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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA
Formy wsparcia dla przedsiębiorców 

Od kiedy obowiązuje 
zmiana

Na czym polega Akt prawny

19 czerwca 2014 r. 
(ale przepisy rozpo-
rządzenia stosuje się 
od 1 lipca 2014 r.)

Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych sumuje się 
z każdą inną pomocą, w tym z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła. Pomoc de minimis, 
która nie została udzielona w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowanych lub której nie 
można przypisać do takich kosztów, można łączyć z inną pomocą publiczną udzieloną przedsię-
biorcy. Pomoc de minimis będzie udzielana do 31 grudnia 2014 r. Do umów o dofinansowanie 
projektu zawartych przed wejściem w życie rozporządzenia i wniosków złożonych przed tą datą 
stosuje się przepisy dotychczasowe.

rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z 11 czerwca 
2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie udzielania pomocy 
na projekty w zakresie badań 
i rozwoju w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 802) 

19 czerwca 2014 r. 
(ale przepisy rozpo-
rządzenia stosuje się 
od 1 lipca 2014 r.)

Pomoc ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów ope-
racyjnych udzielana będzie do 31 grudnia 2015 r.  Wartość pomocy:

 na regionalne inwestycje, 
  na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji 
oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji,

  dla nowo utworzonych mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
  na usługi doradcze,
  na udział w targach,

udzielanej w formie pożyczki, stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odse-
tek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wyni-
kającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot zarządzający instrumentem inżynierii 
finansowej. W odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych pomoc podlega sumowa-
niu z każdą inną pomocą publiczną oraz z pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy nieza-
leżnie od ich formy i źródła. 

rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z 11 czerwca 
2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie udzielania pomocy 
ze środków instrumentów inżynie-
rii finansowej w ramach regional-
nych programów operacyjnych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 800) 

1 lipca 2014 r. Pomoc może być udzielana we wszystkich sektorach z wyjątkiem tych, które wyklucza Komi-
sja Europejska, jeżeli spełnione będą kryteria przejrzystości. Datą graniczną, do której wsparcie 
może być udzielane, jest 31 grudnia 2015 r. Do umów o dofinansowanie projektu lub o udzielenie 
pomocy zawartych przed wejściem w życie tego aktu stosuje się przepisy dotychczasowe. Do 
wniosków o dofinansowanie projektu lub o udzielenie pomocy, złożonych przed 1 lipca 2014 r., 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 

rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z 11 czerwca 
2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 801) 

1 lipca 2014 r. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na wspieranie ośrodków innowacyjności w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pod warunkiem że łącznie z inną po-
mocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających 
przyznanie pomocy w różnych formach i z różnych źródeł,  nie przekroczy 200 tysięcy euro. 
W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towa-
rów kwota ta nie może przekraczać 100 tysięcy euro. Pomoc publiczna będzie udzielana przez 
ośrodek innowacyjności do 31 grudnia 2014 r., natomiast  de minimis  do 30 czerwca 2021 r. 

rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z 9 czerwca 
2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości pomocy finansowej 
na wspieranie ośrodków inno-
wacyjności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007–2013 (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 797) 

2 lipca 2014 r. Określone zostały szczegółowe warunki udzielania, tryb przekazywania oraz sposób rozliczania 
i zwrotu wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Instrumenty dłuż-
ne przedsiębiorcy obejmowane przez fundusz kapitałowy lub pożyczki udzielane przez fundusz 
kapitałowy przedsiębiorcy nie mogą być oprocentowane poniżej stopy referencyjnej, ustalonej 
na dzień objęcia instrumentów dłużnych lub zawarcia umowy pożyczki, według metody ustalo-
nej przez Komisję Europejską. Łączna wartość środków funduszy kapitałowych korzystających 
ze wsparcia finansowego ze środków publicznych w ramach działań realizowanych z wykorzy-
staniem kapitału podwyższonego ryzyka zaangażowanych w tego samego przedsiębiorcę oraz 
przedsiębiorstwa z nim powiązane nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 euro, a wartość środ-
ków przekazanych przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy kwoty 1 500 000 euro. Kosztami kwalifiku-
jącymi się do objęcia wsparciem w formie bezzwrotnych świadczeń są koszty, które: 

  zostały poniesione przez fundusz lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym w okre-
sie obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, 

  dotyczą przedsiębiorcy, z którym fundusz kapitałowy zawarł umowę inwestycyjną. 
Krajowy Fundusz Kapitałowy będzie udzielać wsparcia do 31 grudnia 2014 r. 

rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z 6 czerwca 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie 
wsparcia finansowego udzielane-
go przez Krajowy Fundusz Kapi-
tałowy (Dz.U. z 2014 r. poz. 798) 
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Refundacja składek na ubezpieczenia 
społeczne osób niepełnosprawnych

Od 30 czerwca 2014 r. refundacja składek jest udzielana 

jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone 

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

nia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo w rozporzą-

dzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjo-

nowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym albo we właściwych przepisach pra-

wa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Przestał obowiązywać przepis rozporządzenia w spra-

wie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 

osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym refundacji 

składek nie udzielało się, w przypadku gdy przedsię-

biorca otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwe-

stycyjnego, a łączna kwota pomocy powodowała prze-

kroczenie dopuszczalnego progu pomocy de minimis. 

Ponadto przedłużono okres obowiązywania rozporzą-

dzenia do 30 czerwca 2021 r.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji 
składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełno-
sprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 853).

Opłaty za informacje z rejestru 
karnego
Od 1 lipca 2014 r. została obniżona opłata za wydanie 

informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z krajowe-

go rejestru karnego. O taką informację może wystąpić 

również pracodawca, w zakresie niezbędnym dla zatrud-

nienia pracownika, co do którego z przepisów ustawo-

wych wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni 

praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zaj-

mowania określonego stanowiska, wykonywania okre-

ślonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej. Opłata ta obecnie wynosi 30 zł od każdego 

wniosku złożonego w formie papierowej (poprzednio za 

wydanie informacji o osobie trzeba było zapłacić 50 zł, 

za informację zaś o podmiocie zbiorowym – 100 zł). Za 

wydanie informacji od wniosku złożonego w formie 

elektronicznej opłata wynosi 20 zł.

W przypadku wniosku pozostawionego bez rozpo-

znania opłata podlega zwrotowi. Ponadto osobom, któ-

re poniosły opłatę wg starej stawki, a informację z reje-

stru karnego uzyskały po 1 lipca 2014 r., będzie 

zwracana różnica. 

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2014 r. w sprawie 
opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 861).

Orzekanie o niepełnosprawności
Od 1 lipca 2014 r. w przepisach wykonawczych zosta-

ły uchylone niektóre przesłanki brane pod uwagę przy 

ustalaniu niepełnosprawności powodującej ograniczenia 

w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu osoby 

nią dotkniętej (korzystającej z karty parkingowej). Prze-

pisy w tym zakresie zostały ujęte w ustawie z 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 877) 

w brzmieniu nadanym przez ustawę z 23 października 

2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1446). 

Zmiany te obowiązują również od 1 lipca 2014 r.

Zmiany w tym zakresie wprowadziło rozporządze-
nie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 czerwca 
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orze-
kania o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraw-
ności (Dz.U. z 2014 r. poz. 813).

Przewodnicy turystyczni i piloci 
wycieczek
Od 1 lipca 2014 r. zostały zmienione niektóre wymaga-

nia dotyczące egzaminu z języka obcego zdawanego 

przez przewodników turystycznych i pilotów wycie-

czek. Do dopuszczenia do zdawania egzaminu nie jest 

już konieczne przedstawianie uprawnień przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek. W tym celu wy-

starczy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do 

wykonywania ww. zawodów. Zmienione zostały zasady 

oceniania egzaminu (np. części ustnej). Określony zo-

stał nowy wzór dokumentu potwierdzającego zdanie 

egzaminu. Osobom, które zdały egzaminy przed 1 lipca 

2014 r., wydaje się świadectwo znajomości języka we-

dług wzoru obowiązującego przed tą datą. 

Takie m.in. zmiany wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Sportu i Turystyki z 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewod-
ników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 869).

Przewodnicy górscy
Od 1 lipca 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące zdoby-

wania uprawnień przez kandydatów na przewodników 
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górskich. Jednocześnie dla osób, które złożyły wniosek 

o dopuszczenie do egzaminu przed tą datą, egzamin bę-

dzie przeprowadzany na dotychczasowych zasadach. 

Również świadectwa zdania egzaminu (dla osób, które 

go zdały przed 1 lipca 2014 r.) będą wydawane na wzo-

rach dotychczas obowiązujących.

Nowe regulacje oraz wzory dokumentów dotyczą-
cych uprawnień wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Sportu i Turystyki z 26 czerwca 2014 r. w spra-
wie nabywania uprawnień przewodnika górskiego 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 868).

Refundowanie z FP wynagrodzeń 
wypłacanych młodocianym 
pracownikom
Od 1 lipca 2014 r. pracodawca zatrudniający młodocia-

nych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy 

o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli spełnia 

łącznie następujące warunki:

   zatrudnia młodocianych w zawodach określonych 

w wykazie zawodów (określony w ustawie z 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-

cy – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 598),

  pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imie-

niu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy 

spełniają warunki do prowadzenia przygotowania za-

wodowego w zakresie wymagań zawodowych i peda-

gogicznych.

Pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych 

może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczą-

cym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrud-

niający także pracowników niebędących młodocianymi 

może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczą-

cym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej 3-krot-

nej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocia-

nymi. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocia-

nych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pra-

codawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca 

pracodawców składa w centrum edukacji w terminie od 

1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Wniosek o za-

warcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie do-

kształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie 

od 1. do 20. dnia każdego miesiąca. Właściwa wojewódz-

ka komenda OHP rozpatruje wnioski o zawarcie umowy 

zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limi-

tów środków w FP i w terminie 30 dni od dnia wpływu do 

centrum edukacji wniosku o zawarcie umowy zawiada-

mia pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

W przypadku uwzględnienia wniosku o zawarcie 

umowy wojewódzka komenda OHP zawiera z praco-

dawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

od refundowanych wynagrodzeń.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pra-
cy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracow-
nikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865)

Jednorazowa refundacja składek 
na ubezpieczenia społeczne dla osób 
odbywających prace interwencyjne
Od 1 lipca 2014 r. przedsiębiorcy mogą się starać o re-

fundację części kosztów poniesionych na wynagrodze-

nia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

za pracowników wykonujących prace interwencyjne lub 

roboty publiczne oraz jednorazową refundację kosztów 

z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społecz-

ne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowa-

nego bezrobotnego. Podmiot, który chce organizować 

roboty publiczne lub prace interwencyjne, powinien 

złożyć  wniosek do powiatowego urzędu pracy właści-

wego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. 

Do wniosków dołącza się oświadczenie o niezalega-

niu w dniu ich złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracow-

nikom, składek ZUS oraz innych danin publicznych. 

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosków 

informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i pod-

jętej decyzji.

Jeśli wnioski są nieprawidłowo wypełnione lub nie-

kompletne, starosta wyznacza wnioskodawcy co naj-

mniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski 

nieuzupełnione pozostawia się bez rozpatrzenia. Umo-

wa o organizowanie prac interwencyjnych albo robót 

publicznych zawiera zobowiązanie do zwrotu otrzyma-

nej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 

30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty w przypad-

ku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświad-

czeń lub oświadczeń. W przypadku gdy pracodawcy 

zostanie przyznana zaliczka ze środków FP, w umowie 

zostanie określony termin przekazania zaliczki. Termin 

ten nie może być wcześniejszy niż 5 dni przed terminem 

płatności świadczenia dla bezrobotnego.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. 
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i ro-
bót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosz-
tów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864).
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 AKTUALNOŚCI

Ustalanie przyczyn wypadków funkcjonariuszy

Od kiedy obowiązuje 
zmiana

Na czym polega Akt prawny

1 lipca 2014 r. Określony został: 
  wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby 
w ABW, AW i CBA,

  sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariu-
szy ABW, AW i CBA, 

  wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustala-
nia uszczerbku na zdrowiu funkcjona-
riuszy Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu 
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 872)

1 lipca 2014 r. Wskazano sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypad-
ków w ABW, AW oraz CBA, w tym:

  tryb postępowania komisji powypadkowej,
  tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń 
komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń,

  wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnie-
niem służby, protokołu powypadkowego oraz innych dokumen-
tów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 30 czerwca 2014 r. w sprawie sposo-
bu i trybu ustalania okoliczności i przy-
czyn wypadków w Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu 
oraz Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym (Dz.U. z 2014 r. poz. 871)

1 lipca 2014 r. Określony został:
  wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby 
w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i BOR,

  sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariu-
szy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i BOR,

  wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funk-
cjonariuszy.

rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych z 26 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustalania uszczerbku na 
zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 866)

1 lipca 2014 r. Uregulowano sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wy-
padków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
oraz BOR, w tym:

  tryb postępowania komisji powypadkowej,
  tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń 
komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń,

  wzory rejestru wypadków pozostających w związku z peł-
nieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych do-
kumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśnia-
jącego.

rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych z 24 czerwca 2014 r. 
w sprawie sposobu i trybu ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków w Po-
licji, Straży Granicznej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 863)

Dofinansowanie darmowych 
podręczników

Od 8 lipca 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące ustala-

nia programu nauczania w przedszkolach i szkołach. 

Program wychowania przedszkolnego lub nauczania 

z zakresu nauczania ogólnego w szkole na dany etap 

edukacyjny przedstawia nauczyciel (lub zespół nauczy-

cieli) dyrektorowi przedszkola lub szkoły. Nauczyciel 

może zdecydować o realizacji programu z zastosowa-

niem podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwicze-

niowego bądź bez podręcznika lub materiałów.

Dyrektor dopuszcza program do użytku, po zasiągnię-

ciu opinii rady pedagogicznej placówki. Również dy-

rektor ustala i podaje do publicznej wiadomości zestaw 

podręczników i materiałów w poszczególnych klasach.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają 

prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, mate-

riałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramo-

wych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Na 

zakup książek jednostka samorządu terytorialnego (np. 

gmina prowadząca szkołę) otrzyma dotację celową 

z bud żetu państwa udzielaną przez wojewodę. 

Takie m.in. zmiany wprowadziła ustawa z 30 maja 
2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).
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AKTUALNOŚCI 

Czas pracy pracowników 
niepełnosprawnych

Od 16 lipca 2014 r. nie obowiązują przepisy dotyczące 

ponoszenia przez pracodawcę kosztów badań lekar-

skich dokonywanych w celu stwierdzenia konieczno-

ści stosowania krótszych norm czasu dla pracowni-

ków niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ponadto 

od 10 lipca 2014 r., w wyniku utraty mocy obowiązu-

jącej przepisu (po wyroku TK z 13 czerwca 2013 r., 

K 17/11, Dz.U. z 2013 r. poz. 791), pracodawca nie 

ma prawa żądać od pracownika przedstawiania za-

świadczenia lekarskiego w celu zastosowania takich 

norm. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełno-

sprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę 

i 35 godzin tygodniowo. 

Dotychczasowe regulacje w tym zakresie zmieni-
ła ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 877).

Staże asystenckie
Od 16 lipca 2014 r. zostały określone warunki i zasa-

dy odbywania przez osobę zatrudnioną na stanowi-

sku asystenta sędziego stażu asystenckiego. Obecnie 

osoba ta nie musi wykazywać się ukończoną aplika-

cją zawodową i zdanym egzaminem (np. sędziow-

skim), przywrócony jednak został roczny staż asy-

stencki.

Nowe regulacje dotyczące procedury odbywania 
stażu, harmonogramu zajęć, programu stażu oraz 
wzoru zaświadczenia o jego ukończeniu wprowa-
dziło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 881).

Placówki doskonalenia nauczycieli
Od 27 lipca 2014 r. będzie obowiązywała zmieniona 

procedura dotycząca akredytacji placówek doskonale-

nia zawodowego nauczycieli. Będzie ona zróżnicowana 

w zależności od sposobu oceny placówki (np. ewaluacja 

zewnętrzna). Zniesione zostaną również niektóre wy-

mogi kwalifikacyjne, np. kierownicy jednostek organi-

zacyjnych nie będą musieli wykazywać ukończenia 

form doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania 

oświatą.

Procedurę i wzory dokumentów określa rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akre-
dytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 840).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 15 VII – 4 VIII 2014 r.

15 lipca

   złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za czerwiec 2014 r. przez płatników niebędą-

cych jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącz-

nie za siebie,

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

Pomostowych za czerwiec 2014 r. przez ww. płatników.

21 lipca 

   wpłata zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych w czerwcu 2014 r. m.in. wypłat ze stosunku służbowego, 

stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia spo-

łecznego, wypłat należności i świadczeń np. z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia 

i o dzieło,

   opłata na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W) i informacji 

(INF-1) za czerwiec 2014 r.

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

Świadczenia urlopowe w 2014 r. dla pracownika zatrudnionego w normalnych 
warunkach pracy

Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego

na pełny etat 1093,93 zł

na 3/4 etatu 820,45 zł

na 1/2 etatu 546,97 zł

na 1/4 etatu 273,48 zł

Świadczenia urlopowe w 2014 r. dla pracownika wykonującego prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze

Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego

na pełny etat 1458,57 zł

na 3/4 etatu 1093,93 zł

na 1/2 etatu 729,29 zł

na 1/4 etatu 364,64 zł

Świadczenia urlopowe w 2014 r. dla pracownika młodocianego
Okres nauki Wysokość świadczenia urlopowego

w pierwszym roku nauki 145,86 zł

w drugim roku nauki 175,03 zł

w trzecim roku nauki 204,20 zł
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645)

Świadczenie urlopowe nauczycieli
Okres obowiązywania Wysokość świadczenia urlopowego 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.            1093,93 zł*

* Przypadająca na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny.

