bowiem zwykle były 

zgłaszane po zbyt długim okresie od pierwszej 

decyzji. W wyniku nowelizacji, po wszczęciu 

wtórnego postępowania upadłościowego wobec 

polskiego przedsiębiorcy, będzie można pracow-

nikom wypłacić pieniądze z FGŚP.

Roszczenia powstałe 
przed wejściem w życie nowelizacji
Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie rosz-

czeń mają zastosowanie do powstałych po 1 stycz-

nia 2013 r. roszczeń pracowniczych z tytułu nie-

wypłacalności pracodawcy, wobec którego sąd 

upadłościowy wydał postanowienie o wszczęciu 

wtórnego postępowania upadłościowego. 

W stosunku do roszczeń, które powstały przed 

dniem wejścia w życie nowych regulacji, 1-mie-

sięczny termin sporządzenia i złożenia marszał-

kowi województwa zbiorczego wykazu niezaspo-

kojonych roszczeń rozpoczyna swój bieg w dniu 

wejścia w życie nowelizacji.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.   
■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 3, 12, 15 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 272; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � art. 1–4 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochro-
nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności praco-
dawcy (nowelizacja oczekiwała w dniu oddania bieżącego 
numeru do druku na podpis Prezydenta).
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Zastępowanie pracowników 
w czasie wakacyjnych urlopów 
– wyjaśnienia eksperta
W okresie letnim częstym problemem staje się konieczność zapewnienia normalne-
go przebiegu pracy firmy. Związane to jest z nieobecnościami pracowników spowo-
dowanymi urlopami wypoczynkowymi. Z tego powodu pracodawcy są często zmu-
szeni do korzystania z różnych form zastępstwa nieobecnych pracowników.

Rozmowa z Aldoną Salamon, 
specjalistką prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych, praktykiem 
z kilkunastoletnim doświadcze-
niem w prowadzeniu szkoleń 
oraz w pracy w dziale personal-
nym, autorką licznych publikacji 
i artykułów prasowych

■ Jakie formy zastępowania pracownika pod-
czas wakacji są najbardziej korzystne pod 
względem finansowym dla pracodawcy?

– Najbardziej korzystną dla pracodawcy opcją 

jest powierzenie obowiązków nieobecnego pra-

cownika innym pracownikom wewnątrz firmy, je-

żeli posiadają oni wymagane kwalifikacje i są 

w stanie pogodzić dodatkowe obowiązki ze swoją 

pracą. Jeżeli w określonych warunkach osoba za-

trudniona na zastępstwo nie musi wykonywać 

pracy pod kierownictwem ani też w miejscu i cza-

sie wyznaczonym przez zatrudniającego, można 

również zatrudnić ją na podstawie umowy cywil-

noprawnej, np. umowy zlecenia, szczególnie 

w sytuacji, kiedy zleceniobiorcą będzie uczeń czy 

student do 26. roku życia.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na za-

stępstwo czy też skorzystanie z usług agencji pra-

cy tymczasowej i zatrudnienie pracownika tym-

czasowego z reguły generuje powstanie 

dodatkowych kosztów i ryzyka (koszty związane 

z rekrutacją, czasochłonność, zatrudnienie nie-

właściwej osoby itp.). 

■ Jakie powinny być warunki umowy o pracę 
zawartej na czas zastępstwa nieobecnego pra-
cownika? Czy można „zastępcy” zmienić np. 
wymiar czasu pracy?

– Z istoty umowy o pracę „na zastępstwo” wy-

nika, że umowa ta jest zawierana w związku z ko-

niecznością zastąpienia nieobecnego pracownika, 

a nie przyjęcia pracownika do innej pracy. Ozna-

cza to, że umowa ta co do zasady wymaga powie-

rzenia nowemu pracownikowi pracy tego samego 

rodzaju, na tym samym stanowisku, w tym sa-

mym wymiarze czasu pracy co wykonywana 

przez pracownika nieobecnego. 

■ Czy osoba zatrudniona na umowę na zastęp-
stwo może otrzymać niższe wynagrodzenie niż 
osoba zastępowana?

– Co do zasady nie ma obiektywnego uzasad-

nienia dla ustalenia niższego wynagrodzenia pra-

cownikowi zatrudnionemu na zastępstwo w sto-

sunku do wynagrodzenia, jakie otrzymywał 

nieobecny pracownik. Określenie niższego wyna-

grodzenia mogłoby być uznane jako sprzeczne 

z zasadą wynikającą z art. 183a § 1 k.p., stanowią-

cą, że pracownicy powinni być równo traktowani 

w zatrudnieniu, m.in. bez względu na zatrudnie-

nie na czas określony lub nieokreślony, a więc 

również bez względu na czas zastępstwa nieobec-

nego pracownika. 

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypad-

ku pracownik zatrudniony na zastępstwo musi 

otrzymywać wynagrodzenie w tej samej wysoko-

ści, do jakiej ma prawo pracownik zastępowany. 

Przyznanie pracownikowi przyjętemu na zastęp-

stwo niższego wynagrodzenia niż uzyskiwane 

przez pracownika zastępowanego może być uza-

sadnione obiektywnymi przesłankami, takimi jak 

np. niższe kwalifikacje do wykonywania określo-

nej pracy, mniejsze doświadczenie zawodowe czy 

niższa wydajność pracy. Nie można również wy-

kluczyć sytuacji, w której pracownik zatrudniony 
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na zastępstwo będzie otrzymywał wynagrodzenie 

wyższe od pracownika zastępowanego, jeżeli jest 

to uzasadnione np. wyższymi kwalifikacjami, 

dłuższym doświadczeniem w zakresie wykony-

wania pracy na określonym stanowisku albo inny-

mi kryteriami stanowiącymi podstawę do takiej 

decyzji pracodawcy.

■ Często pracodawcy w miejsce nieobecnego 
pracownika zatrudniają osobę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej zamiast umowy 
o pracę na zastępstwo. Czy ZUS może zakwe-
stionować taką umowę podczas rutynowej 
kontroli?

– Tak, ZUS posiada kompetencje do rozstrzy-

gania o charakterze zawieranych umów i to nieza-

leżnie od ich nazwy. Do kompetencji ZUS należy 

w szczególności stwierdzanie oraz ustalanie obo-

wiązku ubezpieczeń społecznych, a także kontro-

la wykonywania tego obowiązku. W efekcie ZUS 

może badać nie tylko fakt zawarcia umowy, ale 

również jej treść i charakter wykonywanej pracy. 

Jeżeli uzna, że cechy umowy zlecenia wykazują 

istotne elementy umowy o pracę, to w konse-

kwencji może zakwestionować umowę i wydać 

decyzję w sprawie obejścia prawa, czyli unikania 

przez zatrudniającego odprowadzenia obowiąz-

kowych składek.

■ Jakie są konsekwencje finansowe uznania 
umowy zlecenia za umowę o pracę?

– Umowa o pracę stanowi obowiązkowy tytuł 

do wszystkich ubezpieczeń społecznych i do ubez-

pieczenia zdrowotnego. Od umowy zlecenia za-

trudniający często opłacają wyłącznie składkę 

zdrowotną (jeżeli zatrudniony ma inny tytuł do 

ubezpieczeń i spełnia warunki do objęcia ubezpie-

czeniami ze zlecenia na zasadzie dobrowolności) 

albo nie opłacają żadnych składek (jeżeli zlecenio-

biorcą jest uczeń czy student do 26. roku życia). 

Uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę skut-

kuje koniecznością opłacenia nie tylko wszystkich 

składek, ale również odsetek za zwłokę. Ponadto 

konsekwencje finansowe będą się wiązać z innym 

sposobem obliczania i poboru zaliczki na podatek 

od przychodu z umowy o pracę w porównaniu 

z zasadami, jakie stosował zatrudniający, traktując 

przychód z umowy jako przychód ze zlecenia. Po 

zmianie kwalifikacji umowy będzie zobowiązany 

do sporządzenia korekt i przekazania do urzędu 

skarbowego ewentualnej kwoty niedopłaconej za-

liczki wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w za-

płacie. Istotną konsekwencją, również finansową, 

będzie czasochłonność, a tym samym koszty zwią-

zane z dokonaniem korekt.

ROZMAWIAŁ TOMASZ KOWALSKI

Sprawdź, co Ci się bardziej opłaca!
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wyborem ZUS a OFE

  Instrukcje krok po kroku, jak złożyć wniosek 
w przypadku wyboru OFE

Wersja papierowa – 14,90 zł
Wersja PDF – 9,90 zł

ZUSCZYOFE?

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

Zamów www.sklep.infor.pl
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PRAWO PRACY ochrona przedemerytalna

ALEKSANDER P. KUŹNIAR – specjalista w zakresie prawa pracy

Wiek przedemerytalny – prawidłowe
obliczanie momentu uzyskania ochrony 
przez pracownika
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu bra-
kuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnie-
nia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Może 
jednak rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiązków pracownika, jak i długotrwałego przebywa-
nia na zwolnieniu lekarskim. W niektórych przypadkach (np. przy zwolnieniach gru-
powych) może jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy.

Ochrona przed wypowiedzeniem obejmuje wszystkie 

rodzaje umów, które można zgodnie z przepisami 

ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) wypowiedzieć, tj. 

umowy na czas nieokreślony i okres próbny, a także 

umowy na czas określony, jeżeli strony przewidziały 

możliwość ich wypowiedzenia w umowie. Zatem 

w przypadku zawarcia umowy na czas określony, 

chociaż do formalnego jej wypowiedzenia nie ma po-

trzeby wskazywania przyczyny, to jednak nie będzie 

możliwości jej wypowiedzenia, jeżeli pracownikowi 

na dzień wręczenia jego złożenia brakuje nie więcej 

niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ochrona nie będzie natomiast obowiązywała 

w przypadku, gdy wręczenie wypowiedzenia nastąpi-

ło jeszcze przed rozpoczęciem, a zakończenie okresu 

wypowiedzenia przypadało już w okresie jej obowią-

zywania. Liczy się w tym przypadku moment wręcze-

nia pracownikowi pisma wypowiadającego umowę. 

Przykład
Pracodawca wręczył pracownikowi 20 marca 
2014 r. wypowiedzenie umowy o pracę z zachowa-
niem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który 
upływa 30 czerwca 2014 r. Pracownik uzyskał 4-let-
nią ochronę przedemerytalną 20 maja 2014 r. Nie 
ma to już w tym przypadku znaczenia i jego umowa 
o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedze-
nia. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe. 

Zakaz wypowiadania pracownikowi umowy 

o pracę w okresie ochrony przedemerytalnej doty-

czy nie tylko wypowiedzenia definitywnego, ale 

również zmieniającego warunki pracy. Jedynie 

w przypadku gdy wypowiedzenie zmieniające 

stało się konieczne ze względu na: 

■  wprowadzenie nowych zasad wynagradzania 

dotyczących ogółu pracowników zatrudnio-

nych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do 

której pracownik należy,

■  stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdol-

ności do wykonywania dotychczasowej pracy 

albo niezawinioną przez pracownika utratę 

uprawnień koniecznych do jej wykonywania,

pracodawca może je dokonać w stosunku do pra-

cowników w wieku przedemerytalnym.

Ochrona przedemerytalna stosunku pracy 
dotyczy wyłącznie pracowników, którzy nie na-
byli jeszcze uprawnień emerytalnych. Nie obej-

muje pracowników z już ustalonym prawem do 

emerytury, którzy pobierając to świadczenie, wy-

konują dodatkowo pracę w formie stosunku pracy. 

Reforma emerytalna nie zmieniła 
ochrony 
Od 1 stycznia 2013 r. następuje stopniowe pod-

wyższenie wieku emerytalnego kobiet i męż-

czyzn do 67. roku życia. W przypadku kobiet do-

celowy wiek emerytalny zostanie osiągnięty 

w 2040 r., a w przypadku mężczyzn – w 2020 r. 
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Podwyższanie wieku emerytalnego obejmie za-

tem kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz 

mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Reforma emerytalna spowodowała, że dla nie-

których grup pracowników okres ochronny będzie 

dłuższy niż 4 lata.

Dotyczy to kobiet urodzonych w latach 1953–

1956. Te pracownice objęła już reforma emerytal-

na, tj. przedłużenie wieku emerytalnego. Jedno-

cześnie jeszcze przed 1 stycznia 2013 r. zostały 

one objęte ochroną przedemerytalną. W związku 

z tym takim pracownicom ochrona przedemery-

talna będzie przysługiwała do osiągnięcia „nowe-

go” (wydłużonego) wieku emerytalnego.

Przykład
Pracownica urodzona 30 marca 1954 r. na pod-
stawie dotychczasowych przepisów emerytal-
nych miała osiągnąć wiek emerytalny 30 marca 
2014 r. Zatem od 30 marca 2010 r. pracownica 
podlega ochronie przedemerytalnej, która skoń-
czyłaby się 29 marca 2014 r. W tym dniu obo-
wiązuje już reforma emerytalna i wiek emerytal-
ny pracownicy został wydłużony o 5 miesięcy. 
Zatem będzie ona mogła przejść na emeryturę 
dopiero 30 sierpnia 2014 r. W związku z tym jej 
okres ochronny wydłuża się do 29 sierpnia 
2014 r. (w sumie wyniesie 4 lata i 5 miesięcy). 

Takie same zasady ustalania ochrony przed-

emerytalnej dotyczą mężczyzn. Także ich wiek 

emerytalny od 1 stycznia 2013 r. ulega stopniowe-

mu wydłużaniu. W związku z tym mężczyźni uro-

dzeni w okresie od 1 stycznia 1948 r. do 31 grud-

nia 1951 r. będą przechodzili na emeryturę po 

osiągnięciu „nowego” wieku emerytalnego. Męż-

czyźni z tych roczników zostali objęci ochroną 

przedemerytalną przed 1 stycznia 2013 r. Dlatego 

im także zapewniono dłuższy niż 4-letni okres 

ochrony przedemerytalnej. Mężczyźni urodzeni 

począwszy od 1 stycznia 1952 r. osiągają wiek 

emerytalny według nowych przepisów. Zatem 

rozpoczął się dla nich 4-letni okres ochronny naj-

wcześniej 1 stycznia 2013 r., kiedy obowiązuje 

już reforma emerytalna. Ochrona przedemerytal-

na będzie im więc przysługiwać 4 lata przed osią-

gnięciem tego nowego wieku emerytalnego. 

W związku z tym, że wiek ten przez pewien okres 

będzie ruchomy, trudniejsze będzie ustalenie po-

czątkowego dnia terminu, od którego będzie pra-

cownikowi przysługiwała ochrona przedemery-

talna. 

Przykład
Pracownik urodzony 15 marca 1952 r. nabędzie 
prawo do emerytury po upływie 66 lat i 5 mie-
sięcy. Osiągnie wiek emerytalny 15 sierpnia 
2018 r. Zatem jego ochrona przed wypowiedze-
niem stosunku pracy rozpocznie się 15 sierpnia 
2014 r. i będzie wynosiła 4 lata. 

Wiek ochronny, ale brak ochrony
Przepis ochronny dotyczący zakazu wypowiada-

nia umów o pracę pracownikowi, któremu brakuje 

nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emery-

talnego, nie zapobiega przed rozwiązaniem umo-

wy w trybie natychmiastowym bez wypowiedze-

nia. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania 

okresu wypowiedzenia uzasadnia zarówno cięż-

kie naruszenia podstawowych obowiązków pra-

cownika, jak i jego długotrwałe przebywanie na 

zwolnieniu lekarskim związanym z chorobą. 

W obu przypadkach dochodzi do natychmiasto-

wego ustania stosunku pracy łączącego praco-

dawcę z pracownikiem. Po spełnieniu wynikają-

cych z Kodeksu pracy warunków, od wyłącznej 

woli pracodawcy będzie zależało, czy skorzysta 

on z uprawnienia do takiego rozwiązania z pra-

cownikiem umowy o pracę. 

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

■  ciężkiego naruszenia podstawowych obowiąz-

ków pracowniczych,

■  popełnienia przez pracownika w czasie trwania 

umowy o pracę przestępstwa, które uniemożli-

wia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym 

stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste 

lub zostało stwierdzone prawomocnym wyro-

kiem,

■  zawinionej przez pracownika utraty uprawnień 

koniecznych do wykonywania pracy na zajmo-

wanym stanowisku. Wskutek utraty takich 

uprawnień zatrudnianie pracownika na danym 

stanowisku staje się bezprzedmiotowe. 

W każdym z tych przypadków pracodawca bę-

dzie mógł rozwiązać z pracownikiem umowę 
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o pracę w trybie natychmiastowym, bez względu 

na to, że pracownik znajduje się w  przedemery-

talnym wieku ochronnym. 

Przykład
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę na stanowisku portiera 15 stycznia 
2013 r. wszedł w 4-letni okres ochronny przed 
uzyskaniem prawa do emerytury. 17 maja 2014 r. 
stawił się do pracy pod wpływem alkoholu, co 
potwierdzono badaniem wykonanym przez we-
zwaną policję. W związku z tym, że nie był to 
pierwszy taki incydent tego pracownika, praco-
dawca 18 maja 2014 r. wręczył mu dyscyplinar-
ne zwolnienie z pracy z tym dniem. Postępowa-
nie pracodawcy było prawidłowe. Nie ma w tym 
przypadku znaczenia, że pracownik znajdował 
się w przedemerytalnym wieku ochronnym. 

Wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z powodu nietrzeźwości pracownika 
znajduje się na stronie www.spp.infor.pl w zakładce 
„Niezbędnik”.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia 
i bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmia-

stowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

jest również możliwe w przypadku przedłużającej 

się usprawiedliwionej nieobecności pracownika 

w pracy. Wprawdzie Kodeks pracy gwarantu-

je każdemu pracownikowi ochronę stosunku pra-

cy podczas usprawiedliwionej nieobecności, jed-

nak tylko przez pewien okres (art. 41 k.p. w zw. 

z art. 53 § 1 k.p.).

Dlatego pracodawca ma prawo rozwiązać umo-

wę o pracę bez wypowiedzenia nawet pracowni-

kowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do 

osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli:

■  niezdolność pracownika do pracy wskutek 

choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pra-

cownik był zatrudniony u danego pracodawcy 

krócej niż 6 miesięcy, lub 

■  niezdolność pracownika do pracy wskutek 

choroby trwa dłużej niż łączny okres pobiera-

nia z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz 

pobierania świadczenia rehabilitacyjnego 

przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był 

zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 

6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy zo-

stała spowodowana wypadkiem przy pracy 

albo chorobą zawodową,

■  usprawiedliwiona nieobecność pracownika 

w pracy z innych przyczyn niż wskazane trwa 

dłużej niż 1 miesiąc.

Niezdolność pracownika do pracy uprawniają-

ca do rozwiązania z nim umowy musi być po-

twierdzona stosownym orzeczeniem lekarskim. 

Wówczas pracodawca mimo wieku ochronnego 

pracownika może rozwiązać z nim umowę o pra-

cę bez wypowiedzenia. 

Upadłość i likwidacja

Ochrona pracowników w wieku przedemerytal-

nym nie ma zastosowania w przypadku ogłosze-

nia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ochrona 

zostaje wyłączona jednak tylko w przypadku for-

malnego ogłoszenia upadłości przez sąd. Ponadto 

dotyczy wyłącznie upadłości powodującej likwi-

dację majątku dłużnika. Nie ma zastosowania 

w razie ogłoszenia upadłości z możliwością za-

warcia układu. Ochrona przestaje obowiązywać 

od daty ogłoszenia upadłości przez sąd. 

Nieco bardziej skomplikowane jest ustalenie 

wyłączenia ochrony spowodowanej likwidacją 

pracodawcy – ze względu na nieostrość i wielo-

znaczność tego pojęcia. Należy jednak przyjąć, że 

chodzi w tym przypadku o całkowite, pod wzglę-

dem formalnym i prawnym, zaprzestanie prowa-

dzenia działalności przez pracodawcę. 

Przykład
Wojciech B. prowadzi firmę budowlaną w formie 
1-osobowej działalności gospodarczej, zatrudnia-
jąc 2 pracowników. Z powodu pogorszenia sytu-
acji finansowej i spadku zapotrzebowania na 
usługi jego firmy postanowił zwolnić pracowników 
i wyrejestrować działalność gospodarczą. W ta-
kim przypadku będzie mógł złożyć wypowiedze-
nie umowy o pracę pracownikom, chociażby byli 
w wieku ochronnym przed uzyskaniem praw eme-
rytalnych. Jego postępowanie będzie prawidłowe.

Ochrona częściowa 
W przypadku prowadzonych w zakładzie zwol-

nień grupowych pracownicy, którym brakuje nie 
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więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytal-

nego (jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im 

uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem 

tego wieku), podlegają wyłącznie częściowej 

ochronie. Pracodawca może jedynie wypowie-

dzieć im dotychczasowe warunki pracy i płacy. 

Nie może natomiast zastosować definitywnego 

sposobu wypowiedzenia umowy. 

Przykład
Pracodawca zatrudniający ponad 200 pracow-
ników wszczął procedurę zwolnień grupowych, 
zamierzając wypowiedzieć umowy 50 spośród 
nich. W związku z tym, że jeden z pracowników 
był w wieku uprawniającym do uzyskania praw 
emerytalnych w okresie niecałych 2 lat, otrzymał 
od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające do-
tychczasowe warunki pracy. Zmiana warunków 
polegała na zaproponowaniu nowego stanowi-
ska pracy oraz obniżeniu jego wynagrodzenia 
za pracę do kwoty 1680 zł, tj. wynagrodzenia 

minimalnego obowiązującego w 2014 r. W ta-
kim przypadku pracodawca musi jednak wypła-
cać pracownikowi dodatek wyrównawczy do 
wynagrodzenia. 

Wzór wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy 
i płacy znajduje się na stronie www.spp.infor.pl w za-
kładce „Niezbędnik”.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 39, 40, 401, 43, 52, 53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208),
 � art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami umów o pracę 
z przyczyn niedotyczących pracownika (Dz.U. Nr 90, poz. 844; 
ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),
 � art. 18 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 637),
 � art. 24 ust. 1a i 1b, art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 567).

RENATA MAJEWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

Czy mimo rozwiązania umowy o pracę 
były pracownik ma prawo do urlopu 
szkoleniowego
Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownicą, z którą zawarliśmy umowę o podno-
szeniu kwalifikacji zawodowych za zgodą pracodawcy. Nie rozwiązaliśmy jednak 
umowy szkoleniowej, która według byłej pracownicy trwa nadal. Umowa szkolenio-
wa nie zawierała postanowień dotyczących jej rozwiązania i byliśmy przekonani, że 
rozwiązuje się ona automatycznie w chwili ustania stosunku pracy. Była pracownica 
domaga się od nas udzielenia płatnego urlopu szkoleniowego już po ustaniu zatrud-
nienia oraz dalszego finansowania nauki. Czy ma rację – pyta Czytelniczka z Sopotu. 

Nie mają Państwo obowiązku udzielenia urlopu 

szkoleniowego byłej pracownicy oraz dalszego fi-

nansowania jej nauki. W takim przypadku należy 

uznać, że w razie braku innych postanowień umo-

wa szkoleniowa rozwiązuje się z dniem zakończe-

nia stosunku pracy. 

Pracownikowi, który podpisał z pracodawcą 

umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

urlop szkoleniowy PRAWO PRACY
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za zgodą pracodawcy, przysługują płatne urlopy 

szkoleniowe w wymiarze: 

■  6 dni roboczych – dla przystępującego do egza-

minów eksternistycznych, 

■  6 dni roboczych – dla przystępującego do egza-

minu maturalnego, 

■  6 dni roboczych – dla przystępującego do egza-

minu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

■  21 dni roboczych w ostatnim roku studiów – na 

przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygo-

towanie się i przystąpienie do egzaminu dyplo-

mowego (art. 1032 § 1 ustawy – Kodeks pracy; 

dalej: k.p.). 

Urlop szkoleniowy nie należy się pracowni-
kowi już po rozwiązaniu z nim stosunku pracy, 
bez względu na to, z czyjej inicjatywy doszło do 
zakończenia zatrudnienia. Taki urlop jest rodza-

jem usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

i dlatego nie mogą z niego korzystać osoby, któ-

rych stosunek pracy został rozwiązany. Udziele-

nie urlopu szkoleniowego byłoby w tej sytuacji 

niecelowe. Przepisy nie przewidują też żadnej re-

kompensaty finansowej z tego tytułu (np. ekwi-

walentu pieniężnego) dla pracownika uczącego 

się za zgodą pracodawcy, jeżeli zatrudniony nie 

zdążył wykorzystać urlopu szkoleniowego przed 

rozwiązaniem stosunku pracy. 

Pracownicy nie mają również prawa do ekwi-

walentu za urlop szkoleniowy, gdy: 

■  termin egzaminu uprawniającego do urlopu 

szkoleniowego przypada po zakończeniu sto-

sunku pracy, 

■  przed rozwiązaniem stosunku pracy zatrudnio-

ny wykorzystał urlop szkoleniowy tylko w czę-

ści. 

W opisanej sytuacji nie muszą Państwo ani 

udzielać urlopu szkoleniowego byłej pracownicy, 

ani tym bardziej wypłacać jej wynagrodzenia za 

ten urlop. To samo dotyczy dalszego finansowa-

nia nauki. 

Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której strony za-

strzegłyby w treści umowy o podnoszenie kwali-

fikacji zawodowych, że przez pewien czas po 

ustaniu stosunku pracy pracodawca będzie za-

pewniał pracownikowi szkoleniowe świadczenia 

pieniężne (urlop szkoleniowy, dofinansowanie 

nauki). Należy jednak zastrzec, że nie byłoby to 

wynagrodzenie za urlop szkoleniowy w rozumie-

niu przepisów prawa pracy. 

Jeżeli umowa o podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych 
zawarta z inicjatywy lub 
za zgodą pracodawcy nie 
wskazuje inaczej, po ustaniu 
zatrudnienia pracownik nie ma 
prawa do urlopu szkoleniowego 
ani do dofinansowania nauki. 

W razie braku w umowie szkoleniowej zapisów 

dotyczących jej rozwiązania należy uznać, że taka 

umowa rozwiązuje się automatycznie w momen-

cie ustania stosunku pracy. Umowy szkoleniowe 

od czasu wejścia w życie przepisów o podnosze-

niu kwalifikacji zawodowych z inicjatywy praco-

dawcy lub za jego zgodą (art. 1031–1036 k.p.) 

mają wyraźnie prawnopracowniczy charakter. 

Oznacza to, że umowa szkoleniowa wiąże pra-

cownika i pracodawcę. Skoro po ustaniu stosunku 

pracy nie ma już stron umowy, przestaje obowią-

zywać również umowa o podnoszeniu kwalifika-

cji zawodowych zawarta z inicjatywy pracodawcy 

lub za jego zgodą. 

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 1031–1036 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208).

W następnym numerze „Serwisu PP” w dziale PRAWO PRACY „Przedłużenie umowy 
o pracę do dnia porodu z pracownicą w ciąży – w praktyce”. 
W artykule m.in.:

■ które umowy o pracę muszą być przedłużane do dnia porodu pracownicy,

■ jak liczyć terminy skutkujące koniecznością przedłużenia umowy  o pracę,

■ jak prawidłowo przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu.
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praca za granicą WYNAGRODZENIA

ANNA PUSZKARSKA – radca prawny

Praca za granicą wpływa na wysokość 
świadczeń pracowniczych
Jeżeli pracownik udokumentował pracę za granicą u zagranicznego pracodawcy, 
to przy ustalaniu jego uprawnień związanych z ogólnym stażem pracy trzeba 
uwzględniać ten okres. Ma to szczególne znaczenie dla osób zatrudnionych w sfe-
rze budżetowej. Należności wypłacane przez innych pracodawców zależą z reguły 
od zakładowego stażu pracy.

Udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte 

za granicą u zagranicznego pracodawcy powinny 

być zaliczane do okresów pracy w Polsce w za-

kresie uprawnień pracowniczych (art. 86 ust. 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, dalej: u.p.z.). Warunkiem zaliczenia 

pracy za granicą do stażu w Polsce jest tylko udo-

kumentowanie jej świadczenia. W tym celu pra-

cownik może przedstawić np. umowę o pracę, 

dokumenty potwierdzające otrzymywanie wyna-

grodzenia czy zaświadczenie o ubezpieczeniu 

społecznym. Po spełnieniu tego wymogu praco-
dawca ma obowiązek uwzględnić okresy pracy 
za granicą, bez dodatkowego wniosku pracow-
nika o ich zaliczenie.

W firmach prywatnych liczy się 
zakładowy staż pracy
Wpływ ogólnego stażu pracy, do którego trzeba 

wliczać udokumentowane okresy pracy za granicą, 

na prawo do świadczeń zależy w znacznym stop-

niu od tego, czy dany pracownik jest zatrudniony 

u pracodawcy należącego (lub nie) do sfery budże-

towej. Świadczenia przysługujące osobom zatrud-

nionym u pracodawców spoza sfery budżetowej 

zależą z reguły od zakładowego stażu pracy. Przy 

ich ustalaniu nie uwzględnia się wcześniejszych 

okresów zatrudnienia, w tym pracy za granicą.

Na podstawie ustawy – Kodeks pracy od ogól-

nego stażu pracy zależą jednak uprawnienia pra-

cownika dotyczące urlopu wypoczynkowego, 

a w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

o pracę – ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przy 

ustalaniu zakresu tych uprawnień także prywatni 

pracodawcy powinni uwzględniać udokumento-

waną pracę za granicą.

Przykład
Od stycznia 2014 r. spółka zatrudnia pracowni-
ka na podstawie umowy o pracę na czas okre-
ślony do końca czerwca 2014 r. Jest to jego 
pierwsza w życiu praca na etacie w Polsce. 
Wcześniej przez 2 lata pracował w Wielkiej Bry-
tanii. Przy ustalaniu jego prawa do urlopu wypo-
czynkowego i wymiaru tego urlopu spółka po-
winna uwzględnić także udokumentowany 
okres pracy za granicą u zagranicznego praco-
dawcy. Pracownik ukończył średnią szkołę za-
wodową. Jego ogólny staż pracy jest krótszy niż 
10 lat. Przysługuje mu więc urlop w wymiarze 
20 dni. Jest on zatrudniony w spółce na cały 
etat. Załóżmy, że do chwili rozwiązania umowy 
o pracę (30 czerwca 2014 r.) nie będzie korzy-
stać z urlopu wypoczynkowego. W takim przy-
padku będzie mu się należał ekwiwalent za urlop 
w proporcjonalnym wymiarze 6/12 x 20 dni =
10 dni (80 godzin).
Załóżmy, że pracownik otrzymuje stałe mie-
sięczne wynagrodzenie w wysokości 2400 zł 
oraz zmienne miesięczne premie. Premie wypła-
cone w marcu, kwietniu i maju 2014 r. wynosiły 
odpowiednio: 680 zł, 710 zł i 690 zł.
Krok 1. Ustalamy średnią miesięczną podstawę 
wymiaru ekwiwalentu:
(680 zł + 710 zł + 690 zł) = 2080 zł : 3 = 693,33 zł,
2400 zł + 693,33 zł = 3093,33 zł.
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Krok 2. Obliczamy stawkę dzienną:
3093,33 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentu 
w 2014 r.) = 148,50 zł.
Krok 3. Obliczamy stawkę godzinową:
148,50 zł : 8 godz. = 18,56 zł.
Krok 4. Obliczamy ekwiwalent za niewykorzy-
stany urlop:
18,56 zł x 80 godz. =1484,80 zł.

Prywatni pracodawcy nie muszą wypłacać pra-

cownikom dodatku stażowego ani nagród jubile-

uszowych. Kodeks pracy nie przewiduje takiego 

wymogu. Regulacje płacowe obowiązujące u pry-

watnego pracodawcy mogą albo w ogóle nie prze-

widywać takich świadczeń, albo uzależniać pra-

wo do nich i ich wysokość od zakładowego stażu 

pracy.

W budżetówce liczy się ogólny staż 
pracy
Przepisy szczególne dotyczące osób zatrudnio-

nych w sferze budżetowej przewidują wypłatę do-

datku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszo-

wej. Prawo do tych świadczeń oraz ich wysokość 

zależy od ogólnego stażu pracy. Przepisy szcze-

gólne regulują korzystniej dla pracowników także 

prawo do odprawy emerytalno-rentowej.

Ustawa o pracownikach samorządowych prze-

widuje, że w przypadku tych pracowników do 

okresów pracy uprawniających do:

■ dodatku za wieloletnią pracę,

■ nagrody jubileuszowej,

■ jednorazowej odprawy w związku z przejściem 

na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do 

pracy

trzeba wliczać wszystkie poprzednio zakończone 

okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów podlegają wli-

czeniu do okresu pracy, od którego zależą upraw-

nienia pracownicze. Oznacza to, że należy 

uwzględniać także okresy pracy za granicą.

Przykład
Pracownik jest zatrudniony w urzędzie gminy od 
6 lat. Wcześniej przez 5 lat prowadził indywidu-
alną działalność gospodarczą, przez 6 lat pra-
cował w Polsce u prywatnego pracodawcy

i przez 3 lata był zatrudniony na podstawie sto-
sunku pracy w Niemczech. W takim przypadku 
przy ustalaniu jego ogólnego stażu, uwzględnia-
nego przy ustalaniu uprawnień płacowych jako 
pracownika samorządowego, trzeba wziąć pod 
uwagę pracę w urzędzie gminy oraz zatrudnie-
nie na podstawie stosunku pracy w Polsce i za 
granicą, czyli łącznie 15 lat. Pomijamy nato-
miast okres prowadzenia indywidualnej działal-
ności gospodarczej. Taki ogólny staż pracy daje 
pracownikowi prawo do dodatku za wieloletnią 
pracę w wysokości 15% zasadniczego mie-
sięcznego wynagrodzenia.
Pracownik nie jest jeszcze uprawniony do na-
grody jubileuszowej, gdyż taka nagroda przysłu-
guje po raz pierwszy dopiero po osiągnięciu 
ogólnego stażu wynoszącego 20 lat.
W razie przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy zatrudnionemu przysługi-
wałaby odprawa w wysokości 3-miesięcznego 
wynagrodzenia, obliczonego na zasadach obo-
wiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop.