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645)

  ODSETKI

Odsetki ustawowe
Da ta obo wią zy wa nia Stawka Pod sta wa praw na 

Od 15 grudnia 2008 r. 13% w stosunku rocznym Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434

Od 15 października 2005 r. do 14 grudnia 2008 r. 11,5% w stosunku rocznym Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1662

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 
Da ta obo wią zy wa nia Stawka podstawowa (w stosunku rocznym) Pod sta wa praw na 

od 4 lipca 2013 r. 10% M.P. z 2013 r. poz. 596

od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r. 10,5% M.P. z 2013 r. poz. 537

od 9 maja do 5 czerwca 2013 r. 11% M.P. z 2013 r. poz. 442

od 7 marca do 8 maja 2013 r. 11,5% M.P. z 2013 r. poz. 163

 Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
Data obowiązywania Stawka obniżona (w stosunku rocznym) Podstawa prawna

od 4 lipca 2013 r.  7,5% M.P. z 2013 r. poz. 596

od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r.  7,88% M.P. z 2013 r. poz. 537

od 9 maja do 5 czerwca 2013 r.  8,25% M.P. z 2013 r. poz. 442

od 7 marca do 8 maja 2013 r.  8,63% M.P. z 2013 r. poz. 163

*   Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki pełnej. Ulga w spłacie odsetek dotyczy podatników, którzy 
złożyli skutecznie korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacili w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość 
podatkową (art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej). 

Opłata prolongacyjna od 4 lipca 2013 r. 
Opłata prolongacyjna 5%

 (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567)
Stan prawny na 3 lipca 2014 r. 
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Więcej „Wskaźników i stawek” na stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.
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O TYM SIĘ MÓWI 

KATARZYNA KALATA – doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 11-letnim doświadcze-
niem w działach personalnych, autorka licznych artykułów i publikacji

Nowe zwolnienia z podatku w zakresie 
odszkodowań
Z podatku dochodowego od osób fizycznych będą zwolnione odszkodowania i za-
dośćuczynienia wypłacone na podstawie przepisów prawa pracy, tj. Kodeksu pracy, 
przepisów wykonawczych oraz regulaminów i układów. Ponadto certyfikat rezyden-
cji bez wskazanego okresu ważności będzie mógł być stosowany przez 12 miesięcy 
od dnia jego wydania. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem  art. 21 ust. 1 

pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych z podatku zwolnione są odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub za-

sady ustalania wynikają wprost z przepisów od-

rębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wy-

danych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodo-

wań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę,

  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie 

przepisów o szczególnych zasadach rozwiązy-

wania z pracownikami stosunków pracy z przy-

czyn niedotyczących pracowników,

  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okre-

su wypowiedzenia funkcjonariuszom pozosta-

jącym w stosunku służbowym,

  odszkodowań przyznanych na podstawie prze-

pisów o zakazie konkurencji,

  odszkodowań za szkody dotyczące składników 

majątku związanych z prowadzoną działalno-

ścią gospodarczą,

  odszkodowań za szkody dotyczące składników 

majątku związanych z prowadzeniem działów 

specjalnych produkcji rolnej, 

  odszkodowań wynikających z zawartych umów 

lub ugód innych niż ugody sądowe.

W związku z powyższym z podatku dochodo-

wego od osób fizycznych zwolnione są odszkodo-

wania (zadośćuczynienia), jeżeli ich wysokość 

lub zasady ustalania wynikają wprost z przepi-

sów odrębnych ustaw lub przepisów wykonaw-

czych. 

Przykład
Pracodawca 30 czerwca 2014 r. rozwiązał 
z pracownikiem umowę o pracę zawartą na 
czas nieokreślony, naruszając jednocześ nie 
przepisy dotyczące wypowiadania umów 
o pracę. Sąd zasądził na rzecz tego pracow-
nika odszkodowanie w wysokości 3-mie-
sięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z obo-
wiązującym w firmie zakładowym układem 
zbiorowym z 12 września 2010 r., pracownik 
w takiej sytuacji ma ponadto prawo do od-
szkodowania w wysokości 2-miesięcznego 
wynagrodzenia.
Obecnie wypłata takiego odszkodowania wiąże 
się z obowiązkiem odprowadzenia podatku, po-
nieważ zakładowy układ zbiorowy pracy nie jest 
wskazany w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych jako podstawa prawna 
zwolnienia.

Po zmianie przepisów z podatku zwolnione 

będą odszkodowania i zadośćuczynienia wypła-

cone na podstawie źródeł prawa pracy, czyli:

  przepisów Kodeksu pracy, 

  przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych, 

określających prawa i obowiązki pracowników 

i pracodawców, 

  postanowień układów zbiorowych pracy i in-

nych opartych na ustawie porozumień zbioro-

wych, regulaminów i statutów określających 

prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
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Przykład
Pracodawca w regulaminie wynagrodzeń wpro-
wadził zapis, zgodnie z którym wszyscy pracow-
nicy produkcji mają prawo do odszkodowania 
w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia 
w związku z wypadkiem przy pracy. Po zmia-
nach przepisów wypłacenie odszkodowania nie 
będzie wiązało się z obowiązkiem odprowadze-
nia podatku.  

Kolejną istotną zmianą dla płatników jest wpro-

wadzenie zasady, zgodnie z którą w przypadku 

przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji 

bez wskazanego okresu ważności będzie się 

przyjmować, że certyfikat ten jest ważny przez 

12  miesięcy od dnia jego wydania. Przed upły-

wem tego okresu nie trzeba będzie dokonywać 

aktualizacji certyfikatu. Po 12 miesiącach podat-

nik będzie musiał dostarczyć płatnikowi nowy 

certyfikat rezydencji. 

Po zmianach przepisów 
certyfikat rezydencji bez okresu 
ważności będzie obowiązywał 
przez 12 miesięcy.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania cer-

tyfikatu zmieni się miejsce zamieszkania podatni-

ka, to będzie on zobowiązany niezwłocznie do 

udokumentowania miejsca zamieszkania dla ce-

lów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie 

wiązało się z odpowiedzialnością podatnika za 

niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie 

podatku w wysokości niższej od należnej.

Przepisy dotyczące ważności certyfikatu oraz 

odpowiedzialności podatnika nie mają zastosowa-

nia, jeżeli z dokumentów posiadanych przez płat-

nika – w szczególności faktury lub umowy – wy-

nika, że miejsce zamieszkania podatnika dla 

celów podatkowych uległo zmianie.

Przed zmianą ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych nie był określony termin waż-

ności certyfikatu. Natomiast organy podatkowe 

prezentowały stanowisko, zgodnie z którym cer-

tyfikat rezydencji zachowywał ważność dopóki 

zmianie nie uległ potwierdzony w tym certyfika-

cie stan faktyczny.

Potwierdza to m.in. interpretacja Dyrektora 

Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 

2010 r. (nr IBPBI/2/423-206/10/MO): Przepisy 
nie regulują kwestii, jak długo certyfikat rezyden-
cji, wydany przez właściwy organ administracji 
podatkowej, zachowuje swoją aktualność, a tym 
samym ważność. Zasadne jest zatem twierdzenie, 
iż certyfikat zachowuje ważność tak długo, jak 
długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim 
stan faktyczny. Certyfikat rezydencji ma służyć 
przede wszystkim płatnikowi w ustaleniu, czy po-
winien pobrać podatek według stawki wynikają-
cej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia, czy też według stawki krajowej (ewentualnie 
nie pobierać podatku, gdy są spełnione warunki 
do zwolnienia z opodatkowania). Płatnik będzie 
musiał, w razie konieczności, udowodnić, że miał 
prawo zastosować korzystniejsze regulacje wyni-
kające z umowy. W przeciwnym razie będzie od-
powiadał za nieprawidłowo potrącony podatek. 
Mając zaufanie do swoich kontrahentów, z który-
mi utrzymuje bieżące kontakty, płatnik może uwa-
żać certyfikat za ważny do czasu zmiany potwier-
dzonego w nim stanu faktycznego. W odniesieniu 
do innych kontrahentów, dla własnego bezpie-
czeństwa, płatnik powinien przed dokonaniem 
wypłaty uzyskać od nich aktualne zaświadczenie 
o rezydencji podatkowej.

Opisane zmiany przewiduje ustawa z 26 czerw-

ca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-

wym od osób prawnych, ustawy o podatku docho-

dowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektó-

rych innych ustaw, która została uchwalona przez 

Sejm i przekazana do Senatu. Zmiany dotyczące 

certyfikatu rezydencji wejdą w życie po upływie 

3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast 

regulacje odnoszące się do opodatkowania od-

szkodowań zaczną obowiązywać z dniem następu-

jącym po dniu ogłoszenia.

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 9 ust. 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. 5a pkt 21, art. 21 ust. 1,  art. 41 ust. 9 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 773),
 art. 2 pkt 8 lit. a, pkt 25 lit. b, art. 17 ustawy z 26 czerwca 
2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nr druku sejmo-
wego 2330).
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Wynagrodzenie pracownika 
młodocianego kończącego naukę zawodu
Pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4% do 6% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po zakończeniu nauki zawodu (czyli 
zdaniu egzaminu) młodociany staje się zwykłym pracownikiem. Zmieniają się 
wówczas zasady jego wynagradzania. Jego pensja wynosi wówczas co najmniej 
80% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 r. jest to 1344 zł.

Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa 

pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 

przekroczyła 18 lat. Zasady zatrudniania i wyna-

gradzania młodocianych regulują art. 190–206 

ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) oraz rozpo-

rządzenie w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania. 

Wynagrodzenie pracowników 
młodocianych

Rok nauki

Poziom minimalne-
go wynagrodzenia 
przysługującego 

młodocianym

Kwota minimalnego 
wynagrodzenia należ-

nego młodocianym 
w okresie 1.06.2014 r. 
– 31.08.2014 r.  (wyli-
czona od przeciętnego 

miesięcznego wynagro-
dzenia wynoszącego 
w I kwartale 2014 r. 

3895,31 zł)

I rok nauki 4% przeciętnego mie-
sięcznego wynagro-
dzenia w gospodar-
ce narodowej w po-
przednim kwartale

155,81 zł

II rok nauki 5% ww. przeciętne-
go wynagrodzenia

194,77 zł

III rok nauki 6% ww. przeciętne-
go wynagrodzenia

233,72 zł

Pracownikom młodocianym odbywającym 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

przysługuje co miesiąc kwota nie mniejsza niż 

4% ww. przeciętnego wynagrodzenia.

Podane wysokości wynagrodzenia określają 

najniższą granicę, jaką musi otrzymywać mie-

sięcznie pracownik młodociany. Oznacza to, że 

nie ma przeszkód, aby w umowie o pracę zawartej 

z młodocianym wskazać wyższe wynagrodzenie.

Po utracie statusu młodocianego 
zmieniają się warunki zatrudnienia
Utrata statusu młodocianego (np. wskutek zakoń-

czenia nauki zawodu) nie oznacza automatyczne-

go rozwiązania lub wygaśnięcia z nim umowy 

o pracę. Stosunek pracy nawiązany w związku 

z zawarciem umowy na czas nieokreślony w celu 

przygotowania zawodowego trwa dalej. W takiej 

sytuacji przestają jednak obowiązywać szczegól-

ne zasady dotyczące zatrudniania pracowników 

młodocianych.

Jednak osoby, które przed ukończeniem nauki 

zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę 

na warunkach określonych dla młodocianych (§ 13 

rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodo-

wego młodocianych i ich wynagradzania). Wynika 

z tego, że młodociany, który w trakcie nauki zawo-

du ukończył 18 lat, traktowany jest jak młodociany 

do czasu zdania egzaminów.

 W związku z utratą statusu młodocianego, 

zmianie muszą ulec niektóre warunki pracy i pła-

cy, m.in. kwota wynagrodzenia. Zapisy dotyczące 

nowych warunków zatrudnienia młodego pracow-

nika powinny znaleźć się w wiążącej go z praco-

dawcą umowie o pracę. W tym celu zakład pracy 

może np. zawrzeć z pracownikiem porozumienie 

zmieniające treść umowy o pracę. Na jego mocy 

należy przede wszystkim dokonać modyfikacji 

wynagrodzenia oraz wskazać stanowisko pracy 

zgodnie z wyuczonym zawodem.



  nr 27–28/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 13

TEMAT MIESIĄCA – OBOWIĄZKI WAKACYJNE WOBEC MŁODOCIANYCH

Postępowanie pracodawcy po utracie przez za-
trudnionego statusu młodocianego:
Krok 1. Zmiana warunków płacy i pracy w zakre-
sie stanowiska pracy i wysokości należnego wy-
nagrodzenia.
Krok 2. Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia 
w ZUS. W tym celu niezbędne jest:

   wyrejestrowanie na druku ZUS ZWUA młodo-
cianego z ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnego, do których zgłoszony był z kodem 
01 20 XX, z datą następującą po dniu utrace-
nia przez niego statusu młodocianego,

   zgłoszenie pracownika z datą ww. wyrejestro-
wania do ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnego na formularzu ZUS ZUA z kodem ty-
tułu ubezpieczenia 01 10 XX.

Od momentu, w którym zatrudniony nie posiada 

już statusu młodocianego (czyli od dnia następnego 

po zdaniu egzaminu kończącego naukę zawodu), za 

pracę przysługuje mu wynagrodzenie nie niższe niż 

80% ustawowej płacy minimalnej (w pierwszym 

roku pracy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o mini-

malnym wynagrodzeniu za pracę wysokość pensji 

pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy 

nie może być niższa niż 80% wysokości minimalne-

go wynagrodzenia za pracę. Do tego rocznego okre-

su pracy wlicza się wszystkie okresy, za które była 

opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub 

zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem jednak 

okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w celu przygotowania zawodowego.

Przykład
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodo-
wego zawarta z młodocianym na czas nieokre-
ślony przewidywała, że nauka zawodu trwa od 
1 września 2011 r. do zdania egzaminu czelad-
niczego, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 
2014 r. Uczeń zdał egzamin czeladniczy 
23 czerwca br. Pracodawca 24 czerwca br. 
zmienił mu umowę o pracę w celu przygotowa-
nia zawodowego na umowę o pracę na czas 
nieokreślony. W tym celu podpisał z zatrudnio-
nym porozumienie zmieniające, w którym 
zmienił pracownikowi warunki pracy i płacy 
w następujący sposób:

„§ 1. Pracownik  i  Pracodawca  postanawiają, 
że od 24 czerwca 2014 r.:
1)  umowa o pracę w celu przygotowania zawo-

dowego zawarta 1 września 2011 r. ulega 
przekształceniu w umowę o pracę na czas 
nieokreślony,

2)  Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmu-
je na siebie wykonywanie czynności na sta-
nowisku: czeladnik,

3)  miesięczne wynagrodzenie Pracownika wyni-
kające z umowy o pracę będzie wynosić 
2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zło-
tych brutto).

§ 2. Pozostałe warunki umowy o pracę pozosta-
ją bez zmian”. 
Pracodawca postąpił prawidłowo. Ponadto pra-
codawca powinien wyrejestrować młodociane-
go z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem 
tytułu ubezpieczenia 01 20 XX z datą od 
24 czerwca 2014 r. i następnie z tą samą datą 
zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpie-
czenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 
tytułu ubezpieczenia 01 10 XX.
Dodatkowo w ciągu 7 dni od dnia, w którym po-
rozumienie zmieniające zaczęło obowiązywać, 
pracodawca powinien poinformować pracowni-
ka na piśmie o warunkach zatrudnienia.

Utrata statusu młodocianego 
w trakcie miesiąca
W praktyce często zdarza się, że zatrudniona oso-

ba przestaje być pracownikiem młodocianym 

w trakcie miesiąca. W takiej sytuacji szczególną 

uwagę trzeba zwrócić na właściwe ustalenie wy-

nagrodzenia za pracę. Za część miesiąca pracow-

nik powinien otrzymać wynagrodzenie należne 

pracownikom młodocianym, a za resztę dni – pen-

sję wyliczoną już według nowej stawki (nie niż-

szej niż 80% płacy minimalnej). Aby w przedsta-

wionych okolicznościach właściwie naliczyć 

wynagrodzenie, pracodawca przez analogię może 

zastosować regulacje wynikające z § 12 rozporzą-

dzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodze-

nia w okresie niewykonywania pracy oraz wyna-

grodzenia stanowiącego podstawę obliczania 

odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównaw-

czych do wynagrodzenia oraz innych należności 

przewidzianych w Kodeksie pracy. Na jego pod-

stawie należy:
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Krok 1. wyznaczyć w pierwszej kolejności 

godzinową stawkę wynagrodzenia pracownika 

z dwóch okresów danego miesiąca (przed i po 

zmianie warunków płacowych) – w tym celu 

stałe wynagrodzenie miesięczne sprzed i po 

modyfikacji dzieli się przez liczbę godzin przy-

padających do przepracowania w danym mie-

siącu,

Krok 2. wyliczyć należność za pracę poprzez 

pomnożenie otrzymanej stawki godzinowej przez 

liczbę godzin przepracowanych podczas obowią-

zywania tej stawki.

Za taką metodą przeliczeń pośrednio opowie-

dział się Główny Inspektor Pracy w stanowisku 

z 6 kwietnia 2009 r. w sprawie obliczania wyna-

grodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy (GPP-

-471-4560-24/09/PE/RP). 

Przykład
Pracownik młodociany w III roku nauki miał okre-
ślone wynagrodzenie na poziomie 6% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 czerw-
ca do 31 sierpnia 2014 r. miesięcznie jest to 
kwota 233,72 zł). Z uwagi na zdanie wymaga-
nego egzaminu i tym samym zakończenie nauki 
17 czerwca 2014 r. pracodawca podniósł mu 

wynagrodzenie do kwoty 1344 zł (czyli do po-
ziomu 80% minimalnej płacy). 
Krok 1. Obliczenie stawki godzinowej wynagro-
dzenia:

  za okres pracy od 1 do 16 czerwca:
233,72 zł : 160 godz. (normatywny czas pra-
cy w czerwcu 2014 r.) = 1,46 zł,

  za okres pracy od 17 do 30 czerwca:
1344 zł : 160 godz. = 8,40 zł.