Podobne rozwiązania zawierają przepisy o pra-

cownikach urzędów państwowych oraz o służbie 

cywilnej. Również w przypadku tych zatrudnionych 

do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia do-

tyczące dodatku za wieloletnią pracę (za wysługę 

lat), nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-

-rentowej, wlicza się poprzednie zakończone okresy 

zatrudnienia i inne udowodnione okresy, jeżeli 

z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu 

do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra-

cownicze (w tym okresy pracy za granicą).

Przykład
Osoba zatrudniona jako pracownik w służbie cy-
wilnej przedstawiła pracodawcy dokumenty po-
twierdzające jej wcześniejsze zatrudnienie. Pra-
cownik pracuje w urzędzie od 5 lat. Wcześniej 
był zatrudniony:
■  za granicą (w Kanadzie) – przez 8 lat na pod-

stawie umowy o pracę i przez 2 lata na pod-
stawie kontraktu cywilnoprawnego,

■  w prywatnych zakładach w Polsce – przez 
12 lat na podstawie umowy o pracę i przez 
3 lata na podstawie umowy zlecenia.
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Zdaniem pracownika oznacza to, że ma 30-letni 
ogólny staż pracy, co uprawnia go do nagrody 
jubileuszowej w wysokości 150% miesięcznego 
wynagrodzenia. Pracownik nie ma jednak racji. 
Przy ustalaniu jego ogólnego stażu pracodawca 
uwzględnia tylko okresy zatrudnienia:
■  w urzędzie – 5 lat,
■  za granicą – na podstawie umowy o pracę (8 lat),
■  w Polsce – w prywatnych zakładach na pod-

stawie umowy o pracę (12 lat).
Należy natomiast pominąć zatrudnienie (w Polsce 
i za granicą) na podstawie umów cywilnopraw-
nych. W tej sytuacji zatrudniony ma prawo do na-
grody jubileuszowej za 25-letnią pracę, w wysoko-
ści 100% miesięcznego wynagrodzenia.
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadni-
cze w kwocie 2810,76 zł brutto miesięcznie i do-
datek stażowy w wysokości 20% podstawowej 
pensji. Podstawę wymiaru nagrody ustala się 
tak jak podstawę ekwiwalentu za urlop.
Krok 1. Ustalamy podstawę wymiaru nagrody:
2810,76 zł + 562,15 zł (2810,76 zł x 20% pre-
mii) = 3372,91 zł.
Krok 2. Ustalamy kwotę nagrody:
3372,91 zł x 100% = 3372,91 zł.

Korzystne zasady umożliwiające przyznawanie 

dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej na 

podstawie ogólnego stażu pracy przewidziano 

także w odniesieniu do nauczycieli. Uregulowania 

dotyczące tej kwestii są zawarte w ustawie – Karta 

Nauczyciela i wydanych na jej podstawie przepi-

sach wykonawczych. W przypadku tej grupy za-

wodowej dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% 

zasadniczego wynagrodzenia za każdy rok pracy, 

jest wypłacany w okresach miesięcznych, poczy-

nając już od 4. roku pracy (dla pracowników sa-

morządowych, pracowników urzędów państwo-

wych i członków korpusu służby cywilnej 

minimalny staż uprawniający do takiego świad-

czenia ustalono na poziomie 5 lat). Zgodnie z wy-

jaśnieniami zawartymi w piśmie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z 24 listopada 2009 r. (DS-

-WPZN-MJ-400/04/09), regulację tę należy rozu-

mieć w ten sposób, że nauczyciel po 3 latach pra-

cy (od 4. roku) powinien otrzymać 3% dodatku za 

wysługę lat. Sformułowanie „od 4. roku pracy” 

dotyczy nie tylko pracy nauczycielskiej, ale całe-

go stażu (z uwzględnieniem pracy za granicą).

Przykład
Nauczyciel jest zatrudniony w szkole od 1 wrze-
śnia 2012 r. Jest to jego jedyny stosunek pracy. 
Wcześniej przez 1 rok i 3 miesiące pracował za 
granicą u zagranicznego pracodawcy (na Ukra-
inie). Według stanu na koniec czerwca 2014 r. 
jego ogólny staż pracy będzie wynosić: 1 rok 
i 10 miesięcy (z tytułu pracy w szkole) oraz 1 rok 
i 3 miesiące (praca za granicą), czyli łącznie 
3 lata i 1 miesiąc. Taki ogólny staż uprawnia go 
do dodatku za wysługę lat w wysokości 3% za-
sadniczego wynagrodzenia.

Wpływ pracy za granicą 
na uprawnienia pracownicze

Grupy zatrudnionych
Świadczenia ustalane z uwzględnie-

niem ogólnego stażu pracy
(w tym pracy za granicą)

pracownicy prywat-
nych firm

■  ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop

pracownicy samo-
rządowi

■  ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop,

■  dodatek za wieloletnią pracę,
■  nagroda jubileuszowa,
■  odprawa emerytalna lub rentowa

pracownicy urzędów 
państwowych

■  ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop,

■  dodatek za wieloletnią pracę 
(wysługa lat),

■  nagroda jubileuszowa,
■  odprawa emerytalna lub rentowa

członkowie korpusu 
służby cywilnej

■  ekwiwalent za podstawowy urlop 
przewidziany w Kodeksie pracy 
(prawo do dodatkowego urlopu dla 
urzędnika zależy od okresu zatrud-
nienia w administracji publicznej),

■  dodatek za wieloletnią pracę,
■  nagroda jubileuszowa,
■  odprawa emerytalna lub rentowa

nauczyciele ■  dodatek za wysługę lat,
■  nagroda jubileuszowa

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 921, art. 154, art. 171 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. 86, art. 89 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � art. 38 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 645),
 � art. 22–23, 28 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach 
urzędów państwowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 269),
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 � art. 90–91, 94, 105 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywil-
nej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1544),
 � art. 33, 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 � § 14–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagro-
dzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353),
 � § 8, 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach 
administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. 
Nr 27, poz. 134; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 882),
 � § 4–6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 
2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wyma-

ganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędni-
ków służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia 
oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywil-
nej (Dz.U. Nr 211, poz. 1630; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 160),
 � § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 416),
 � § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających na-
uczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych za-
sad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418).

ARKADIUSZ MIKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy księgowy ma prawo do wynagrodzenia 
i dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych pomimo wypłaty premii
W spółce co roku pracownicy księgowości otrzymują w czerwcu premię za sporzą-
dzanie sprawozdania finansowego za I półrocze. Czy mimo rekompensaty tą pre-
mią dodatkowych godzin spędzonych w pracy mamy także prawo do wynagrodze-
nia i dodatku za nadgodziny – pyta Czytelniczka z Łodzi.

Niezależnie od premii przysługuje Państwu rekom-

pensata za przepracowane godziny nadliczbowe. 

Rekompensata ta może nastąpić zarówno przez od-

danie czasu wolnego, jak i przez wypłatę dodatku.

Premia, którą otrzymują pracownicy działu 

księgowości, niezależnie od tego, czy okoliczności 

jej wypłaty zostały uregulowane w przepisach we-

wnątrzzakładowych, czy też jej przyznanie co roku 

następuje na podstawie doraźnej decyzji praco-

dawcy, nie może zrekompensować pracy w godzi-

nach nadliczbowych. Pracę nadliczbową rekom-

pensuje się tylko w sposób wskazany w przepisach, 

a więc czasem wolnym lub stosownym dodatkiem.

Pracodawca nie może zastąpić 
wypłaty dodatku lub oddania 
czasu wolnego za pracę 
w godzinach nadliczbowych 
premią lub nagrodą.

Ewentualny zapis regulaminu wynagradzania 

wyłączający prawo pracowników, którzy otrzy-

mali premię, do należności z tytułu przepracowa-

nych godzin nadliczbowych jest nieważny.

Za pracę w godzinach nadliczbowych zawsze 

przysługuje tzw. normalne wynagrodzenie. Nie 

jest ono rekompensatą, lecz należnością za dodat-

kowe godziny pracy, jaką jest praca w godzinach 

nadliczbowych. Za normalne wynagrodzenie na-

leży uznać takie wynagrodzenie, które pracownik 

otrzymuje stale i systematycznie. Będzie nim za-

równo wynagrodzenie zasadnicze, jak i inne 

składniki wynagrodzenia stale wypłacane pra-

cownikowi, np. dodatek stażowy. Za każdą godzi-

nę pracy ponad normę mają Państwo prawo do 

godzinowej stawki normalnego wynagrodzenia. 

Stawkę godzinową normalnego wynagrodzenia 

oblicza się, dzieląc stałe pobory pracownika 

dokończenie na str. 27

WYNAGRODZENIA praca w nadgodzinach



Prawo w jednostkach
budżetowych 
Najczęstsze nieprawidłowości w zatrudnianiu
i wynagradzaniu pracowników 
– analiza wyników kontroli RIO

Zatrudnianie osób bez odpowiednich kwalifikacji, ustalanie nieprawidło-
wych lub niekompletnych zapisów w regulaminach wynagradzania, nie-
prawidłowe obliczanie dodatków do wynagrodzenia, braki w aktach oso-
bowych pracowników, nieuprawnione przyznawanie premii, nieprawidłowe 
rozliczanie kosztów podróży oraz ryczałtów na używanie przez pracowników 
samochodów prywatnych do celów służbowych to częste naruszenia przepi-
sów, które mogą być zakwestionowane przez organy kontroli. Jednostka sa-
morządu terytorialnego może je usunąć, zanim zostaną zauważone w trak-
cie sprawdzania przez inspektorów regionalnych izb obrachunkowych. 

Zatrudnienie na stanowisku 
dyrektora zespołu szkół osoby 
bez kwalifikacji 
Nieprawidłowość: Zatrudnienie na stano-
wisku dyrektora zespołu szkół osoby niepo-
siadającej kwalifikacji do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w szkole wchodzącej 
w skład zespołu, w której wymagania doty-
czące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, 
tj. w gimnazjum – na podstawie powołania 
(zamiast na podstawie umowy o pracę). 
W konsekwencji ustalono składniki wyna-
grodzenia przysługujące nauczycielowi. 
Zalecenie RIO: Stanowisko dyrektora zespo-

łu publicznych szkół lub placówek powierzać 

nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowa-

nemu. Powinien on posiadać kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 

lub placówce wchodzącej w skład zespołu, 

w której wymagania dotyczące kwalifikacji 

nauczycieli są najwyższe, oraz spełniać wy-

magania określone w § 1 pkt 2–9 rozporządze-

nia w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-

wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 

oraz inne stanowisko kierownicze w poszcze-

gólnych typach publicznych szkół i rodzajach 

publicznych placówek, zgodnie z przepisami 

§ 3 tego rozporządzenia, w zw. z art. 36 ust. 1 

ustawy o systemie oświaty.

W przypadku powołania na stanowisko dy-

rektora osoby niebędącej nauczycielem 

– z osobą tą należy nawiązywać stosunek pra-

cy na podstawie umowy o pracę, zgodnie 

z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o pracownikach sa-

morządowych w zw. z art. 5d ustawy o syste-
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mie oświaty. Wynagrodzenie ustalać zgodnie 

z zasadami obowiązującymi pracowników sa-

morządowych, wynikającymi z przepisów 

rozporządzenia w sprawie wynagradzania pra-

cowników samorządowych. 

Zatrudnienie na stanowisku 
nauczyciela osoby 
nieposiadającej kwalifikacji 
Nieprawidłowość: Zatrudnienie na stanowi-
sku nauczyciela w zasadniczej szkole zawo-
dowej osoby nieposiadającej wykształcenia 
wyższego oraz przygotowania pedagogicz-
nego. 
Zalecenie RIO: Przestrzegać zasad wskaza-

nych w § 22 w zw. z § 2 rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli oraz określenia szkół i wypad-

ków, w których można zatrudnić nauczycieli 

niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

Zasadnicza szkoła zawodowa jest szkołą po-

nadgimnazjalną, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifi-

kacje zawodowe. Nauczyciel zatrudniony w ta-

kiej szkole musi posiadać wykształcenie co 

najmniej wyższe zawodowe oraz przygotowa-

nie pedagogiczne. Zatrudnienie w tego typu 

jednostce oświatowej nauczyciela niespełnia-

jącego tych wymogów jest możliwe jedynie 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą orga-

nu prowadzącego oraz na warunkach określo-

nych w ustawie – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Kierowanie jednostką pomocy 
społecznej bez odpowiednich 
kwalifikacji 
Nieprawidłowość: Kierowanie jednostką or-
ganizacyjną pomocy społecznej przez osobę 
niespełniającą wymogów ustawowych. 
Zalecenie RIO: Przestrzegać wymogów wska-

zanych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy spo-

łecznej, zgodnie z którymi osoby kierujące 

jednostkami organizacyjnymi pomocy spo-

łecznej są obowiązane posiadać co najmniej 

3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz 

specjalizację z zakresu organizacji pomocy 

społecznej. Wymogi te obowiązują także oso-

by, którym powierzono pełnienie obowiązków 

kierownika jednostek organizacyjnych pomo-

cy społecznej. Nie dotyczą osób kierujących 

placówkami rodzinnymi.

Regulamin wynagradzania 

Nieprawidłowość: Nieustalenie w obowiązują-
cym w jednostce regulaminie wynagradzania 
wymagań kwalifikacyjnych pracowników, 
maksymalnego poziomu wynagrodzenia za-
sadniczego lub niedostosowanie regulacji za-
wartych w tym regulaminie do obowiązują-
cych przepisów. 
Zalecenie RIO: Ustalić regulamin wynagra-

dzania wszystkich pracowników samorządo-

wych zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy 

o pracownikach samorządowych. Regulamin 

powinien określać wymagania kwalifikacyjne 

pracowników samorządowych oraz szczegóło-

we warunki ich wynagradzania, w tym maksy-

malny poziom wynagrodzenia zasadniczego. 

Dodatkowo regulaminem tym pracodawca 

może ustalić warunki przyznawania oraz wa-

runki i sposób wypłacania premii i nagród in-

nych niż nagroda jubileuszowa, a także warun-

ki i sposób przyznawania dodatków: 

■  funkcyjnych, 

■  specjalnych (z tytułu okresowego zwiększe-

nia obowiązków służbowych lub powierze-

nia dodatkowych zadań),

■  innych. 

Zatwierdzanie do wypłaty listy 
płac 

Nieprawidłowość: Zatwierdzanie do wypła-
ty listy płac pracowników gimnazjum przez 
dyrektora gminnego zespołu ekonomiczno-
-administracyjnego szkół, co stanowi naru-
szenie art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, 
w myśl którego kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obowiąz-
ków w zakresie rachunkowości określonych 
ustawą o rachunkowości, również w przy-
padku, gdy obowiązki te zostaną powierzo-
ne innej osobie za jej zgodą, oraz art. 53 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgod-
nie z którym kierownik jednostki sektora 
finansów publicznych jest odpowiedzialny za 
całość gospodarki finansowej tej jednostki. 
Zalecenie RIO: Przestrzegać zasady, że do-

wody księgowe do wypłaty zatwierdza dyrek-
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tor gimnazjum, do którego obowiązków nale-

ży realizacja planu finansowego jednostki, 

zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości 

oraz art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicz-

nych. 

Wypłata wynagrodzenia 

Nieprawidłowość: Wypłacenie wynagrodze-
nia należnego pracownikowi zatrudnione-
mu w jednostce osobie przez niego nieupo-
ważnionej. 
Zalecenie RIO: Wypłaty wynagrodzenia do-

konywać, zgodnie z art. 86 § 3 k.p., do rąk pra-

cownika, a w inny sposób tylko wówczas, jeże-

li pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na 

piśmie. 

Imienne karty wynagrodzeń 
pracowników 

Nieprawidłowość: Nieprowadzenie imien-
nych kart wynagrodzeń pracowników. We 
wskazanym przypadku nie dopełniono obo-
wiązku prowadzenia dokumentacji w spra-
wach związanych ze stosunkiem pracy, 
w tym odrębnie dla każdego pracownika 
imiennej karty (listy) wypłacanego wyna-
grodzenia za pracę i innych świadczeń zwią-
zanych z pracą. 
Zalecenie RIO: Prowadzić dokumentację 

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

oraz akta osobowe pracowników, w tym odręb-

nie dla każdego pracownika, m.in. imienną 

kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za 

pracę i innych świadczeń z nią związanych sto-

sownie do art. 94 pkt 9a k.p. i § 8 pkt 2 rozpo-

rządzenia w sprawie zakresu prowadzenia 

przez pracodawców dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 

prowadzenia akt osobowych pracownika (dalej: 

rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej). 