Krok 2. Ustalenie wynagrodzenia za czerwiec 
2014 r.:

  za okres pracy od 1 do 16 czerwca: 
1,46 zł x 88 godz. pracy (11 dni x 8 godz.) = 
128,48 zł,

  za okres pracy od 17 do 30 czerwca: 
8,40 zł x 72 godz. pracy (9 dni x 8 godz.) = 
604,80 zł,

  wynagrodzenie razem: 
128,48 zł + 604,80 zł = 733,28 zł.

W dokumentach rozliczeniowych wysyłanych do 
ZUS sporządzonych za czerwiec 2014 r. praco-
dawca powinien wykazać pracownika w dwóch 
blokach raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpie-
czenia 01 20 XX i rozliczonymi składkami od kwo-
ty 128,48 zł oraz z kodem 01 10 XX i rozliczonymi 
składkami od sumy 604,80 zł.

Odpowiedzi na pytania Czytelników
Jak usprawiedliwić niezdolność do pracy 
młodocianego

Zatrudniamy pracownika młodocianego, który 
zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnie-
nia. Jak wykazać ten okres do ZUS i czy podsta-
wą wykazania niezdolności do pracy jest 
usprawiedliwienie napisane przez rodzica mło-
docianego? 

Zwolnienie wystawione przez inną osobę niż 

uprawniony lekarz i na innym dokumencie niż 

formularz ZUS ZLA nie może być podstawą do 

wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do 

pracy lub zasiłku. 

Ta zasada jest stosowana również wobec pra-

cowników młodocianych. 

To od Państwa zależy, czy uznają Państwo pi-

semne oświadczenie rodzica pracownika młodo-

cianego za wystarczające do usprawiedliwienia 

jego nieobecności w pracy bez prawa do wyna-

grodzenia, czy okres ten będzie stanowił obec-

ność nieusprawiedliwioną. 

W pierwszym przypadku w miesięcznym ra-

porcie ZUS RSA należy wykazać okres nieobec-

ności z kodem świadczenia/przerwy „151”, 

a w drugim – z kodem „152”. 

Okresy tych niezdolności nie mogą wykraczać 

poza pierwszy i ostatni dzień miesiąca, za który 

jest składany raport rozliczeniowy. 
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Czy pracownik młodociany ma prawo do zasiłku 
opiekuńczego

Zatrudniamy pracownicę młodocianą na podsta-
wie umowy o pracę w celu przygotowania zawo-
dowego w formie nauki zawodu. Dla pracownicy 
jest to trzeci rok przygotowania zawodowego. Pra-
cownica wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku 
opiekuńczego za okres od 1 do 12 lipca 2014 r. 
w związku z koniecznością sprawowania osobi-
stej opieki nad chorą matką, wymagającą w tym 
okresie całodobowej opieki. Rodzice pracownicy 
młodocianej są po rozwodzie, pracownica miesz-
ka sama z matką, ma rodzeństwo mieszkające 
oddzielnie. W sierpniu 2014 r. ukończy 18 lat. Czy 
w takiej sytuacji niepełnoletniej pracownicy mło-
docianej przysługuje zasiłek opiekuńczy? 

Tak. Pracownica młodociana ma prawo do zasiłku 

opiekuńczego. 

Przepisy nie uzależniają nabycia prawa do za-

siłku opiekuńczego od wieku osoby występującej 

o ten zasiłek. Pracownik młodociany nabywa za-

tem prawo do zasiłku opiekuńczego na takich sa-

mych zasadach jak inni pracownicy. Państwa pra-

cownica spełnia wszystkie warunki do nabycia 

prawa do zasiłku opiekuńczego, tj. podlega ubez-

pieczeniu chorobowemu, sprawuje opiekę nad 

chorym członkiem rodziny (matką), poza nią nie 

ma innego domownika mogącego zapewnić opie-

kę chorej oraz pozostaje we wspólnym gospodar-

stwie domowym z matką w okresie choroby. 

Czy trzeba zgłosić w ZUS fakt kontynuowania 
zatrudnienia przez pracownika młodocianego, który 
ukończył naukę zawodu

Czy należy na nowo zgłosić do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pra-
cownika, który wcześniej pracował w naszej fir-
mie jako pracownik młodociany? Obecnie uzy-
ska już status zwykłego pracownika. 

Tak, powinni Państwo zgłosić tę osobę na nowo do 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne-

go, ponieważ zmienił się kod tytułu do ubezpieczeń. 

Pracownik młodociany podlega obowiązkowo 

ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdro-

wotnemu na takich samych zasadach jak wszyscy 

pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy 

do dnia jego ustania. Zgłoszenia do ubezpieczeń 

należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia powstania 

obowiązku ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z ko-

dem tytułu ubezpieczenia 01 20 XX (pracownik 

młodociany). 

W tym przypadku zmieni się kod tytułu do 

ubezpieczeń tej osoby. Taką zmianę należy zgło-

sić w ZUS przez: 

  wyrejestrowanie pracownika młodocianego 

z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na 

druku ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem 

tytułu ubezpieczenia 01 20 XX z datą następu-

jącą po dniu zakończenia nauki zawodu, 

  zgłosić na nowo do ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnego na druku ZUS ZUA z nowym ko-

dem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX od następ-

nego dnia po dniu zakończenia nauki zawodu. 

 

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 190–206 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost. zm. Dz.U. 
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
 art. 3 pkt 3, art. 32, art. 33–36, art. 45 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 159),
 art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 20, art. 49 ust. 2 i ust. 4 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 § 13, 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232),
 § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro-
dzenia 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),
 § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowią-
cych podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 444; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1380),
 załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia 
wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imien-
nych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, 
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygu-
jących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów 
(Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1101),
 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia 
w pierwszym kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 326).
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DOROTA BRZESZCZAK-ZAGRODZKA – adwokat, specjalista z zakresu prawa pracy

Przechowywanie dokumentów 
pracowniczych i wydawanie ich 
duplikatów – instrukcja dla pracodawcy
Pracodawca musi prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz akta osobowe pracowników. Dokumenty składane przez pracownika, 
będące jego własnością, mogą być przechowywane w aktach osobowych tylko 
w formie odpisów lub kopii, a stanowiące własność pracodawcy są przechowywa-
ne w oryginale. Na wniosek pracownika pracodawca powinien mu wydać nieod-
płatny odpis dokumentu znajdującego się w jego aktach osobowych.

Pracodawca musi prowadzić dokumentację 

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

akta osobowe pracowników (art. 94 pkt 9a ustawy 

– Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Szczegółowe zasady prowadzenia dokumenta-

cji pracowniczej reguluje rozporządzenie w spra-

wie zakresu prowadzenia przez pracodawców 

dokumentacji w sprawach związanych ze stosun-

kiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo-

wych pracownika (dalej: rozporządzenie w spra-

wie dokumentacji kadrowej). 

Wykaz podstawowych dokumentów, które należy 

gromadzić w aktach osobowych, wskazany w rozpo-

rządzeniu w sprawie dokumentacji kadrowej, nie ma 

charakteru katalogu zamkniętego. Specyfika zatrud-

nienia u danego pracodawcy może wymagać przed-

stawienia i przechowywania innych dokumentów. 

Szczególne regulacje mogą dotyczyć np. osób zatrud-

nianych na podstawie tzw. pragmatyk służbowych.

Dokumenty przechowywane 
w aktach osobowych pracownika

Pracodawca musi założyć dla każdego pracowni-

ka odrębnie akta osobowe. Dotyczy to pracowni-

ków, czyli osób zatrudnionych na podstawie umo-

wy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczej umowy o pracę.
W aktach osobowych wydzielone są części A, B 

i C. W części A gromadzone są dokumenty związa-

ne z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B – do-

kumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz 

przebiegu zatrudnienia pracownika, w części C 

– dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Pracodawca przechowuje w aktach osobowych 

pracownika odpisy lub kopie składanych dokumen-

tów. Od pracownika może żądać przedłożenia ory-

ginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub 

sporządzenia ich odpisów albo kopii.

Forma przechowywania dokumentów w aktach osobowych pracownika
Część akt Rodzaj dokumentu Forma dokumentu

1 2 3
A kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oryginał

świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrud-
nienia

kopie lub odpisy

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy, 
np. uprawnienia lub licencje

kopie lub odpisy

świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu 
przygotowania zawodowego, inne świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia szkoły 
wyższej – niezbędne do określenia wymiaru urlopu

kopie lub odpisy
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1 2 3
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku 
(nie ma potrzeby przechowywania kserokopii skierowania na badania)

oryginał

dokumenty potwierdzające inne umiejętności i osiągnięcia zawodowe, dokumenty stanowiące 
podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy

kopie lub odpisy

B umowy, aneksy, porozumienia zawierane między pracownikiem a pracodawcą:
 umowa o pracę,
  potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, a także zakres czynności (zakres 

obowiązków),
 umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 umowa o zakazie konkurencji na okres pozostawania w stosunku pracy,
 umowa o odpowiedzialności materialnej itp.

oryginały (umowę 
sporządza się 
co najmniej 
w 2 jednobrzmią-
cych egzempla-
rzach)

pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z regulaminami: pracy i wynagrodzeń oraz 
zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

oryginały

oświadczenia pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku 
zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich określonych w przepisach Kodeksu pracy

oryginały

dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, np. świadectwa kopie lub odpisy
oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych 
warunków w innym trybie

oryginały 
(podobnie jak 
umowę sporzą-
dza się w 2 jed  -
nobrzmiących 
egzemplarzach)

dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem 
kary porządkowej

oryginały

pisma pracodawcy dotyczące przyznania pracownikowi uprawnień rodzicielskich, np.:
  dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wy-

chowawczego,
  dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy w związku z korzystaniem z uprawnień 

rodzicielskich

oryginały 
(dokumentem 
niezbędnym może 
okazać się odpis 
aktu urodzenia 
dziecka – jeżeli 
ma pozostać w ak-
tach, pracodawca 
może domagać 
się jedynie kopii; 
gdy dokument ma 
zostać przekazany 
do ZUS, niezbędny 
jest oryginalny 
odpis z USC)

orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi oryginały
wnioski pracownika, np.:

  dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy, stosowania do niego: ruchomych 
godzin pracy, systemu skróconego tygodnia pracy czy weekendowego systemu czasu pracy,

  o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących 
w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy,

 o udzielenie urlopu bezpłatnego

oryginały

korespondencja z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich 
sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub 
innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy

oryginały

C oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę oryginał (podobnie 
jak umowę 
sporządza się 
w 2 jednobrzmią-
cych egzempla-
rzach)

wnioski pracownika dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz związane z niewypłace-
niem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

oryginały

świadectwo pracy wydane pracownikowi kopia
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1 2 3
potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku 
z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym

oryginały

umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy oryginał (umowę 
sporządza się 
co najmniej 
w 2 jednobrzmią-
cych egzempla-
rzach)

orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiąza-
niu stosunku pracy

oryginały

Dokumenty składane przez pracownika stano-

wiące jego własność mogą być przechowywane 

w aktach osobowych tylko w formie odpisów lub 

kopii, dotyczy to przede wszystkim: świadectw 

pracy z poprzednich miejsc pracy, dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe, refe-

rencji, które pracownik przedstawia, ubiegając się 

o zatrudnienie.

Otrzymane od pracodawcy dokumenty i for-

mularze pracownik ma obowiązek wypełnić i od-

dać w oryginale wraz z odręcznym podpisem. 

Wiele kontrowersji budzi zaświadczenie o nie-

karalności wydawane przez Krajowy Rejestr Kar-

ny. Należy przyjąć, że jeżeli taki dokument opła-

cany jest przez samego pracownika, to w aktach 

osobowych pracodawca może przechowywać tyl-

ko kopię, a oryginału żądać do wglądu.

Wątpliwości mogą pojawiać się również ze 

świadectwem pracy wydawanym pracownikowi 

po ustaniu stosunku pracy. W tym przypadku ory-

ginał należy wydać pracownikowi, a w aktach 

osobowych przechowywać kopię (§ 6 ust. 2 pkt 3 

lit. b rozporządzenia w sprawie dokumentacji ka-

drowej).

Pracodawca powinien 
przechowywać w oryginale 
tylko dokumenty będące 
jego własnością, natomiast 
z otrzymanych od pracownika 
powinien zrobić kopie.

Z praktyki wynika, że Państwowa Inspekcja 

Pracy podczas kontroli zwraca znacznie większą 

uwagę na to, że w aktach osobowych znajdują się 

oryginały dokumentów zamiast kopii, niż wtedy, 

gdy akta osobowe prowadzone są wadliwie po-

przez umieszczenie jakiegoś dokumentu w nie-

odpowiednim miejscu. Jest to o tyle uzasadnio-

ne, że w pierwszym przypadku pracodawca 

działa przede wszystkim na szkodę pracownika.

Kopia, odpis lub duplikat
Posługując się terminologią: „kopia”, „odpis”, 

„duplikat”, warto wyjaśnić te pojęcia. Są one 

dość podobne, ale nie tożsame. Kopia jest wier-

nym odtworzeniem oryginału, natomiast odpis 

to przepisanie tekstu oryginalnego z wiernym 

zachowaniem zgodności co do treści tego tek-

stu z tekstem oryginalnym. Odpis co do zasady 

nie powinien być kserokopią, lecz wynikiem 

przepisania dokumentu oryginalnego, ale 

w praktyce poświadczone przez upoważnioną 

osobę ksero z akt też bywa nazywane odpisem. 

Duplikat to kolejny egzemplarz dokumentu.

Wydawanie odpisów
Przechowując dokumentację pracowniczą, praco-

dawca ma także obowiązek wydawania z niej od-

powiednich odpisów. Najczęściej pracownicy 

zwracają się o wydanie duplikatu świadectwa 

pracy, rzadziej o odpis innego dokumentu.

Pracownicy często używają sformułowania „du-

plikat” świadectwa pracy. Należy jednak pamiętać, 

że chodzi o odpis, czyli dokument o treści tożsa-

mej z tym, który został wydany pracownikowi 

uprzednio. Na odpisie świadectwa pracy powin-

na być umieszczona data wystawienia oryginału, 

a nie stworzenia tego odpisu. Jednak, aby nie wy-

stępowało w obrocie kilka oryginałów (zaginione 

świadectwo może się przecież kiedyś odnaleźć), 

wskazuje się, że jest to duplikat i przy tej adnotacji 

podaje się aktualną datę jego wystawienia.

Z dokumentów zgromadzonych 
w aktach osobowych praco-
dawca na żądanie pracownika 
powinien wydać odpis.
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Często byli pracownicy zwracają się o wyda-

nie odpisu wystawionego przed laty zaświadcze-

nia ZUS Rp-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu 

i wynagrodzeniu). Postępowanie jest analogiczne  

przy każdym wydawanym pracownikowi odpisie 

z dokumentacji pracowniczej. Nic nie stoi jednak 

na przeszkodzie, aby wystawić pracownikowi 

nowe zaświadczenie ZUS Rp-7 z aktualnymi da-

nymi. 

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wyna-
grodzeniu (ZUS Rp-7) znajduje się na stronie 
www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.

Pracodawca nie może odmówić wydania kolej-

nych odpisów, nawet jeżeli wcześniej już jakieś 

sporządzał. Z przepisów nie wynika żadne ogra-

niczenie, jeżeli pracownik uzasadni potrzebę wy-

dania mu kolejnego odpisu, pracodawca powinien 

mu go wydać. Nie ma ograniczenia także co do 

liczby duplikatów. I co ważne, pracodawca nie ma 

prawa pobierania jakichkolwiek opłat za wysta-

wienie odpisu dokumentu znajdującego się w do-

kumentacji pracowniczej.

Za wydawanie odpisów 
dokumentów pracodawca nie 
może pobierać opłat.

Okres przechowywania 
dokumentacji
Na pracodawcy spoczywa również obowiązek 

przechowywania dokumentacji w sprawach zwią-

zanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe 

w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. W stosunku do pracodawców nie-

będących organami państwowymi nie ma przepi-

sów określających zasady i okres przechowywania 

dokumentacji pracowniczej. Należy jednak zwró-

cić uwagę na przepisy szczególne, np. art. 125a 

ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-

szu Ubezpieczeń Społecznych wskazujący, że 

płatnicy składek mają obowiązek przechowywać 

dokumentację pracowniczą, na podstawie której 

następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury 

lub renty przez okres 50 lat od dnia zakończenia 

stosunku pracy. Pozostała dokumentacja powin-

na być przechowywana przez taki okres, w jakim 

zachowuje swoją przydatność, np. ze względu 

na przedawnienie roszczeń pracowniczych (na 

podstawie art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze sto-

sunku pracy przedawniają się po upływie 3 lat

od dnia, w którym dane roszczenie stało się wy-

magalne). Inne dokumenty należy usuwać z akt 

osobowych na bieżąco. Przykładem może być 

zawiadomienie o ukaraniu pracownika, którego 

odpis usuwa się z akt po roku nienagannej pracy, 

a karę porządkową uważa się za niebyłą (art. 113 

§ 1 k.p.).

W tym czasie pracodawca, jeżeli to on przecho-

wuje dokumenty, powinien na żądanie pracownika 

udostępniać odpisy i wykonywać kserokopie.

Przejęcie zakładu pracy
Odpisy z akt będzie musiał wydawać też nowy 

pracodawca (następca prawny) po przejęciu za-

kładu pracy.

Przykład
Joanna P. jest specjalistą ds. windykacji w ABC 
Komputery Sp. z o.o. Doszło do przejścia za-
kładu pracy na spółkę COMPUTER SYSTEM Sp. 
z o.o. Joanna P. w momencie sprzedaży spółki, 
w której była zatrudniona, znajdowała się w okre-
sie wypowiedzenia. Po zakończeniu okresu wy-
powiedzenia Joanna P. zwróciła się do swojego 
byłego pracodawcy o wydanie jej świadectwa 
pracy oraz odpisu z dokumentacji z akt osobo-
wych. Były pracodawca odmówił, uzasadniając, 
że cała dokumentacja znajduje się już w nowej 
firmie.
Joanna P. powinna otrzymać świadectwo pra-
cy od firmy COMPUTER SYSTEM Sp. z o.o., gdyż 
w momencie rozwiązania stosunku pracy 
(upływu okresu wypowiedzenia) stroną do-
tychczasowych stosunków pracy stał się 
z mocy prawa nowy pracodawca i to on przejął 
wszelkie prawa i obowiązki pracodawcy. Jako 
następca prawny dysponuje dotychczasową 
dokumentacją pracowniczą i jest zobowiązany 
do wydania odpisów z akt osobowych, o które 
prosi pracownica.