Nieprawidłowa stawka dodatku 
za wieloletnią pracę 

Nieprawidłowość: Przyznanie pracowniko-
wi nieprawidłowej stawki dodatku za wielo-
letnią pracę, a w konsekwencji wypłacenie 
tego dodatku w zaniżonej wysokości. 
Zalecenie RIO: Do okresów pracy uprawnia-

jących do dodatku za wieloletnią pracę wli-

czać wszystkie poprzednio zakończone okresy 

zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy 

odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu 

do okresu pracy, od którego zależą uprawnie-

nia pracownicze, zgodnie z art. 38 ust. 5 usta-

wy o pracownikach samorządowych. 

Wyższą stawkę dodatku za wieloletnią pra-

cę wypłacać w terminie wypłaty wynagrodze-

nia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w którym pracownik nabył prawo do wyższej 

stawki dodatku – jeżeli nabycie prawa nastąpi-

ło w ciągu miesiąca, bądź za dany miesiąc 

– jeżeli nabycie prawa do wyższej stawki do-

datku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, 

zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządo-

wych. 

Termin wypłaty jednorazowych 
dodatków uzupełniających

Nieprawidłowość: Nieterminowe wypłacanie 
jednorazowych dodatków uzupełniających. 
Ustawowy termin upływa 31 stycznia. Z wy-
jaśnień głównej księgowej zespołu szkół wy-
nika, że dodatki uzupełniające zostaną wy-
płacone niezwłocznie po otrzymaniu 
środków od organu prowadzącego, a za 
przyczynę nieprawidłowości należy uznać 
niezapewnienie szkole środków pieniężnych 
na wypłatę dodatków w terminie.
Zalecenie RIO: Zapewnić wypłaty dodatków 

uzupełniających dla nauczycieli w terminie 

określonym w art. 30a ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela).

Nieprawidłowa wysokość 
wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe
Nieprawidłowość: Ustalanie pracownikom 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 
w nieprawidłowej wysokości, w wyniku 
przyjmowania do podstawy obliczenia wy-
łącznie wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wypłacanie dodatku do wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe w wysokości 50% 
i 100%. Wypłacanie wynagrodzenia za te 
godziny w formie dodatku specjalnego.
Zalecenie RIO: Pracownikowi samorządowe-

mu za pracę wykonywaną w godzinach nad-
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liczbowych przyznawać, według jego wyboru, 

wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym 

wymiarze, stosownie do art. 42 ust. 4 ustawy 

o pracownikach samorządowych.

Dodatek wiejski 

Nieprawidłowość: Niewypłacenie dodatku 
wiejskiego nauczycielowi zatrudnionemu 
w dwóch szkołach na terenie wiejskim, pro-
wadzonych przez tego samego organizatora, 
w przypadku gdy w żadnej ze szkół nauczy-
ciel nie ma połowy etatu (łącznie jednak jest 
zatrudniony na ponad połowę etatu). 
Zalecenie RIO: Przestrzegać wymogów 

art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela. Dla ustalenia 

dodatku wiejskiego ograniczenie zatrudnienia 

do minimum 1/2 etatu, o którym mowa w ww. 

przepisach, wobec nauczyciela pracującego 

w kilku szkołach i dla którego łączny wymiar 

czasu pracy wynosi przynajmniej 1/2 etatu, nie 

ma zastosowania, co wynika z art. 22 ust. 3 Kar-

ty Nauczyciela. Wobec tego nauczyciel zacho-

wuje prawo do dodatków: wiejskiego, mieszka-

niowego oraz zasiłku na zagospodarowanie. 

Nagroda jubileuszowa 

Nieprawidłowość: Wypłacenie pracowniko-
wi nagrody jubileuszowej przed dniem na-
bycia do niej prawa. 
Zalecenie RIO: Nagrodę jubileuszową wypła-

cać niezwłocznie po nabyciu przez pracownika 

prawa do tej nagrody, tj. nie wcześniej niż 

w dniu upływu okresu uprawniającego do tej 

nagrody, stosownie do przepisów § 8 ust. 1 i 5 

rozporządzenia w sprawie wynagradzania pra-

cowników samorządowych. 

Wniosek o przyznanie nagrody 
nauczycielowi 

Nieprawidłowość: Wystąpienie przez radę 
pedagogiczną do dyrektora jednostki z wnios-
kiem o przyznanie nagrody nauczycielowi. 
Zalecenie RIO: Przestrzegać zasad określo-

nych art. 41 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

Do kompetencji rady pedagogicznej należy 

opiniowanie w szczególności: 

■  organizacji pracy szkoły lub placówki, 

■  projektu planu finansowego szkoły lub pla-

cówki, 

■  wniosków dyrektora o przyznanie nauczy-

cielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień, 

■  propozycji dyrektora szkoły lub placówki 

w sprawach przydziału nauczycielom sta-

łych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych za-

jęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych. 

Rada pedagogiczna nie posiada więc upraw-

nienia do występowania do dyrektora jednostki 

oświatowej z wnioskiem o przyznanie nagród. 

Prawa do opiniowania wniosku dyrektora o przy-

znanie nagród nie należy interpretować w sposób 

rozszerzający jako prawa do występowania przez 

radę pedagogiczną z wnioskiem o nagrodę. 

Premie dla osób kierujących 
instytucjami kultury 

Nieprawidłowość: Przyznanie premii mie-
sięcznych dyrektorom samorządowych in-
stytucji kultury, tj. gminnego ośrodka kul-
tury oraz gminnej biblioteki publicznej. 
Zalecenie RIO: Respektować przepisy art. 5 

ustawy o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi, zgodnie 

z którymi kierownikowi bądź dyrektorowi in-

stytucji kultury przysługuje wyłącznie wyna-

grodzenie miesięczne. Ponadto osobom tym 

może być przyznana nagroda roczna i świad-

czenie dodatkowe, a w związku z tym opisana 

sytuacja jest niezgodna z ww. przepisami. 

Wymiar urlopu 
wypoczynkowego a wypłata 
ekwiwalentu 
Nieprawidłowość: Nieprawidłowe ustalenie 
wymiaru urlopu wypoczynkowego skutku-
jące naliczeniem i wypłaceniem pracowni-
kowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
w zawyżonej wysokości. 
Zalecenie RIO: Wymiar urlopu pracownika 

ustalać w zależności od okresu zatrudnienia, 

w wysokości określonej w art. 154 § 1 k.p., 

wliczając do niego okresy poprzedniego za-

trudnienia, bez względu na przerwy w zatrud-

nieniu oraz sposób ustania stosunku pracy 

(zgodnie z przepisami art. 1541 § 1 k.p.), oraz 

odpowiedni okres z tytułu ukończenia szkoły, 

wskazany w przepisach art. 155 § 1 k.p. 
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Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany 

urlop ustalać i wypłacać za – poprawnie usta-

loną – liczbę dni niewykorzystanego przez 

pracownika urlopu wypoczynkowego, sto-

sownie do przepisów art. 171 § 1 k.p. Przy 

ustalaniu liczby dni niewykorzystanego urlo-

pu w wymiarze proporcjonalnym przyjmować 

kalendarzowy miesiąc pracy odpowiadający 

1/12 wymiaru urlopu przysługującego pra-

cownikowi na podstawie art. 154 § 1 i 2 k.p., 

zaokrąglając niepełny kalendarzowy miesiąc 

pracy w górę do pełnego miesiąca, stosownie 

do przepisów art. 1552a § 1 i 2 k.p. 

Zwrócić się do pracownika o dobrowolny 

zwrot nadpłaconej kwoty; w przypadku odmo-

wy rozważyć jej wyegzekwowanie od osób od-

powiedzialnych za nieprawidłowe ustalenie 

i wypłacenie ekwiwalentu, stosując zasady 

określone w przepisach działu piątego Kodek-

su pracy. 

Wynagrodzenie za 
przepracowaną część miesiąca 

Nieprawidłowość: Nieprawidłowe ustalenie 
i wypłacenie pracownikom wynagrodzenia 
za przepracowaną część miesiąca. 
Zalecenie RIO: Wynagrodzenie pracownika, 

ustalone w stawce miesięcznej w stałej wyso-

kości, gdy okres pozostawania pracownika 

w stosunku pracy nie obejmuje pełnego mie-

siąca, obliczać, dzieląc miesięczną stawkę wy-

nagrodzenia przez liczbę godzin przypadają-

cych do przepracowania w danym miesiącu 

i otrzymaną kwotę mnożąc przez liczbę godzin 

nieobecności pracownika w pracy. Tak obli-

czoną kwotę wynagrodzenia odejmować od 

wynagrodzenia przysługującego za cały mie-

siąc, zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie 

sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie 

niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 

stanowiącego podstawę obliczania odszkodo-

wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do 

wynagrodzenia oraz innych należności przewi-

dzianych w Kodeksie pracy. 

Zaniżenie osobistych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli 
Nieprawidłowość: Zaniżenie osobistych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

cieli w wyniku pomniejszenia stawki wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli o kwotę 
wynagrodzenia chorobowego wypłaconego 
za okres, w którym nauczyciel przebywał na 
zwolnieniu lekarskim do 33 dni, co skutko-
wało ustaleniem i wypłaceniem dodatków 
uzupełniających poszczególnym nauczycie-
lom w nieprawidłowej wysokości. 
Zalecenie RIO: Osobistą stawkę wynagrodze-

nia zasadniczego nauczyciela ustalać propor-

cjonalnie do okresu zatrudnienia (Sj) jako ilo-

czyn: stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela na pełnym etacie (A), tygodniowe-

go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na-

uczyciela w przeliczeniu na pełny etat (B) 

i okresu zatrudnienia – czasu, w którym na-

uczyciel był zatrudniony na danym stopniu 

awansu zawodowego i pobierał wynagrodzenie 

ze środków ujętych w planie finansowym szko-

ły w ciągu roku podlegającego analizie (C), 

zgodnie z wzorem określonym w pkt. 1 „Usta-

lanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadni-

czego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia” 

załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 

sposobu opracowania sprawozdania z wysoko-

ści średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-

szczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostki sa-

morządu terytorialnego. Stawki wynagrodze-

nia zasadniczego (A) nie pomniejszać o wyna-

grodzenie należne za czas niezdolności do 

pracy pracownika wskutek choroby lub od-

osobnienia w związku z chorobą zakaźną 

– trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku ka-

lendarzowego, a w przypadku pracownika, 

który ukończył 50. rok życia – trwającej łącz-

nie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, za 

które pracownik zachowuje prawo do 80% wy-

nagrodzenia, wypłacanego ze środków praco-

dawcy, stosownie do przepisów art. 92 § 1 

pkt 1 i § 4 k.p., w zw. z przepisami § 3 ust. 6 

i 7 cytowanego rozporządzenia. 

Podstawa wymiaru 
dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego 
Nieprawidłowość: Nieprawidłowe ustalanie 
podstawy wymiaru dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego. Pracownikom do podstawy 
wliczono nagrodę wypłaconą jednorazowo 
z okazji dnia pracownika samorządowego 
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oraz dodatek specjalny wypłacony jednora-
zowo jednemu z pracowników. W wyniku 
wliczenia do podstawy wymiaru dodatkowe-
go wynagrodzenia rocznego ww. nagrody 
i dodatku specjalnego nadpłacono wynagro-
dzenie roczne. 
Zalecenie RIO: Ustalać podstawę wymiaru 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgod-

nie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wyna-

grodzeniu rocznym dla pracowników jedno-

stek sfery budżetowej. 

Zwrot kosztów dojazdu radnym 
gminy 

Nieprawidłowość: Dokonywanie zwrotu 
kosztów dojazdu radnym gminy na sesje 
i posiedzenia komisji rady gminy, które od-
bywały się w miejscowości będącej siedzibą 
rady. 
Zalecenie RIO: Zwrotu kosztów podróży 

służbowej radnym gminy dokonywać wy-

łącznie, jeżeli podróż związana jest z wyko-

nywaniem przez radnego zadania mającego 

bezpośredni związek z wykonywaniem man-

datu, określonego przez przewodniczącego 

rady gminy, oraz odbywa się poza miejsco-

wością, w której znajduje się siedziba rady, 

i na podstawie polecenia wyjazdu służbowe-

go wystawionego przez przewodniczącego 

rady, określającego termin i miejsce wyko-

nywania zadania oraz miejscowość rozpo-

częcia i zakończenia podróży służbowej, 

zgodnie z § 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie sposobu ustalania należności z ty-

tułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych gminy. 

Rozliczanie udzielonych zaliczek 

Nieprawidłowość: Rozliczanie zaliczek 
udzielonych pracownikowi po terminie 
określonym w instrukcji obiegu, kontroli 
i archiwizowania dokumentów księgowych 
(na drukach „wniosek o udzielenie zaliczki” 
nie określono terminu rozliczenia). Udzielo-
no zaliczki, mimo że pracownik nie rozliczył 
uprzednio pobranej. 
Zalecenie RIO: Przestrzegać postanowień in-

strukcji obiegu, kontroli i archiwizowania do-

kumentów księgowych w zakresie udzielania 

i rozliczania zaliczek na wydatki. 

Umowa na używanie 
samochodu prywatnego 
do celów służbowych 
Nieprawidłowość: Zawarcie z wójtem umo-
wy, której przedmiotem było użytkowanie 
samochodu osobowego stanowiącego wła-
sność wójta do zaspokojenia komunikacyj-
nych celów służbowych, na podstawie której 
wójt odbywał jazdy lokalne w imieniu gmi-
ny przez przewodniczącą rady gminy, mimo 
że do wykonywania wobec wójta czynności 
z zakresu prawa pracy niezwiązanych z na-
wiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy 
wyznaczono podinspektora wydziału orga-
nizacyjnego, czym naruszono art. 8 ust. 2 
ustawy o pracownikach samorządowych. 
Zalecenie RIO: Umowę na używanie samo-

chodu prywatnego do celów służbowych 

z wójtem zawierać zgodnie z art. 8 ust. 2 usta-

wy o pracownikach samorządowych, który 

wskazuje, że czynności z zakresu prawa pracy 

wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

związane z nawiązaniem i rozwiązaniem sto-

sunku pracy wykonuje przewodniczący rady 

gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona 

przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz 

gminy. Wynagrodzenie wójta ustala rada 

gminy. 

Limit kilometrów 

Nieprawidłowość: Nieokreślenie limitu kilo-
metrów w umowach cywilnoprawnych na 
używanie przez pracowników samochodów 
prywatnych do celów służbowych. 
Zalecenie RIO: Umową na używanie samo-

chodu prywatnego do celów służbowych usta-

lić miesięczny limit kilometrów na jazdy lo-

kalne, z uwzględnieniem § 3 ust. 2–4 

rozporządzenia w sprawie warunków ustalania 

oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebę-

dących własnością pracodawcy (dalej: rozpo-

rządzenie w sprawie używania pojazdów pry-

watnych). Przepisy te nie precyzują ani kwestii 

związanych z określeniem sposobu zawarcia 

takiej umowy, ani nie wskazują elementów, ja-

kie powinna zawierać tego rodzaju umowa. 

Dlatego też dla ważności czynności prawnej 

dokonanej na podstawie takiej umowy nie ma 
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znaczenia, czy została ona zawarta ustnie czy 

w formie pisemnej. Jednak sposób zawarcia 

umowy ma znaczenie dla celów dowodowych. 

W związku z tym, mimo braku wyraźnego 

prawnego zastrzeżenia formy pisemnej takiej 

umowy, wskazane jest jej zachowanie. 

Ryczałt na używanie 
samochodu prywatnego do 
celów służbowych 
Nieprawidłowość: Wypłacanie ryczałtów na 
używanie samochodu prywatnego do celów 
służbowych dla wójta kwartalnie zamiast 
miesięcznie. 
Zalecenie RIO: Wypłaty ryczałtów na używa-

nie samochodu prywatnego do celów służbo-

wych dla wójta dokonywać zgodnie z § 4 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie używania pojazdów 

prywatnych, który określa, że zwrot kosztów 

używania pojazdów do celów służbowych na-

stępuje w formie miesięcznego ryczałtu. 

Wysokość odpisu na nauczycieli 
będących emerytami lub 
rencistami 
Nieprawidłowość: Obliczanie wysokości 
odpisu na nauczycieli będących emeryta-
mi lub rencistami od wysokości pobiera-
nych przez nich emerytur lub rent netto 
oraz niedokonywanie jego korekty 
w związku ze zmianą wypłacanych świad-
czeń i liczby nauczycieli. 
Zalecenie RIO: Odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych dla nauczycieli będą-

cych emerytami, rencistami lub nauczycielami 

pobierającymi nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne dokonywać w wysokości 5% 

pobieranych przez nich emerytur, rent oraz na-

uczycielskich świadczeń kompensacyjnych, 

zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 Karty Na-

uczyciela, tj. od wartości brutto i z uwzględ-

nieniem zmian liczby nauczycieli oraz wyso-

kości pobieranych przez nich świadczeń 

w związku z waloryzacją świadczeń, zgodnie 

z wyjaśnieniami Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej i Sportu (pismo z 29 marca 2005 r., 

nr DE-3-339-7-05, z 27 kwietnia 2005 r., 

nr DPZN-WSW-KK-1801-114/05): informacje 
służące skalkulowaniu wysokości emerytur 
i rent nauczycielskich powinny opierać się na 

faktycznych danych na temat wysokości emery-
tury/renty (brutto), zebranych przez szkołę 
(inną oświatową jednostkę organizacyjną) na-
liczającą odpis na danego emeryta/rencistę. 