W przypadku rozbudowanej struktury organi-

zacyjnej u danego pracodawcy może się zdarzyć, 

że trzeba będzie ustalić właściwą komórkę.

Przykład
Zbigniew M. jest agentem ubezpieczeniowym 
zatrudnionym w Grupie Ubezpieczeniowej



15 lipca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl20

PRAWO PRACY dokumentacja pracownicza

„UDC”. Pracuje na 1/2 etatu w „UDC Życie” 
i 1/2 etatu „UDC Komunikacja”. Grupa Ubez-
pieczeniowa posiada jeden dział kadrowy. Dla 
Zbigniewa M. „UDC Życie” i „UDC Komunika-
cja” to dwaj odrębni pracodawcy, dlatego do-
kumentacja, w tym i akta osobowe, musi być 
prowadzona odrębnie dla każdego stosunku 
pracy. Oni też będą upoważnieni do wydawa-
nia odpisów z dokumentacji pracowniczej pra-
cownika.

Rady dla pracodawcy:
  ustal procedurę wydawania duplikatów, odpi-

sów itp. dokumentów w firmie,

  wskaż osobę zobowiązaną do wydawania do-

kumentów, duplikatów, odpisów,

  przekaż powyższe informacje w sposób zwy-

czajowo przyjęty w zakładzie pracy, np. po-

przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, za-

mieszczenie na stronie intranetowej.

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 221, art. 94 pkt 9a, art. 113 § 1, art. 291 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. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567),
 art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze 
Karnym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1514),
 § 1 ust. 1, ust. 2, ust. 2b i ust. 3, § 2 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1–3 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
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),
 § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa 
pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania 
(Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, 
poz. 1509).

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

Czy można zatrudnić członka rodziny 
pracownika samorządowego
W naszej gminie skarbnik gminy prowadzi nadzór nad rachunkowością budżetową 
jednostek organizacyjnych objętych budżetem gminy. Czy przy takim zapisie obo-
wiązków skarbnika możliwe jest zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego 
gminnego ośrodka pomocy społecznej jego córki? Czy w związku z tym, że główny 
księgowy jednostki (czyli ośrodka) prowadzi rachunkowość tej jednostki, zachodzi koli-
zja interesów wykluczająca możliwość takiego zatrudnienia – pyta Czytelnik z Płocka.

Nie, nadzór nad rachunkowością budżetową jed-

nostek organizacyjnych objętych budżetem gminy 

nie stanowi stosunku bezpośredniej podległości 

służbowej. Przepisy ustawy o pracownikach sa-

morządowych (dalej: u.p.s.) wskazują natomiast, 

że to właśnie stosunek bezpośredniej podległości 

służbowej jest przesłanką wykluczającą możli-

wość zatrudnienia m.in. małżonków oraz osób 

pozostających w stosunku pokrewieństwa do dru-

giego stopnia włącznie.

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą 

w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia 

włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia 

oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub ku-

rateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach sa-

morządowych, jeżeli powstałby między tymi oso-

bami stosunek bezpośredniej podległości 

służbowej (art. 26 u.p.s.). Jednocześnie ustawa ta 

szeroko traktuje pojęcie jednostek samorządo-

wych. Należy zaliczyć tu bowiem:

PRAWO PRACY pracownicy samorządowi
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zasiłek chorobowy PRAWO PRACY

urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie sa-

morządowe jednostki organizacyjne,

starostwa powiatowe oraz powiatowe jednostki 

organizacyjne,

urzędy gmin, jednostki pomocnicze gmin, 

gminne jednostki budżetowe i samorządowe 

zakłady budżetowe,

biura (ich odpowiedniki) związków jednostek 

samorządu terytorialnego oraz samorządowe 

zakłady budżetowe utworzone przez te związki,

biura (ich odpowiedniki) jednostek administra-

cyjnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Przyczyną uniemożliwiającą zatrudnienie po-

szczególnych członków rodziny jest jednak bez-

pośrednia podległość służbowa, która wynika 

z regulaminu organizacyjnego jednostki samo-

rządu terytorialnego (tj. gminy) lub regulaminu 

organizacyjnego jednostki organizacyjnej gmi-

ny (tj. gminnego ośrodka pomocy społecznej).

Główny księgowy ośrodka podlega bezpośred-

nio dyrektorowi/kierownikowi ośrodka, a nie 

skarbnikowi gminy. W tym przypadku można za-

tem mówić tylko i wyłącznie o powiązaniu orga-

nizacyjnym oraz nadzorze nad finansami ośrod-

ka. Główny księgowy nie wykonuje poleceń 

służbowych skarbnika gminy, tylko polecenia 

swojego bezpośredniego przełożonego. Nato-

miast w przypadku prowadzenia czynności nad-

zorczych główny skarbnik gminy przekazuje 

uwagi bądź stosowne zalecenia właśnie dyrekto-

rowi/kierownikowi ośrodka, którego działania 

podlegają bezpośredniemu nadzorowi ze strony 

gminy.

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 2, 26 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 645).

MAGDALENA OPALIŃSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy pracodawca może żądać 
od wybierającego się na urlop pracownika 
podania prywatnego numeru telefonu
Pracownik wybiera się na urlop wypoczynkowy. Prosiliśmy go o podanie prywatne-
go numeru telefonu komórkowego. Chcemy mieć możliwość odwołania pracowni-
ka z urlopu wypoczynkowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pracownik odmówił po-
dania nam tego numeru. Czy mamy prawo żądać udostępnienia nam numeru – pyta 
Czytelnik z Poznania.

Pracownik, który wybiera się na urlop wypoczyn-

kowy, może odmówić podania Państwu prywatne-

go numeru telefonu komórkowego. Natomiast 

pracodawca może ustalić w przepisach wewnątrz-

zakładowych, że pracownicy zajmujący ważne 

funkcje w firmie są zobowiązani podać numer te-

lefonu, pod którym będą dostępni w czasie urlopu 

wypoczynkowego.

 Pracodawca może odwołać pracownika z urlo-

pu wypoczynkowego w wyjątkowej sytuacji. Od-

wołanie z urlopu wypoczynkowego może nastą-

pić, jeżeli wystąpią łącznie następujące warunki 

(art. 167 ustawy – Kodeks pracy):

obecność pracownika w zakładzie pracy jest 

niezbędna,

wystąpią okoliczności nieprzewidziane 

w chwili rozpoczynania urlopu.

Mimo że istnieje możliwość odwołania pra-

cownika z urlopu, przepisy nie określają, w jaki 

sposób takie odwołanie może nastąpić. Brak za-

urlop wypoczynkowy PRAWO PRACY
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sad ustalających sposób, w jaki pracodawca może 

odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, 

ogranicza uprawnienia pracodawcy dotyczące od-

wołania pracownika z urlopu.

W rzeczywistości odwołanie pracownika 

z urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę jest 

możliwe tylko wtedy, gdy może on skontaktować 

się z pracownikiem. Jeżeli zatem pracownik nie 

poinformuje pracodawcy o miejscu swojego po-

bytu podczas wypoczynku oraz gdy pracodawca 

nie dysponuje numerem telefonu pracownika, 

skontaktowanie się z takim pracownikiem pod-

czas jego urlopu staje się w zasadzie niemożliwe.

Przepisy nie nakładają na pracowników obo-

wiązku informowania pracodawcy o prywatnym 

numerze telefonu komórkowego czy o miejscu 

pobytu podczas urlopu. Jeżeli pracownik dobro-

wolnie nie poda pracodawcy swojego numeru te-

lefonu, pracodawca nie może żądać tego od pra-

cownika. Taką opinię prezentuje również 

Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobo-

wych (GIODO). Zdaniem GIODO żądanie od 

pracownika podania prywatnego numeru telefo-

nu, który ma posłużyć pracodawcy do ewentual-

nego odwołania pracownika z urlopu, jest sprzecz-

ne z zasadą adekwatności, która jest zawarta 

w ustawie o ochronie danych osobowych. Zasada 

ta polega na tym, że administrator danych osobo-

wych (w tym przypadku pracodawca) może żądać 

od pracownika tylko danych, które są adekwatne 

do celu, w jakim są przetwarzane.

Obowiązek stosowania się 
do poleceń pracodawcy 
nie obejmuje obowiązku 
podawania pracodawcy 
prywatnego numeru telefonu 
komórkowego.