Korygowanie na koniec roku 
przeciętnej planowanej liczby 
zatrudnionych 
Nieprawidłowość: Nieskorygowanie w końcu 
roku przeciętnej planowanej liczby osób za-
trudnionych do faktycznej przeciętnej liczby 
osób zatrudnionych, co narusza § 1 rozpo-
rządzenia w sprawie sposobu ustalania 
przeciętnej liczby zatrudnionych w celu na-
liczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (dalej: rozporządzenie 
w sprawie przeciętnej liczby zatrudnionych). 
Zalecenie RIO: Obowiązkowo korygować 

w końcu roku przeciętną planowaną liczbę za-

trudnionych w stosunku do faktycznej prze-

ciętnej liczby zatrudnionych w jednostce na 

przestrzeni całego roku, zgodnie z § 1 rozpo-

rządzenia w sprawie przeciętnej liczby zatrud-

nionych. 

Stosowanie kryterium 
pozasocjalnego 

Nieprawidłowość: Ustalenie w regulaminie 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
jednostki zapisu uzależniającego prawo 
pracownika do korzystania ze świadczeń 
socjalnych (pierwsza zwrotna pomoc na cele 
mieszkaniowe) od rocznego stażu pracy 
w jednostce, tj. od kryterium pozasocjalnego. 
Zalecenie RIO: Przestrzegać nadrzędnej zasa-

dy zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy o zakłado-

wym funduszu świadczeń socjalnych dotyczą-

cej wymogu ograniczenia kryteriów udzielania 

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych do kryteriów uwzględniających 

wyłącznie sytuację życiową, rodzinną i mate-

rialną osób uprawnionych, w szczególności 

z wyłączeniem stażu pracy. 

Przyrzeczenia o przestrzeganiu 
tajemnicy skarbowej 

Nieprawidłowość: Brak w aktach osobo-
wych pracowników przyrzeczeń o przestrze-
ganiu tajemnicy skarbowej. 
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Zalecenie RIO: Przestrzegać przepisów 

art. 294 § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, 

który zobowiązuje do złożenia przyrzeczenia 

o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej. Infor-

mację o złożeniu przez pracownika oświad-

czenia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej 

należy przechowywać w aktach osobowych 

pracownika. 

Pisemne decyzje kierownika 
jednostki o przyznanych 
nagrodach regulaminowych 
Nieprawidłowość: W aktach osobowych 
pracowników brak było pisemnych decyzji 

kierownika jednostki o przyznanych nagro-
dach regulaminowych, co było niezgodne 
z przepisami § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g rozporzą-
dzenia o dokumentacji pracowniczej. Po-
wyższe przepisy zobowiązują pracodawców 
do prowadzenia akt osobowych w sposób 
kompletny, w tym zamieszczania w aktach 
osobowych decyzji związanych z przyzna-
niem nagród, wyróżnień czy wymierzeniem 
kar porządkowych. 
Zalecenie RIO: Przestrzegać przepisów roz-

porządzenia o dokumentacji pracowniczej, 

w tym związanych z przyznawaniem nagród, 

wyróżnień czy wymierzaniem kar porządko-

wych.  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2, art. 22, art. 92 § 1 pkt 1 i § 4, art. 94 pkt 9a, art. 154 § 1 i 2, art. 1541 § 1, art. 155, art. 1552a § 1 i 2, art. 171 § 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. 5d, art. 36 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 642), 
 � art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2  ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645),
 � art. 122 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � art. 294 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567),
 � art. 4 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613),
 � art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 379),
 � art. 22 ust. 3, art. 30a ust. 3, art. 53 ust. 2, art. 91b ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 � art. 1, 2, 5 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 254; ost. zm. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 � art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1144),
 � art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1645),
 � § 1 pkt 2–9, § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placó-
wek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526), 
 � § 2, 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1207),
 � § 7 ust. 1, § 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1050; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1218), 
 � § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g, § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pra-
codawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, 
poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971),
 � § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywa-
nia pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
 � § 3 ust. 6 i 7, załącznik Nr 1 do  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania spra-
wozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 6, poz. 35; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 143, poz. 838),
 � § 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 280),
 � § 3 ust. 2–4, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywa-
nia zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 
(Dz.U. Nr 27, poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 61, poz. 308),
 � § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu 
naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349).
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praca za granicą WYNAGRODZENIA

(w sektorze prywatnym będzie to najczęściej jego 

pensja) przez nominalną liczbę godzin przypada-

jącą do przepracowania w danym miesiącu.

Przykład
W czerwcu 2014 r. pracownik zatrudniony na 
pełen etat powinien przepracować 160 godzin. 
Stawka godzinowa normalnego wynagrodzenia 
dla pracownika zarabiającego 3000 zł mie-
sięcznie w czerwcu wyniesie:
3000 zł : 160 godz. = 18,75 zł.

Za pracę ponad normę przysługuje dodatek za 

godziny nadliczbowe lub czas wolny. Rekompensa-

ta dodatkiem uzależniona jest m.in. od tego, w ja-

kim dniu była świadczona praca (np. po godzinach 

w zwykłym dniu pracy, w sobotę, w niedzielę).

W przypadku przekroczenia dobowej normy 

czasu pracy (8 godzin) przysługuje:

■  100% wynagrodzenia wynikającego z osobi-

stego zaszeregowania pracownika określonego 

stawką miesięczną lub godzinową (w przypad-

ku pracowników biurowych najczęściej jest to 

wynagrodzenie zasadnicze) – za pracę w go-

dzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b)  w niedziele i święta niebędące dla pracowni-

ka dniami pracy, zgodnie z obowiązującym 

go rozkładem czasu pracy,

c)  w dniu wolnym od pracy udzielonym pra-

cownikowi w zamian za pracę w niedzielę 

lub w święto, zgodnie z obowiązującym go 

rozkładem czasu pracy;

■  50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach 

nadliczbowych przypadających w każdym in-

nym dniu niż wyżej wymienione.

100% dodatek przysługuje także za każdą godzinę 

pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przecięt-

nej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym 

okresie rozliczeniowym (40 godzin), chyba że prze-

kroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w go-

dzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przy-

sługuje prawo do jednego z wymienionych dodatków.

Rekompensata czasem wolnym pozbawia pra-

cownika prawa do dodatku. Otrzyma on jedynie 

normalne wynagrodzenie za czas przepracowany 

w nadgodzinach.

Jeżeli z wnioskiem o czas wolny występuje 

pracownik, to pracodawca udziela mu go tyle 

samo, ile pracownik przepracował w godzinach 

nadliczbowych. Termin udzielenia tego czasu 

wolnego nie jest ograniczony do końca okresu 

rozliczeniowego, w którym praca nadliczbowa 

miała miejsce. Natomiast jeżeli pracodawca jest 

inicjatorem udzielenia pracownikowi czasu wol-

nego, to musi go udzielić w wymiarze o połowę 

wyższym, niż zajęły nadgodziny, np. za 3 godziny 

nadliczbowe z inicjatywy pracodawcy pracownik 

dostanie 4,5 godziny wolnego. W tym przypadku 

rekompensata czasem wolnym musi nastąpić do 

końca okresu rozliczeniowego.

Za pracę w dniu wolnym wynikającym z prze-

ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (w większości 

firm jest to sobota) przysługuje inny dzień wolny. 

Nie ma tu znaczenia, jak długo praca była wyko-

nywana.

Przykład
Księgowy został wezwany do pracy na 2 godzi-
ny w sobotę. Przysługuje mu w zamian cały 
dzień wolny, a jego miesięczne wynagrodzenie 
nie może ulec obniżeniu.

Normalne wynagrodzenie za pracę w godzi-

nach nadliczbowych nie będzie przysługiwało 

pracownikom zarządzającym w imieniu praco-

dawcy zakładem pracy i kierownikom wyodręb-

nionych komórek organizacyjnych. Osoby te nie 

mają także prawa do dodatku z tytułu pracy nad-

liczbowej. Przysługuje im za to w zamian za tę 

pracę czas wolny. Mają także zagwarantowane 

w okresie rozliczeniowym zrównoważenie nieza-

pewnienia im odpoczynku dobowego (art. 132 § 3 

Kodeksu pracy).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 128 § 2 pkt 2, art. 132 § 2 pkt 1, § 3, art. 1511 § 1–3, 
art. 1512–1514 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),
 � § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodze-
nia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia 
oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, 
poz. 2292).

dokończenie ze str. 18
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ZUS prawo do opieki zdrowotnej

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Poświadczenie prawa do opieki 
zdrowotnej – karta EKUZ
Osoba ubezpieczona (pracownik, zleceniobiorca), a także członkowie rodziny osoby 
ubezpieczonej, wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej zarówno w celach służbowych, 
jak i turystycznych, są uprawnieni do opieki zdrowotnej. W celu skorzystania ze świadczeń 
zdrowotnych w innym kraju niezbędne jest poświadczenie ubezpieczenia, tj. wyrobienie 
w oddziale NFZ karty EKUZ. Karta umożliwi skorzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (da-

lej: EKUZ) jest osobistą kartą imienną wystawioną 

na nazwisko jej posiadacza. Można z niej korzy-

stać we wszystkich przypadkach pobytu czasowe-

go, podczas którego ubezpieczony potrzebuje 

świadczeń rzeczowych, niezależnie od celu pobytu 

(może mieć charakter turystyczny, zawodowy czy 

naukowy). EKUZ uprawnia do leczenia w innym 

państwie członkowskim UE lub EFTA, na takich 

samych zasadach jak obywatele tego państwa (do-

tyczy to jedynie publicznej opieki zdrowotnej). 

Natomiast EKUZ nie uprawnia do:

■  korzystania z prywatnej służby zdrowia w in-

nych krajach UE/EFTA,

■  uzyskania planowego leczenia lub zabiegu me-

dycznego w innym państwie członkowskim.

Należy pamiętać, że karta EKUZ jest wydawa-

na tylko osobom ubezpieczonym w NFZ. Karta 

EKUZ zachowuje ważność do momentu w niej 

określonego jako data końcowa ważności karty, 

chyba że w czasie, w którym była ważna, dana 

osoba utraci status osoby ubezpieczonej w NFZ. 

EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utra-

ta statusu osoby ubezpieczonej w NFZ. 

Jeżeli po utracie statusu osoby ubezpieczonej 

w NFZ osoba nie zacznie podlegać ubezpieczeniu 

w innym państwie UE/EFTA, prawo do rzeczowych 

świadczeń zdrowotnych zasadniczo wygasa po upły-

wie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia.

Posiadanie EKUZ nie jest obowiązkowe. Warto 

jednak uzyskać ten dokument przed wyjazdem do 

innego państwa członkowskiego UE/EFTA. W ra-

zie konieczności skorzystania z opieki medycznej 

podczas pobytu za granicą, okazując EKUZ leka-

rzowi, pacjent będzie potraktowany jak osoba 

ubezpieczona w danym kraju. 

Wniosek o EKUZ
W celu uzyskania karty EKUZ należy złożyć 

wniosek w oddziale NFZ. We wniosku o wydanie 

EKUZ należy koniecznie wskazać cel wyjazdu, 

np. turystyczny, delegowanie czy podjęcie nauki. 

Karta jest wydawana na wniosek ubezpieczo-

nego. 

Wypełniony formularz można złożyć w od-

dziale NFZ, wysłać pocztą, pocztą elektroniczną 

lub faksem. Jeżeli wniosek złożony w oddziale 

NFZ został wypełniony niepoprawnie, to wnio-

skodawca powinien uzupełnić lub poprawić infor-

macje zamieszczone na wniosku lub wypełnić 

nowy wniosek w sposób poprawny.

Delegowanie pracowników 
i podróż służbowa
Pracownik delegowany, który został tymczasowo 

wysłany do pracy do innego państwa członkowskie-

go, w dalszym ciągu podlega ubezpieczeniom 

w Polsce (jeśli zostały spełnione tzw. warunki dele-

gowania). Maksymalny okres oddelegowania wyno-

si 24 miesiące. Osobie takiej przysługują świadcze-

nia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu 

widzenia podczas pobytu. 

Pracownicy delegowani powinni posiadać doku-

ment A1, który potwierdza podleganie ubezpieczeniom 

w Polsce w okresie wykonywania pracy w innym pań-

stwie członkowskim. Powinni również przed wyjaz-

dem wyrobić kartę EKUZ, która umożliwi bezpłatne 

korzystanie ze służby zdrowia w nagłych przypadkach.
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 ZUS

Instrukcja wydania EKUZ dla pracownika oddelegowanego

Krok 1. Pracodawca musi złożyć do ZUS wniosek o wydanie formularza A1, tj. Informację w celu wydania za-
świadczenia o ustawodawstwie właściwym.
Krok 2. Wydanie A1 dla pracownika oddelegowanego przez ZUS.
Krok 3. Złożenie wniosku o EKUZ dla pracownika oddelegowanego do oddziału NFZ. Do wniosku należy do-
łączyć formularz A1 oraz upoważnienie wystawione na pracodawcę przez pracownika.
Krok 4. Wydanie EKUZ dla pracownika przez oddział NFZ. NFZ wyda kartę EKUZ na okres wskazany w zaświad-
czeniu A1.

W razie skrócenia okresu delegowania należy o tym 

poinformować ZUS oraz właściwy oddział NFZ, który 

wydał kartę EKUZ dla delegowanego pracownika.

W sytuacji gdy pracodawca nie spełnia warunków 

delegowania i ZUS odmówi poświadczenia formu-

larzy A1 dla pracowników delegowanych, wówczas 

osoby te w okresie wykonywania pracy za granicą 

nie będą podlegały ubezpieczeniom w Polsce, lecz 

w państwie wykonywania pracy. Polski praco-

dawca powinien zatem wyrejestrować te osoby 

z ubezpieczeń w Polsce. W tej sytuacji nie ma 

podstaw do wydania karty EKUZ dla tych osób, 

gdyż będą one podlegały ubezpieczeniom w in-

nym państwie członkowskim.
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Przykład
Pracodawca oddelegował Annę Piotrowską do 
Austrii na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. 
Pracodawca uzyskał poświadczenie formula-
rza A1 z ZUS i teraz musi złożyć wniosek o EKUZ 
do NFZ wraz z formularzem A1.

Wzór wniosku o wydanie EKUZ 
dla pracowników delegowanych

Upoważniony pracodawca, występując o EKUZ 

dla pracowników oddelegowanych, zamiast wnio-

sków może przesłać pismo zawierające wykaz pra-

cowników, którzy będą wykonywali na jego rzecz 

pracę w innym państwie członkowskim UE/EFTA, 

jako pracownicy oddelegowani, oraz wykaz zawie-

rający dane członków rodziny zgłoszonych przez 

pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy 

będą towarzyszyli mu w państwie oddelegowania. 

Wykazy te powinny zawierać co najmniej:

■  imiona i nazwisko pracownika i członków rodziny,

■ PESEL pracownika i członków rodziny,
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■  aktualny adres zamieszkania pracownika 

w Polsce,

■  państwo, do którego pracownik został oddele-

gowany,

■ okres oddelegowania.

Pracodawca oprócz wniosku o wydanie karty 

EKUZ w formie wykazu musi przedłożyć po-

świadczone przez ZUS formularze A1 oraz upo-

ważnienia do odbioru EKUZ za swoich pracow-

ników.

Przykład
Firma budowlana deleguje 2 pracowników do pracy na terytorium Niemiec w okresie od 16 czerwca do 
30 października 2014 r. W Polsce firma zatrudnia w sumie 50 osób. Po otrzymaniu z ZUS poświadczonych 
formularzy A1 pracodawca może zwrócić się do NFZ o wydanie karty EKUZ dla delegowanych pracowników. 
Pracodawca nie musi wypełniać wniosku oddzielnie dla każdego pracownika, może załączyć wykaz. Praco-
dawca do wykazu musi załączyć upoważnienie do odbioru karty EKUZ podpisane przez każdego pracownika.

Wzór wykazu
                                  Wrocław, 2 czerwca 2014 r.
……....………………….............................….
   (pieczątka firmy/papier firmowy)

        Oddział Wojewódzki NFZ
        ul. Dawida 2, 50-527 Wrocław 

Ja niżej podpisana Monika Kowalska, specjalista ds. kadr i płac, zwracam się z prośbą o wydanie kart EKUZ 
dla pracowników firmy NIVA Sp. z o.o., którzy w okresie od 16 czerwca do 30 października 2014 r. będą od-
delegowani do pracy w Niemczech zgodnie z załączonym wykazem.

Imię i nazwisko PESEL Miejsce zamieszkania Państwo oddelegowania Okres oddelegowania
Anna Piotrowska 7009032368 ul. Chorzowska 15 m 3, Wrocław Niemcy od 16 czerwca do 

30 października 2014 r.
Zenon Kot 8900089990 ul. Toruńska 10, Wrocław Niemcy od 16 czerwca do 

30 października 2014 r.

          Z poważaniem
        Monika Kowalska
W załączeniu:
1) formularze A1 – 2 szt.; 2) upoważnienia – 2 szt.

Wzór upoważnienia
                                          Wrocław, 2 czerwca 2014 r.

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana Anna Piotrowska, posiadająca PESEL 7009032368, zamieszkała ul. Chorzowska 15 m 3, 
Wrocław, upoważniam Panią Monikę Kowalską działającą w imieniu NIVA Sp. z o.o., legitymującą się dowo-
dem osobistym o numerze BCA 395824, PESEL 75110405118, do złożenia w moim imieniu wniosku oraz 
odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

…………...……………
      (czytelny podpis)

Jeżeli o wydanie karty EKUZ wystąpi delego-

wany pracownik, to wówczas wypełnia wniosek 

o wydanie karty lub składa pismo, które zawiera 

wszystkie dane niezbędne do wydania karty.

NFZ stoi na stanowisku, że pracodawca, któ-

ry wysyła pracowników w podróż służbową za 

granicę, także powinien ubiegać się o wydanie 

dla nich formularzy A1. Dokument ten powinien 

następnie załączyć do wniosku o wydanie 

EKUZ. 

Na pytanie redakcji Serwisu Prawno-Pracow-
niczego: czy terenowa jednostka ZUS wyda A1 

dla pracownika wyjeżdżającego w podróż służbo-

wą – ZUS odpowiedział twierdząco.
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 ZUS

Pismo ZUS z 28 maja 2014 r.

Rozporządzenie nr 987/2009 nie definiuje mini-
malnego okresu wykonywania pracy za granicą, 
od którego można dokonać poświadczenia formu-
larza A1. Dla celów wystawienia tego dokumentu 
nie rozróżnia się, czy pracownik wykonuje na pole-
cenie pracodawcy zadanie służbowe, czy też jest 
wysłany do wykonywania pracy w innym państwie 
członkowskim na podstawie umowy o pracę, w któ-
rej jako miejsce pracy wskazana jest zagranica.
Zatem wobec każdej aktywności zawodowej po-
dejmowanej za granicą należy ustalić właściwe 
ustawodawstwo ubezpieczeniowe. W przypad-
ku stwierdzenia, że zastosowanie mają polskie 
przepisy z zakresu zabezpieczenia społecznego 
wystawiany jest formularz A1. Dlatego też dla 
pracowników wykonujących na polecenie pra-
codawcy zadanie służbowe w innym kraju jed-
nostki terenowe ZUS również dokonują poświad-
czeń formularzy A1. Powodem odmowy 
poświadczenia tego dokumentu nie może być 
fakt, że służbowa podróż do innego państwa 
członkowskiego przykładowo trwa kilka dni (...).

                                           Biuro Prasowe ZUS

W związku z odpowiedzią ZUS pojawiły się ko-

lejne wątpliwości dotyczące wydania dokumentu 

A1 dla pracowników wyjeżdżających w podróż 

służbową dla celów wyrobienia karty EKUZ, za-

tem redakcja Serwisu Prawno-Pracowniczego za-

dała ZUS dodatkowe pytania. Główne wątpliwości 

dotyczyły poświadczenia formularza A1 dla pra-

cowników z krótkim stażem (A1 jest wydawana po 

miesięcznym okresie ubezpieczenia), dokumentów 

niezbędnych do wniosku o A1 oraz podstawy wy-

miaru składek dla osób przebywających w podróży 

służbowej. Poniżej prezentujemy stanowisko ZUS.

Pismo z 6 czerwca 2014 r.

Czy ZUS potwierdzi A1 dla każdej osoby wyjeż-
dżającej w podróż służbową dla celów wyrobie-
nia karty EKUZ, tj. osoby z krótkim stażem?
 W art. 14 ust. 1 rozporządzenia  nr 987/2009 
zapisany został wymóg, aby osoba wysyłana do 
innego państwa członkowskiego bezpośrednio 
przed rozpoczęciem zatrudnienia była objęta

systemem ubezpieczenia społecznego państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę jej pra-
codawca/zleceniodawca. Zgodnie z Decyzją 
nr A2 za okres spełniający ten wymóg można 
uznać co najmniej jeden miesiąc, natomiast 
krótsze okresy wymagają indywidualnej oceny 
w konkretnych przypadkach, z uwzględnieniem 
wszelkich innych istotnych czynników. Nie jest 
jednak wymagane, żeby dany pracownik/zlece-
niobiorca był zatrudniony w przedsiębiorstwie 
wysyłającym bezpośrednio przed wysłaniem.

Jakie dokumenty są niezbędne w przypadku 
wysyłania pracownika w podróż służbową do 
poświadczenia A1?
W przypadku potwierdzania formularzy A1 dla 
osób wysyłanych w podróż służbową za granicę 
niezbędne jest wypełnienie „Informacji w celu wy-
dania formularza A1”. Jeżeli dane podane w tej 
informacji nie są wystarczające do oceny ustale-
nia właściwego ustawodawstwa, Zakład może 
zażądać dodatkowych wyjaśnień, dowodów po-
twierdzających warunki, jakie muszą spełniać 
osoby delegowane do wykonywania pracy za 
granicę, jak i pracodawca/zleceniodawca mają-
cy siedzibę w państwie oddelegowania.

Jak ustalić podstawę wymiaru składek osoby, 
która ma poświadczony formularz A1, a wyjeż-
dża w podróż służbową?  
Jeżeli mamy do czynienia z podróżą służbową, to 
w myśl § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia, z pod-
stawy wymiaru składek wyłączone zostały diety  
i inne należności z tytułu podróży służbowej pra-
cownika – do wysokości oraz warunków ustala-
nia należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służ-
bowej na obszarze kraju oraz poza granicami 
kraju. Wyłączenie to ma zastosowanie zarówno 
do pracowników, jak i zleceniobiorców.

Z powyższego stanowiska ZUS wynika, że co 

do zasady ZUS powinien wydać A1 dla pracowni-

ka wyjeżdżającego w podróż służbową dla celów 

wyrobienia karty EKUZ, jednak będzie to oceniał 

indywidualnie. Może się tak zdarzyć, że osoba 

wyjeżdżająca w podróż służbową 15 czerwca (nie 

ma poprzedniego okresu ubezpieczenia), która 
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jest zatrudniona od 1 czerwca, nie otrzyma po-

świadczonego formularza A1 i tym samym nie 

otrzyma karty EKUZ.

Należy dodać, że NFZ na swojej stronie inter-

netowej zwraca uwagę, że w sytuacji gdy podczas 

wyjazdu służbowego doszłoby do wypadku przy 

pracy, a pracownik posiadałby kartę na wyjazd tu-

rystyczny, NFZ nie pokryje kosztów leczenia ta-

kiego pracownika.

Przykład
Firma wysyła 3 pracowników do Belgii w dele-
gację. Ich pobyt będzie trwał 4 dni. Firma jest 
zobowiązana wystąpić do ZUS o wydanie za-
świadczeń A1 dla tych pracowników, a następ-
nie do oddziału NFZ o wydanie EKUZ.

Wyjazd turystyczny
Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wy-

dawany jest na podstawie danych zawartych 

w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), 

bez konieczności przedkładania dodatkowych do-

kumentów. W przypadku uzasadnionej wątpliwo-

ści co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnios-

kującej o EKUZ, oddział NFZ jest uprawniony do 

żądania aktualnych dokumentów potwierdzają-

cych ubezpieczenie.

Wykaz dokumentów poświadczających 
prawo do opieki zdrowotnej
Pracownicy ostatni druk ZUS RMUA bądź – gdy nie 

ma możliwości jego uzyskania 
– zaświadczenie pracodawcy

Osoby prowadzące 
działalność gospo-
darczą

ostatni dowód wpłaty składki na ubez-
pieczenie zdrowotne

Rolnicy ubezpieczeni 
w KRUS

zaświadczenie z KRUS o odprowadza-
nych składkach na ubezpieczenie zdro-
wotne lub ostatni dowód wpłaty składki

Emeryci legitymacja emeryta (lub ostatni 
odcinek emerytury)

Renciści legitymacja rencisty (lub ostatni odci-
nek renty) oraz decyzja o przyznaniu 
renty 

Członkowie rodziny 
osoby ubezpieczonej

druk ZUS ZCNA wraz z ostatnią RMUA

Karta EKUZ turystyczna jest wydawana na 

6 miesięcy, natomiast dla osób pobierających 

świadczenie emerytalne – na 5 lat.

Należy pamiętać, że kartą wydaną przez NFZ 

można się posługiwać wyłącznie do momentu pod-

jęcia pracy w innym państwie. Zgodnie z przepisa-

mi o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-

łecznego, osoba, która podejmuje pracę na terenie 

innego państwa, z dniem zatrudnienia zaczyna 

podlegać właściwości tego państwa. Pracodawca 

zagraniczny nie ma prawa żądać od tej osoby karty 

EKUZ wydanej przez NFZ. Pracodawca powinien 

zgłosić ją do ubezpieczenia i opłacić składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne w państwie, w którym 

dana osoba jest zatrudniona. Korzystanie z karty 

wydanej przez NFZ, w sytuacji gdy dana osoba 

podlega właściwości ustawodawstwa innego pań-

stwa członkowskiego UE/EFTA, będzie skutkowa-

ło koniecznością zwrotu kosztów ewentualnych 

świadczeń w związku z leczeniem tej osoby, pod-

legającej ubezpieczeniom w innym państwie.

Przykład
Wojciech N. wyjechał w celach turystycznych na 
2 miesiące (od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r.) do 
Francji. Na początku lipca podjął pracę w jednej z re-
stauracji w Lille. W związku z tym będzie podlegał 
ubezpieczeniom we Francji od 1 lipca br. Francuski 
pracodawca powinien zgłosić go z tą datą do ubez-
pieczeń. Z chwilą rozpoczęcia pracy we Francji Woj-
ciech N. nie może już posługiwać się kartą EKUZ.

Wniosek o wydanie karty EKUZ może złożyć 

osoba zainteresowana wskazana we wniosku jako 

osoba wyjeżdżająca lub osoba, która została do 

tego upoważniona. Upoważnienie nie jest wyma-

gane jedynie w przypadku niepełnoletnich dzieci 

oraz współmałżonków.

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 1–3, art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego (DUUEL z 2004 r. 
Nr 166, poz. 1; ost. zm. DUUEL. z 2013 r. Nr 346, poz. 27),
 � art. 5–6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania 
rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego (DUUEL z 2009 r. Nr 284, 
poz. 1; ost. zm. DUUEL z 2013 r. Nr 346, poz. 27),
 � Decyzja nr S3 z 12 czerwca 2009 r. określająca świadczenia 
objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 oraz 
art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 987/2009, 
 � Decyzja nr S1 z 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej 
karty ubezpieczenia zdrowotnego. 
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Czy zleceniobiorca będzie musiał przeprowadzić badania lekarskie
Zatrudniamy zleceniobiorcę wykonującego pracę, która naszym zdaniem wy-
maga poddania się badaniom lekarskim. Czy możemy nakazać mu, aby prze-
prowadził takie badania?
TAK. Kodeks pracy wskazuje, że zarówno zleceniobiorcy, osoby wykonujące pracę na pod-

stawie umowy o dzieło, a nawet przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą 

muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to też, że jeśli zachodzi 

taka potrzeba, obowiązkowo muszą oni poddać się koniecznym badaniom lekarskim. Z tego 

powodu warto wprowadzić do umowy zlecenia zapis nakazujący zleceniobiorcy przeprowa-

dzenie stosownych badań.

Czy inspektor PIP może badać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę, ponieważ szef stracił do 
niego zaufanie. Pracownik grozi, że poskarży się Państwowej Inspekcji Pracy. 
Twierdzi, że powód wypowiedzenia jest nieprawdziwy, a PIP nakłada za to spo-
re grzywny. Czy ma rację?
NIE. To, czy wypowiedzenie umowy o pracę jest zasadne czy nie, może zbadać jedynie sąd 

pracy. Jednak inspektorzy PIP mogą sprawdzić, czy wypowiedzenie zostało prawidłowo zło-

żone pod względem formalnym. To znaczy mogą zbadać, czy została zachowana forma pi-

semna, czy pismo zawiera przyczynę wypowiedzenia (jeśli jej podanie jest konieczne, np. 

w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony) oraz czy znajduje się w nim pouczenie 

o prawie wniesienia przez pracownika odwołania z podaniem terminu i właściwego miejsco-

wo sądu pracy.

Czy można zatrudniać niepełnosprawnego pracownika w porze nocnej
Chcemy zatrudnić osobę do pilnowania magazynów posiadającą orzeczenie 
o niepełnosprawności. Czy możemy zatrudniać go także w porze nocnej?
TAK. Praca przy pilnowaniu to jedyna praca w nocy, którą osoba niepełnosprawna może wy-

konywać bez zgody odpowiedniego lekarza. W każdym innym przypadku niepełnosprawny 

pracownik może pracować w nocy tylko wtedy, gdy lekarz przeprowadzający badania pro�i-

laktyczne pracowników albo sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym wyrazi na to zgodę. 

Jest ona udzielana na wniosek pracownika.

Czy choroba pracownika tymczasowego wpływa na wysokość jego 
wynagrodzenia urlopowego
Pracownik tymczasowy był na zwolnieniu lekarskim. Czy wypłacone mu wyna-
grodzenie chorobowe powinniśmy uwzględnić przy obliczaniu wynagrodzenia 
urlopowego?
NIE. W przypadku pracowników tymczasowych przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego 

bierze się pod uwagę tylko wynagrodzenie uzyskane w okresie wykonywania pracy tymcza-

sowej. Rozumie się przez to tylko czas rzeczywiście przepracowany przez pracownika tym-

czasowego, a nie spędzony na zwolnieniu lekarskim.

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

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 
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ZWIĄZKI ZAWODOWE konsultacja wypowiedzenia

EWA PODGÓRSKA-RAKIEL – specjalista w zakresie prawa związkowego 

Czy należy ponownie konsultować 
zamiar wypowiedzenia warunków pracy
Poinformowałem związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi za-
trudnionemu na umowę na czas nieokreślony warunków pracy w zakresie stanowi-
ska pracy. Zapomniałem dopisać, że zmienia się też jego płaca na niższą. Związki 
nie dały mi odpowiedzi, pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie i nie otrzymał 
wypowiedzenia. Czy w takim razie muszę jeszcze raz poinformować związki o zamia-
rze wypowiedzenia warunków pracy i płacy tego pracownika? Pracownik nie jest 
chroniony, ale jest członkiem związku – pyta Czytelnik z Opola. 

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy będą 

mogli Państwo wręczyć pracownikowi po jego po-

wrocie ze zwolnienia lekarskiego bez konieczno-

ści ponownych konsultacji z organizacją związko-

wą, chyba że przyczyna wypowiedzenia będzie 

już nieaktualna lub upłynie długi okres od po-

przedniej konsultacji. Natomiast zmiana wynagro-

dzenia na niższe wymaga dodatkowej konsultacji. 

W związku z tym, że do zmiany warunków 
pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę, na-
leży każdorazowo skonsultować zamiar doko-
nania wypowiedzenia zmieniającego z działa-
jącą w danym zakładzie organizacją związkową. 

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi 

przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem 

umowy o pracę. Z tego powodu do czasu powrotu 

pracownika ze zwolnienia lekarskiego nie jest 

możliwe wręczenie mu wypowiedzenia warun-

ków pracy w zakresie stanowiska pracy. 

Konsultacje z zakładową organizacją związko-

wą dotyczące zamiaru zmiany warunków pracy 

temu pracownikowi będą skuteczne, jeżeli od mo-

mentu przekazania informacji organizacji związ-

kowej do czasu wręczenia wypowiedzenia pracow-

nikowi przyczyna wypowiedzenia będzie nadal 

aktualna oraz nie upłynie zbyt długi okres. Wska-

zuje na to orzecznictwo Sądu Najwyższego. Przyj-

muje się, że orientacyjnym terminem do uznania 

upływu czasu za zbyt długi jest okres miesięczny 

(uchwała SN z 19 maja 1978 r., V PZP 6/77, OSNC 

1978/8/27, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Pracodawca będzie musiał 
ponownie skonsultować zamiar 
wypowiedzenia umowy o pracę, 
jeżeli od poprzedniej konsultacji 
upłynął zbyt długi okres. 

Ponieważ w odniesieniu do wypowiedzenia, ma-

jącego na celu zmianę płacy na niższą, nie przepro-

wadzili Państwo konsultacji, to w tym przypadku 

niezbędne jest poinformowanie związku zawodo-

wego o zamiarze zmiany płacy, a dopiero w drugiej 

kolejności wręczenie wypowiedzenia pracowniko-

wi i zaproponowanie nowych warunków płacy. 

Konsultacje związkowe mogą odbyć się już w tej 

chwili, a wręczenie wypowiedzenia w zakresie pła-

cy po powrocie pracownika ze zwolnienia. 

Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uzna, że 

wypowiedzenie zmieniające jest nieuzasadnione, 

może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia 

zgłosić pracodawcy na piśmie umotywowane zastrze-

żenia. Opinia związków nie wiąże jednak pracodawcy. 

Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związko-

wej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska 

w ustalonym terminie pracodawca podejmuje sa-

modzielnie decyzję w sprawie wypowiedzenia.  
■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 38, art. 41, art. 42 § 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).
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LESZEK JAWORSKI – prawnik, specjalista ds. prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie na praktykę absolwencką 
– korzyści dla pracodawcy i praktykanta
Umowa absolwencka daje przedsiębiorcy możliwość pozyskania dodatkowej osoby 
do pracy, bez obowiązku wypłacania jej wynagrodzenia, a absolwentowi daje 
szansę zdobycia niezbędnego doświadczenia i uzyskania stałego zatrudnienia w fir-
mie. Dla obu stron jest korzystna, gdyż nie jest objęta oskładkowaniem. 

Alternatywą dla stażu organizowanego przez 

urzędy pracy są praktyki absolwenckie. Prakty-

kant nie jest pracownikiem. Firma nie musi po-

nosić kosztów badań lekarskich, a także spełniać 

wielu obowiązków ewidencyjnych związanych 

z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym 

oraz  kosztów z tym związanych.

Nawiązanie współpracy
Podmiotem przyjmującym na praktykę może być 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka or-

ganizacyjna nieposiadająca osobowości praw-

nej. Natomiast praktykantem może być osoba, 

która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu 

rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku ży-

cia. Nie jest wykluczone, że na praktykę zosta-

nie przyjęta osoba, która jest w trakcie pobiera-

nia nauki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 

lub szkoły wyższej przed ich ukończeniem, np. 

w okresie wakacji. Osoba ta spełnia warunek, ja-

kim jest ukończenie przynajmniej gimnazjum.

Podstawą współpracy pomiędzy praktykantem 

a podmiotem przyjmującym na praktykę jest  

umowa o praktykę absolwencką. Umowa taka nie 

jest umową o pracę i w zasadzie nie stosuje się do 

niej przepisów prawa pracy. Umowy o praktyki 

absolwenckie nie należy również utożsamiać 

z umową zlecenia ani inną umową, do której za-

stosowanie mają przepisy o zleceniu, jest ona bo-

wiem specyficzną, wprowadzoną odrębną ustawą, 

umową nazwaną. 

Do umowy tej należy jednak stosować wyraź-

nie wymienione w ustawie o praktykach absol-

wenckich przepisy ustawy – Kodeks pracy (dalej: 

k.p.). 

Stosowanie regulacji Kodeksu pracy

Do praktykantów na praktykach absolwenckich 
stosuje się przepisy dotyczące:
■  obowiązku równego traktowania w zatrud-

nieniu,
■  dobowych i tygodniowych norm czasu pra-

cy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 
40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 4 miesięcy, 

■  wymiaru odpoczynku dobowego, tzn. co naj-
mniej 11 godzin, oraz tygodniowego, który wy-
nosi co najmniej 35 godzin w każdym tygodniu,

■  prawa do 15-minutowej przerwy (tzw. śnia-
daniowej) wliczanej do czasu pracy, gdy do-
bowy wymiar czasu pracy pracownika wyno-
si co najmniej 6 godzin,

■  sposobu ustalania pory nocnej, która obej-
muje 8 godzin między godzinami 21.00 
a 7.00.

Zapisy w umowie o praktyki
Minimalną treść umowy o praktykę absolwencką 

określa art. 5 ust. 2 ustawy o praktykach absol-

wenckich. W jej treści powinien być ustalony rodzaj 

pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać 

doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne. 

Ponadto w umowie należy ustalić czas odby-

wania praktyki. Nie może ona jednak trwać dłużej 

niż 3 miesiące. W przypadku podpisania umowy 

o praktykę absolwencką na okres przekraczający 

3 miesiące kontrakt ten będzie nieważny. Dopusz-

czalne jest wielokrotne zawieranie umowy, pod 
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warunkiem że w sumie okres ten nie będzie prze-

kraczał 3 miesięcy.

Przykład 
Firma wykonująca usługi geodezyjne przyjęła 
absolwenta studiów na praktyki na 1 miesiąc od 
1 do 30 kwietnia 2014 r. Po upływie tego okresu 
postanowiła podpisać kolejną umowę od 4 maja 
do 4 czerwca. Ewentualne przedłużenie praktyk 
jest dopuszczalne maksymalnie do 4 lipca 
2014 r. Takie postępowanie będzie prawidłowe.

Kolejnym koniecznym zapisem umowy jest 

ustalenie dotyczące tygodniowego wymiaru czasu 

pracy w ramach praktyki. Nie może on przekra-

czać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie 

rozliczeniowym. 

Ustalenie odpłatności
Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nie-

odpłatnie. Jeśli ma być odpłatna, w umowie trzeba 

także określić wysokość świadczenia pieniężnego. 

Jego wysokość nie może przekraczać 2-krotnej 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

W 2014 r. najniższa płaca wynosi 1680 zł, czyli 

świadczenie dla praktykanta nie może przekraczać 

kwoty 3360 zł. Ten wymóg jest istotny z tego po-

wodu, że wykonywanie praktyki nie pozbawia 

praktykanta statusu bezrobotnego. Jeżeli jednak 

praktyka jest odpłatna, to prawo do zasiłku dla bez-

robotnych przysługuje praktykantowi, gdy świad-

czenie to nie przekracza połowy minimalnego wy-

nagrodzenia. Bezrobotny absolwent zarejestrowany 

w urzędzie pracy w okresie odbywania praktyki 

będzie miał prawo do korzystania ze świadczeń 

zdrowotnych jako osoba bezrobotna. Osoba bezro-

botna, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych, 

oprócz ubezpieczenia zdrowotnego, podlega rów-

nież ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

Osoby korzystające z praktyk absolwenckich nie 

zostały wymienione w ustawie o systemie ubezpie-

czeń społecznych jako podlegające obowiązkowym 

ubezpieczeniom, zatem świadczenie pieniężne 

z tego tytułu nie będzie oskładkowane. 

Niektóre korzyści dla pracodawcy 
i praktykanta

Dla organizatora praktyk 
absolwenckich Korzyści dla praktykanta

■  w przypadku odpłatnej 
praktyki zwolnienie 
z opłacanych składek na 
ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne,  

■  wynagrodzenie prakty-
kanta może być wliczone 
w koszty prowadzenia 
działalności,

■  możliwość poznania 
umiejętności praktykanta 
bez obowiązku nawiązania 
stosunku pracy,

■  brak konieczności zapew-
nienia praktykantowi badań 
lekarskich i szkoleń bhp

■  nabycie doświadczenia 
i umiejętności praktycz-
nych niezbędnych do 
wykonywania pracy,

■  uzyskanie zaświadczenia 
o rodzaju wykonywanej 
pracy i umiejętnościach 
nabytych w czasie odby-
wania praktyki,

■  zachowanie statusu osoby 
bezrobotnej,

■  zachowanie prawa do 
zasiłku w sytuacji, gdy 
wynagrodzenie z praktyk 
nie przekracza połowy 
minimalnego wynagrodze-
nia za pracę

Przykładowy zapis umowy dotyczący 
rodzaju pracy

(...)
Umowa o praktyki absolwenckie

(…)
§ 3.

Przyjmujący powierza a Praktykant zobowiązu-
je się do:
■  prowadzenia elektronicznej metryki sprawy zgod-

nie z zasadami określonymi w art. 66a Kodeksu 
postępowania administracyjnego i rozporządze-
nia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 marca 
2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 
metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r. poz. 250),

■  sporządzania projektów aktów administra-
cyjnych, w tym decyzji i postanowień,

■  przedkładania podpisanych aktów administra-
cyjnych w kancelarii urzędu w celu ich wysyłki 
do adresatów  za potwierdzeniem odbioru.

(...)

Przykładowy zapis umowy dotyczący 
tygodniowego czasu pracy w ramach praktyki 

(…)
§ 4.

Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie obo-
wiązywania umowy wynosi 40 godzin. W ra-
mach praktyki praktykant będzie wykonywał 
czynności będące przedmiotem umowy, w wy-
miarze 8 godzin dziennie, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.15. do 16.15. 
(…)
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Inne obowiązki pracodawcy

Miejsce odbywania praktyki nie zostało wymie-

nione jako konieczny element umowy o praktykę 

absolwencką. Nie ma jednak przeszkód, aby stro-

ny określiły je w umowie. W zależności od cha-

rakteru pracy wykonywanej w ramach praktyki 

miejscem tym może być zarówno stały punkt, jak 

i oznaczony obszar. W konsekwencji do osób od-

bywających praktykę nie będzie się stosować 

art. 775 k.p., przyznającego pracownikowi wyko-

nującemu na polecenie pracodawcy zadanie służ-

bowe poza miejscowością, w której znajduje się 

siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem 

pracy prawo do należności na pokrycie kosztów 

związanych z podróżą służbową (pismo Departa-

mentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy 

z 31 marca 2010 r. w sprawie rozliczania  podróży 

służbowych w czasie praktyk absolwenckich, 

GPP-364-4560-25-1/10/PE/RP).

Podmiot przyjmujący na praktykę musi zapew-

nić praktykantowi bezpieczne i higieniczne wa-

runki odbywania praktyki, w tym – w zależności 

od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych 

z odbywaniem praktyki – odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej. Nie może mu jednak po-

wierzać pracy szczególnie niebezpiecznej. 

Po zakończeniu praktyki, na wniosek prakty-

kanta, jego organizator musi wystawić praktykan-

towi na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykony-

wanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie 

odbywania praktyki.

Rozwiązanie umowy
Umowa o praktykę absolwencką może zostać roz-

wiązana przez strony:

■ w każdym czasie, gdy jest bezpłatna, 

■ z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowie-

dzenia, na podstawie pisemnego wypowiedze-

nia, gdy jest odpłatna. 

Ponieważ przepisy nie wskazują, co oznacza roz-

wiązanie umowy „w każdym czasie”, należy przy-

jąć, że chodzi tutaj o wypowiedzenie bezzwłoczne 

(natychmiastowe), którego może dokonać każda ze 

stron umowy, chyba że w umowie nieodpłatnej 

określono inny sposób rozwiązania umowy, np. 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 
■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 183a–183e, art. 775, art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, 
art. 133 § 1, art. 134, art. 1573 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. 1–7  ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenc-
kich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052),
 � art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 598),
 � art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r.  
poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

Przykładowy wzór zaświadczenia 
o odbytej praktyce

Bank ABC SA Gdańsk, 30 maja 2014 r.
Oddział I w Gdańsku       

Zaświadczenie 
o odbytej praktyce absolwenckiej

Pani Anna Nowak, absolwentka Uniwersytetu 
Gdańskiego, Wydział Ekonomii, w okresie od 
1 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. odbyła 
praktykę w Banku ABC SA, Oddział I w Gdańsku.
Zakres czynności w trakcie praktyki obejmował 
wykonywanie następujących czynności:
■ kontakt z klientami banku,
■ przygotowywanie baz klientów danego seg-

mentu,
■ przygotowywanie projektów umów rachun-

ków bankowych i produktów powiązanych,
■ raportowanie codziennej sprzedaży produk-

tów banku.

                                              Maria Kowalska 
       Dyrektor Oddziału I Banku ABC SA 

         w Gdańsku 

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PP” na 2014 r.

tel. 22 212 07 30, 801 626 666

Szczegóły na str. 42
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KONTROWERSYJNE ORZECZNICTWO SĄDOWE 

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

Uznawanie zdarzenia za wypadek
przy pracy
Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 
powodujące uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło w związku z pracą. 
W praktyce powyższa definicja wywołuje liczne kontrowersje. W jednym z orzeczeń 
SN uznał, że nie można uznać za wypadek przy pracy uszczerbku na zdrowiu 
pracownika spowodowanego ostrą wymianą zdań z innym pracownikiem dotyczą-
cą spraw służbowych. Jednak w wyroku z 8 listopada 2012 r. sąd uznał takie zdarzenie 
za wypadek przy pracy.

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wy-

wołane przyczyną zewnętrzną – a więc niewyni-

kającą z organizmu pracownika (wyrok SN 

z 4 marca 2013 r., I UK 505/12), w wyniku które-

go pracownik doznał urazu lub poniósł śmierć. 

Zdarzenie to musi nastąpić:

■  podczas lub w związku z wykonywaniem zwy-

kłych czynności lub poleceń przełożonego, 

■  podczas lub w związku z działaniem bez pole-

cenia, ale na rzecz pracodawcy lub 

■  w czasie pozostawania pracownika w dyspozy-

cji pracodawcy w drodze między siedzibą pra-

codawcy a miejscem wykonywania pracy. 

Dla kwalifikacji danego zdarzenia jako wypa-

dek przy pracy bez znaczenia pozostaje, kiedy 

pracownik po doznaniu urazu zgłosił się do leka-

rza (wyrok z 13 maja 1997 r., II UKN 115/97).

Zwykłe czynności pracownika 
i wykonywanie poleceń 
przełożonego
Zwykłe czynności pracownika objęte są katalo-

giem obowiązków ustalonym przede wszystkim 

umową o pracę (wyrok SN z 14 stycznia 1997 r., 

II UKN 47/96). Doznanie szkody na osobie 

w czasie i miejscu wykonywania obowiązków 

pracowniczych zasadniczo może sugerować, że 

pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Jednak 

kluczowe znaczenie dla dokonania takiej kwali-

fikacji ma pozostawanie pracownika w dyspozy-

cji pracodawcy; samo bowiem przebywanie 

w miejscu świadczenia pracy jeszcze o tym nie 

przesądza (wyrok SN z 7 marca 2006 r., I UK 

127/05).

Również wykonywanie przez pracownika pole-

ceń przełożonego niemieszczących się w zakresie 

jego umownych obowiązków objęte jest szczegól-

ną ochroną ubezpieczeniową. Chodzi o wszystkie 

polecenia wydawane przez pracodawcę. Pracow-

nik może jednak odmówić wykonania tych pole-

ceń, które są sprzeczne z prawem lub umową 

o pracę (wyrok SN z 15 sierpnia 1998 r., II UKN 

123/98). W wyroku z 29 października 1998 r. 
(II UKN 275/98) SN potwierdził, że powierzenie 
pracownikowi przez przełożonego zadań spoza 
zakresu jego obowiązków (w przedmiotowej 
sprawie: wykonanie prac na prywatnej posesji 
przełożonego) nie zrywa związku z pracą.

Nawet wypadek, jakiemu pracownik uległ 

w czasie i miejscu pracy, wykonując na polecenie 

bezpośrednio przełożonego pracę na rzecz innego 

podmiotu, a nie pracodawcy – SN uznał za wypa-

dek przy pracy (wyrok z 11 lutego 1999 r., 

II UKN 465/98). 

Nie jest, zdaniem SN, poleceniem służbowym 

zgoda przełożonego na opuszczenie miejsca pra-

cy w celu załatwienia przez pracownika spraw 

prywatnych (wyrok z 14 stycznia 1997 r., II UKN 

47/96; pracownik doznał zawału serca podczas 

przenoszenia na własnej działce żelaznych prętów 

– przebywał tam w czasie pracy, za zgodą przeło-

żonego).
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Działania na rzecz pracodawcy 
– nawet bez polecenia 

Ustawodawca ustanowił ochronę wypadkową 

również w sytuacji, gdy pracownik samowolnie 

podjął się wykonania prac niemieszczących się 

w zakresie jego obowiązków i niezleconych przez 

przełożonego – ale wykonywanych na rzecz pra-

codawcy.

Z orzecznictwa SN wynika, że działanie w in-

teresie pracodawcy postrzegane jest przez pry-

zmat czynności, jakie w swoim interesie podjąłby 

w takiej sytuacji pracodawca (wyrok z 29 maja 

2001 r., II UKN 374/00). W wyroku z 21 paź-

dziernika 1998 r. (II UKN 264/98) oraz w wyroku 

z 18 sierpnia 1999 r. (II UKN 86/99) SN przyjął, 

że wystarczy już subiektywne przekonanie pra-

cownika, że działa w interesie pracodawcy bądź 

zgodnie z jego intencją. Jednak subiektywne 

przekonanie nauczycielki, że – interesując się lo-

sem jej byłego ucznia – działa w interesie praco-

dawcy, okazało się niewystarczające (kobieta ule-

gła wypadkowi, idąc do placówki, w której 

umieszczony został chłopiec). SN uzasadniał, że 

działania pracownika muszą mieścić się w sferze 
uprawnień i obowiązków pracodawcy i realizo-

wać cel działalności pracodawcy (wyrok 

z 29 maja 2001 r., II UKN 374/00).

Sąd Najwyższy precyzuje również, że działa-

nia „za pracodawcę” to działania podejmowane 

wyłącznie w interesie pracodawcy – a nie dla re-

alizacji własnego interesu pracownika bądź też 

interesu innych osób (np. współpracowników). 

Nie ma przy tym znaczenia, czy „przy okazji” 

z takiego samowolnego działania pracownika ko-

rzyść odniósł również pracodawca (wyrok  

z 2 października 2009 r., II PK 108/09).

W orzecznictwie SN działaniem w interesie 

pracodawcy jest m.in. obrona przełożonego zaata-

kowanego w trakcie strajku w zakładzie pracy 

(wyrok z 5 kwietnia 2000 r., II UKN 468/99), 

udział pracownika w pogrzebie byłego współpra-

cownika (wyrok z 15 sierpnia 1998 r., II UKN 

123/98), udział nauczyciela akademickiego – prze-

bywającego na zwolnieniu lekarskim – w konsul-

tacjach poprzedzających wybór do władz uczelni 

(wyrok z 17 września 2008 r., I UK 66/08).

Związek zdarzenia z pracą
W świetle ustawy wypadkowej związek zdarzenia 

z pracą może mieć charakter czasowy, miejscowy 

lub funkcjonalny (uchwała SN z 3 kwietnia 

2013 r., II UK 220/12, wyrok SN z 3 lipca 2013 r., 

I PK 303/12). Przy czym związek ten nie musi 

być związkiem przyczynowo-skutkowym (wyrok 

SN z 4 czerwca 1997 r., II UKN 164/97), ma on 

charakter normatywny (wyrok SN z 3 lipca 

2013 r., I PK 303/12).

Nie każda szkoda na osobie doznana przez pra-

cownika w czasie i miejscu pracy będzie objęta 

uprzywilejowaną ochroną wypadkową (a więc 

biorąc pod uwagę wymiar świadczeń i brak okre-

su wyczekiwania – na co SN zwraca uwagę 

w uchwale z 7 lutego 2013 r., III UZP 6/12). Moż-

na przyjąć, że jeśli pracownik wykonuje pracę 

– korzysta z ochrony wypadkowej (wyrok SN 

z 4 czerwca 1997 r., II UKN 164/97, w którym sąd 

uznał za wypadek przy pracy pobicie pracownicy 

w czasie i miejscu pracy, mimo że ataku na pra-

cownicę dokonał jej były mąż – a więc konflikt 

nie miał podłoża służbowego). 

Jeśli jednak pracownik pozostaje w czasie 

i miejscu pracy, ale jego zachowanie nie wiąże się 

z realizacją jego pracowniczych obowiązków, do-

chodzi do zerwania związku z pracą (wyrok SN 

z 13 listopada 1998 r., II UKN 298/98). Przy czym 

SN przyjmuje, że jeśli pracownik doznaje urazu 

na terenie zakładu pracy – jeszcze przed rozpo-

częciem świadczenia pracy, również może być 

objęty ochroną z ustawy wypadkowej (uchwała 

z 7 lutego 2013 r., III UZP 6/12).

Zdaniem SN, nie dochodzi do zerwania 
związku z pracą w sytuacji, w której pracownik 
(lekarz) doznał urazu podczas udziału w akcji 
protestacyjnej na terenie zakładu pracy. Uznał 

więc to zdarzenie za wypadek przy pracy (wyrok 

z 5 kwietnia 2000 r., II UKN 468/99). W ocenie 

SN, skoro poszkodowany pracownik nie inicjował 

ataku, a jedynie stanął w obronie zaatakowanego 

przełożonego, zachowaniu pracownika nie można 

przypisać cech naganności. Także w wyroku 

z 11 sierpnia 1978 r. (II PRN 25/78) SN wskazał, 

że gdyby pracownik sprowokował atak na siebie, 

postępując nagannie, to związek z pracą zostałby 

zerwany. W wyroku z 15 listopada 2001 r. (II UKN 

622/00) SN uznał, że pracownik wdając się 
w „ostrą i wulgarną” wymianę zdań z innym pra-

cownikiem spowodował zerwanie związku z pra-

cą. Nie miało przy tym znaczenia, że spór dotyczył 

pracy, a nie spraw prywatnych. Odmienne stano-
wisko zajął SN w wyroku z 8 listopada 2012 r. 
(II PK 80/12), w którym przyjął, że pobicie pra-
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cownika – w sytuacji gdy spór powstał na tle 
spraw służbowych – nie powoduje zerwania 
związku z pracą.

Związku z pracą nie zrywają także usprawie-

dliwione okolicznościami krótkotrwałe przerwy, 

w których pracownik nie świadczy pracy, ale 

przerwy te pozostają w związku z jego obowiąz-

kami pracowniczymi (wyrok SN z 23 września 

1999 r., II UKN 130/99). Również doznanie ura-

zu w trakcie przerwy na posiłek zostało zakwali-

fikowane przez SN jako wypadek przy pracy 

(wyrok z 30 listopada 1999 r., II UKN 218/99). 

Takiej oceny dokonał SN w odniesieniu do wy-

padku drogowego, w którym poszkodowany zo-

stał pracownik, gdy samowolnie oddalił się 

z miejsca świadczenia pracy do sklepu, żeby ku-

pić napój. 

W wyroku z 23 września 1999 r. (II UKN 

130/99) SN przyjął, że jeśli (…) wypadek nastąpi 

w czasie, kiedy poszkodowany w okresie przezna-
czonym na pracę zachowuje się w sposób nie tylko 
niewynikający z zakresu czynności, ale wręcz 
z nimi sprzeczny, można mówić o zerwaniu związ-
ku z pracą. Tak też zostało ocenione działanie li-

stonoszki, która w czasie pracy udała się na kawę 

do znajomego (nie doręczając mu w tym dniu 

żadnej przesyłki). Zgwałcenia kobiety w tych 

okolicznościach SN nie zakwalifikował jako wy-

padku przy pracy (wyrok z 23 kwietnia 1999 r., 

II UKN 605/98). Sąd Najwyższy w swych orze-

czeniach zwraca więc uwagę na cel przerwy oraz 

okoliczności, w jakich ona następuje.

Nie ma również związku z pracą wyjazd 
pracownicy do szpitala po męża, mimo że ten 
był jej przełożonym (wyrok SN z 19 maja 
1998 r., II UKN 53/98), czy dobrowolny udział 
pracownika w zawodach sportowych organizo-
wanych przez pracodawcę, mimo że zawody te 

Wybrane orzecznictwo SN dotyczące wypadków przy pracy
Zdarzenia będące wypadkiem przy pracy Zdarzenia niebędące wypadkiem przy pracy

Wypadek powstały wskutek awarii sprzętu pracodawcy, którym 
pracownik (elektryk) na polecenie bezpośredniego przełożone-
go wykonywał pracę (montaż oświetlenia) – w czasie i miejscu 
pracy – na rzecz innego podmiotu niż pracodawca (wyrok SN 
z 11 lutego 1999 r., II UKN 465/98)

Wypadek drogowy pracownika (przedstawiciela medycznego) 
w drodze z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pra-
cy, świadczącego pracę w ramach zadaniowego czasu pracy 
(wyrok SN z 29 listopada 2006 r., II UK 101/06) 

Wypadek pracownika podczas wykonywania zleconych przez 
przełożonego prac pomocniczych na prywatnej posesji przeło-
żonego (wyrok SN z 29 października 1998 r., II UKN 275/98)

Wypadek przy demontażu konstrukcji stalowej na dachu 
budynku pracodawcy, które to prace miały być wykonane przez 
specjalistyczną firmę (wyrok SN z 2 października 2009 r., 
II PK 108/09) 

Pobicie podczas strajku w zakładzie pracy pracownika, który 
odpierał atak skierowany na jego przełożonego (wyrok SN 
z 5 kwietnia 2000 r., II UKN 468/99)

Zawał serca w czasie opuszczenia przez pracownika – za 
zgodą przełożonego – miejsca pracy w celu załatwienia spraw 
prywatnych (wyrok SN z 14 stycznia 1997 r., II UKN 47/96)

Wypadek drogowy, w którym poszkodowany został pracownik, 
gdy bez polecenia przełożonego odwoził do domów współpra-
cowników (wyrok SN z 21 października 1998 r., II UKN 264/98)

Wypadek drogowy, w którym poszkodowana została nauczy-
cielka, gdy bez polecenia i wiedzy przełożonego udała się do 
placówki, pod opieką której przebywał jej były uczeń (wyrok SN 
z 29 maja 2001 r., II UKN 374/00)

Ukąszenie nauczycielki podczas wycieczki szkolnej przez klesz-
cza powodujące boreliozę (wyrok SN z 16 lutego 2000 r., 
II UKN 425/99)

Doznanie urazu przez pracownika w trakcie turnieju piłki nożnej 
zorganizowanego przez pracodawcę w godzinach pracy (wyrok 
SN z 5 marca 2014 r., II UK 354/13)

Wypadek drogowy podczas samowolnego krótkotrwałego od-
dalenia się przez pracownika do sklepu w celu nabycia napoju, 
po przepracowaniu 10 godzin – gdy w chwili oddalenia się na 
miejscu nie było przełożonego (wyrok SN z 30 listopada 1999 r., 
II UKN 218/99)

Wypadek, któremu uległ nauczyciel wychowania fizycznego 
w szkole podstawowej w czasie zorganizowanych dla rodziców 
zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie szkoły; dyrektor szkoły 
wprawdzie udostępnił obiekt, ale nie zlecał i nie upoważniał na-
uczyciela do prowadzenia takich zajęć (wyrok SN z 22 stycznia 
1999 r., II UKN 441/98)

Nagły, z nieznanej przyczyny, zgon pracownika w czasie 
i miejscu pracy – gdy dopuszczony był do pracy bez aktualnych 
badań kontrolnych (wyrok z 5 września 1996 r., II PRN 9/96)

Upadek z wysokości na terenie zakładu pracy pracownika 
odsuniętego od wykonywania obowiązków z powodu stanu 
nietrzeźwości  (wyrok SN z 13 listopada 1998 r., II UKN 298/98)

Nadmierny wysiłek pracownika pogotowia ratunkowego 
przyczyną urazu powstałego w trakcie znoszenia na noszach 
chorego o dużej wadze ciała (wyrok SN z 13 maja 1997 r., 
II UKN 115/97)

Wręczenie pracownikowi wypowiedzenia i pogorszenie się 
z tego powodu jego stanu zdrowia (wyrok SN z 4 października 
2000 r., I PKN 70/00)
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odbywały się w czasie pracy (wyrok SN 
z 5 marca 2014 r., II UK 354/13).

Sąd Najwyższy, odwołując się do literatury, 

przyjmuje zatem, że zerwanie związku z pracą 

następuje wówczas, gdy pracownik „przenosi się” 

z zakresu spraw służbowych w obszar spraw pry-

watnych – przy czym nie ma znaczenia, w jakim 

miejscu i czasie do tego dochodzi (wyrok 

z 17 września 2008 r., I UK 66/08).

Przyczyna zewnętrzna wypadku 
przy pracy
Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pra-
cy może być każdy czynnik zdolny wywołać w ist-
niejących warunkach zdarzenie powodujące skutki 
w postaci śmierci lub urazu zdrowotnego (wyrok 

SN z 4 marca 2013 r., I UK 505/12); nie musi zaś 

być przyczyną wyłączną (wyrok SN z 29 listopada 

1990 r., II PR 52/90). Przyczyna zdarzenia wywołu-

jąca uraz lub śmierć pracownika nie może więc wy-

nikać z właściwości organizmu pracownika (wyrok 

SN z 4 marca 2013 r., I UK 505/12).

Za przyczynę zewnętrzną SN uznał w wyro-
ku z 17 listopada 2000 r. (II UKN 49/00) do-
puszczenie do pracy pracownika bez ważnego 
orzeczenia lekarskiego (pracownik zasłabł 
w czasie wykonywania zwykłych czynności, na-
stępnie zmarł). Również w wyroku z 16 kwietnia 

1997 r. (II UKN 66/97) SN uznał, że o ile wyko-

nywanie zwykłych czynności przez pracownika 

cierpiącego na chorobę wieńcową nie może być 

uważane za przyczynę zewnętrzną, o tyle w razie 

zignorowania przez pracodawcę zaświadczenia 

lekarskiego informującego o przeciwskazaniach 

do wykonywania określonej pracy już tak. Podob-

nie orzekł SN w wyroku z 5 września 1996 r. 

(II PRN 9/96) w przedmiotowej sprawie, gdy na-

stąpił nagły i z nieznanej przyczyny zgon 35-let-

niego maszynisty kolejowego, nieposiadającego 

aktualnych badań kontrolnych. Sąd Najwyższy, 

rozpoznając tę sprawę, uznał, że istniała tu jesz-

cze jedna przyczyna zewnętrzna, a mianowicie 

– brak zapewnienia opieki lekarskiej (upłynęło 

bowiem około 30 minut, zanim pracujący z po-

trzebującym pomocy pracownik zdecydował się 

wezwać pogotowie ratunkowe).

Przyczyna zewnętrzna, zdaniem SN, to także 

– w pewnych okolicznościach – nadmierny wysi-

łek, przemęczenie (wyrok z 13 maja 1997 r., 

II UKN 115/97, wyrok z 24 listopada 2010 r., 

I UK 181/10), zachowanie innego pracownika, jak 

np. pobicie (wyrok z 11 sierpnia 1978 r., 

II PRN 25/78).

Wnioski dla pracodawcy
Pozostające w związku z pracą zdarzenie nagłe, 

wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące 

szkodę na osobie, jest wypadkiem przy pracy. 

Pracownikowi, który doznaje urazu w takich oko-

licznościach, a w razie jego śmierci – rodzinie, 

będą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia 

wypadkowego. Wypłata przez organ rentowy 

świadczeń na podstawie ustawy z 30 października 

2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-

padków 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) nie oznacza braku moż-

liwości dochodzenia od pracodawcy odszkodowa-

nia uzupełniającego (uchwała SN z 7 lutego 

2013 r., III UZP 6/12). ■

W numerze 25/2014 „Serwisu Prawno-Pracowniczego” 
w dodatku PŁACE I ROZLICZENIA 

„Wpływ urlopu wypoczynkowego na prawo do zasiłku”.

Z artykułu Czytelnicy dowiedzą się m.in.:

■ które składniki wynagrodzenia wpływają na podstawę wymiaru zasiłku,

■ czy wynagrodzenie za urlop traktować jak wynagrodzenie za pracę, 

■ jak uzupełnić wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik był na urlopie,

■ jaki jest wpływ niezdolności do pracy na trwający lub planowany urlop.



Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu 

Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

www.infor.pl

Dyrektor Pionu Wydawniczego

Marzena Nikiel

marzena.nikiel@infor.pl

z-ca Dyrektora Pionu Wydawniczego

Agata Eichler

agata.eichler@infor.pl

Redaktor naczelna

Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej

Zespół redakcyjny

Jolanta Bugaj – sekretarz redakcji

Katarzyna Kalata, Danuta Kośka, Tomasz Kowalski 

– redaktorzy

Tomasz Babik – redaktor graficzny

Grażyna Legucka – korekta

Ad res re dak cji:

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

tel. 22 530 42 33

www.serwispp.infor.pl

Biu ro Re kla my: 

tel. 22 530 44 44

reklama.dgp@infor.pl

Zamówienia na prenumeratę:

Biuro Obsługi Klienta:

 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 

tel. 22 212 07 30, 801 626 666, 

e-mail: bok@infor.pl

strona: www.sklep.infor.pl

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi 

pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub powie la nie in ną 

me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści 

lub części jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: COLDRUK

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT,

NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek stów 

oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za twier dzo nych 

do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my. Nie po no-

si my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych 

na ła mach. 

Nakład 1115 egz.

W numerze 25/2014 „Serwisu PP”:

• Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po zmianach

• Pożyczki udzielane pracownikom

• Od kiedy absolwenta studiów wyższych należy zgłosić do ZUS

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

zamówienia

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 

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

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 

współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 

świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 

Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 

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

Prenumerata 2014

www.sklep.infor.pl

Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

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

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

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



Praktyczny tygodnik 
służb kadrowych

Kompleksowe informacje 

na temat prawa pracy, 

ubezpieczeń społecznych 

i wynagrodzeń

UWAGA! 

Wkrótce w „Serwisie PP” 

książka:

„Planowanie i rozliczanie 

czasu pracy”

tygodnik, papier - 48 numerów

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej, 
kartoniki, płyty CD

ZA DARMO

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

TYGODNIK    ISSN 1234-8325    NR INDEKSU 33278X    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
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Płace i rozliczenia
 ycarp uknusots ez wódohcyzrp ainaksyzu ytzsoK  –

i ulga podatkowa w praktyce

12 dodatków z serii 
„Prawo w jednostkach 

budżetowych”

18 książek

12 dodatków z serii 
„Płace i rozliczenia”

12 dodatków z serii 
„Kompendium Kadrowe 

– procedury”

4 kartoniki z serii 
„Ściąga Kadrowego”

4 płyty CD 



Sprawdź, 
co Ci się bardziej opłaca!

W przygotowanej przez nas  
publikacji znajdziesz: 

  Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

  Opinie najlepszych ekspertów  
w Polsce

  Praktyczne przykłady wyjaśniające 
różnice między wyborem ZUS a OFE

  Instrukcje krok po kroku, jak złożyć  
wniosek w przypadku wyboru OFE

Wersja papierowa – 14,90 zł
Wersja PDF – 9,90 zł

ZUSCZYOFE?

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 

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

Zamów 
www.sklep.infor.pl
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