Przekazywanie pracodawcy informacji doty-

czącej numeru telefonu jest jednak uzasadnione 

w przypadku pracowników pełniących ważne 

funkcje w zakładzie pracy (np. członków zarządu 

spółki, dyrektorów, głównych księgowych), jeżeli 

taki obowiązek został ustalony w przepisach we-

wnątrzzakładowych (np. w układzie zbiorowym 

pracy lub regulaminie pracy). Istnieje bowiem 

duże prawdopodobieństwo, że pracownicy ci zo-

staną odwołani z urlopu wypoczynkowego.

Przykład
Pracownik jest zatrudniony na stanowisku admi-
nistratora sieci informatycznych. Oprócz niego 
w zakładzie pracuje tylko jeden informatyk na 
stanowisku serwisanta, który nie posiada takiej 
wiedzy i umiejętności jak administrator. Praco-
dawca zażądał od administratora sieci, aby 
przed pójściem na urlop podał swój numer tele-
fonu komórkowego, pod którym będzie dostęp-
ny w czasie urlopu. Obowiązek udostępnienia 
takiej informacji przez osobę zajmującą stano-
wisko administratora sieci jest zapisany w regu-
laminie pracy firmy. Postępowanie pracodawcy 
jest w tym przypadku prawidłowe, ponieważ 
w razie awarii systemu informatycznego admi-
nistrator sieci będzie w zakładzie niezbędny 
i odwołanie go z urlopu wypoczynkowego bę-
dzie konieczne. Odwołanie pracownika byłoby 
natomiast utrudnione, gdyby pracodawca nie 
znał jego numeru telefonu.

Pracodawca nie może żądać od pracowników 

odbierania na urlopie wypoczynkowym telefonów 

służbowych. Podobnie jak w przypadku telefo-

nów prywatnych, może jednak ustalić w przepi-

sach wewnątrzzakładowych obowiązek odbiera-

nia połączeń przychodzących na telefon służbowy. 

Obowiązek ten może dotyczyć tylko pracowni-

ków kluczowych dla firmy lub niezbędnych w ra-

zie awarii.

Wzór pisma dotyczącego odwołania pracowni-
ka z urlopu wypoczynkowego znajduje się na stro-
nie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 18, art. 100 § 2 pkt 4, art. 167 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. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ost. zm. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371).

Z a c h ę c a m y  d o  p r e n u m e r a t y  „ S e r w i s u  P P ”  n a  2 0 1 4  r.
tel. 22 212 07 30, 801 626 666  S z c z e g ó ł y  n a  s t r.  5 8
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MAREK ROTKIEWICZ – ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Akordowy system wynagradzania 
pracowników 
W większości przypadków wynagrodzenie obliczane jest według przepracowanego 
czasu pracy. Pracodawca może stosować jednak rozliczenia odnoszące się do kon-
kretnie wykonanej pracy – liczby wykonanych produktów czy usług w jednostce cza-
su. Jest to wynagrodzenie akordowe, którego stosowanie jest powiązane z koniecz-
nością wprowadzenia norm pracy.

W akordowym systemie wynagradzania praco-

dawca płaci za efektywność pracy. Pracownik 

wykonuje zlecone czynności (zadania), przedsta-

wiając do rozliczenia ich ilość wykonaną w okre-

ślonej jednostce czasu. 

Normy pracy
Normy pracy stanowią miernik pracy, jej wydaj-

ności i jakości. Mają obiektywnie pozwalać na 

sprawiedliwą ocenę wyników pracy i wynagra-

dzanie w zależności od nich. Akordowy system 
wynagradzania pracowników nie może obowiązy-
wać bez wprowadzenia norm pracy (wyrok SN 

z 21 września 2001 r., I PKN 626/00, OSNP 

2003/16/384, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Norma powinna być rozumiana jako wylicze-

nie czasu potrzebnego do wykonania określonej 

czynności lub jako ilość pracy przypadająca na 

jednostkę czasu przez danego pracownika.

Przed wprowadzeniem 
akordowego systemu 
wynagradzania pracowników 
pracodawca musi ustalić normy 
pracy.

Określając normy „produktywności” pra-

cownika, trzeba bezwzględnie pamiętać o prze-

pisach dotyczących czasu pracy. Istotne będą 

tutaj regulacje odnoszące się do normy czasu 

pracy, obowiązkowych przerw oraz minimal-

nych odpoczynków.

Przykład 
Możliwości produkcyjne maszyny obsługiwanej 
przez pracownika to 200 sztuk okuć na meble 
na godzinę. Pracodawca ustala normę dzienną 
pracy w wysokości 1600 sztuk okuć (8 godzin x 
200 sztuk = 1600 sztuk okuć).
Pracodawca postępuje nieprawidłowo. Powi-
nien brać pod uwagę co najmniej obowiązkową 
15-minutową przerwę wliczoną do czasu pracy 
– tylko z tego powodu produkcja będzie mniej-
sza o 50 sztuk okuć [200 sztuk : 4 (60 minut : 
15 minut) = 50 sztuk]. Dodatkowo możliwe są 
też inne przerwy w pracy, np. związane z wyj-
ściem do toalety. Wykonywana przez pracowni-
ka praca może kwalifikować się jako praca mo-
notonna lub wykonywana w ustalonym z góry 
tempie, co także może skutkować konieczno-
ścią wprowadzenia dodatkowej przerwy. Przy 
ustalaniu normy pracodawca powinien zatem 
brać pod uwagę faktyczne możliwości funkcjo-
nowania pracownika w czasie dnia pracy i usta-
lić ją np. na poziomie 1400 sztuk. 

Wprowadzenie norm pracy
Norma pracy jest normą techniczną, jednostronnie 

narzucaną przez pracodawcę. Nie stanowi więc ele-

mentu umowy o pracę. Wprowadzenie nowych 

norm pracy lub też ich zmiana nie wymagają doko-

nywania przez pracodawcę wypowiedzeń warun-

ków pracy i płacy. Nie jest to zmiana warunków 

płacy (na korzyść lub niekorzyść pracownika), lecz 

inny sposób liczenia zaangażowania (efektywno-

ści) pracownika.
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Jeżeli normy zostały zapisane w treści umów 

o pracę (tzw. umowy akordowe), ich zmiana wy-

maga zmiany umów (w formie porozumienia zmie-

niającego lub wypowiedzenia zmieniającego).

O zmianie normy pracy pracownicy powinni 

być powiadomieni przynajmniej na 2 tygodnie 

przed wprowadzeniem nowej. Wprowadzenie 

norm pracy w sytuacji, gdy do tej pory nie obo-

wiązywały pracowników, będzie wymagać ich 

powiadomienia z takim samym wyprzedzeniem, 

jako że nowa norma pracy może skutecznie wejść 

w życie dopiero po upływie tego okresu. 

Możliwe jest określenie norm pracy w regula-

minie wynagradzania, jednak przyjęcie takiego 

rozwiązania utrudniałoby w praktyce wprowadza-

nie zmian tych norm przez pracodawcę, gdyż za 

każdym razem skutkowałoby koniecznością zmia-

ny regulaminu.

Przykładowy wzór informacji o zmianie norm 
pracy

 ............................., dnia............. r.
                                         (miejscowość, data)

...........................................
(oznaczenie pracodawcy)

Informacja o zmianie norm pracy

Informuję, że od dnia ……….............… zostają wpro-
wadzone zmiany następujących norm pracy:      
1) ….......……………………
2) ……………………..
Zmiany wchodzą w życie po upływie dwóch tygo-
dni, tj. od dnia ………………..………

               ....................................................
 (podpis pracodawcy/

 osoby upoważnionej)   

Jak ustalać normy
Norma pracy może być stosowana jako:

norma czasowa – wskazuje się czas konieczny 

do wykonania jednostkowego zadania (np. x mi-

nut na wykonanie jednego produktu),

 norma ilościowa – określa się liczbę jedno-

stek zadania możliwą do wykonania w jedno-

stce czasu (np. x produktów w ciągu godziny, 

posprzątanie x pokoi hotelowych w ciągu dnia 

pracy).

Ponadto można mówić o normie:

  indywidualnej – wynagrodzenie pracownika 

ustala się na podstawie efektów jego pracy,

  zespołowej – wynagrodzenia poszczególnych 

osób wchodzących w skład zespołu (brygady, 

grupy roboczej itp.) są częścią kwoty „wypra-

cowanej” przez zespół. 

Ustawa – Kodeks pracy (dalej: k.p.) zawiera 

3 wskazówki dotyczące tworzenia norm pracy:

  ustalanie norm „z uwzględnieniem poziomu 

techniki i organizacji pracy” (art. 83 § 2 k.p.),

  dokonywanie zmian norm pracy „w miarę 

wdrażania technicznych i organizacyjnych 

usprawnień zapewniających wzrost wydajności 

pracy” (art. 83 § 2 k.p.),

  przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy 

do ich zmiany, jeżeli jest ono wynikiem zwięk-

szonego osobistego wkładu pracy pracownika 

lub jego sprawności zawodowej (art. 83 § 3 k.p.). 

Ustalanie wynagrodzenia 
zasadniczego
System akordowy może być powiązany z różnymi 

systemami wynagradzania. Można mówić o:

  czystym akordzie, gdzie wynagrodzenie jest jed-

nakowe za każdy wykonany produkt lub usługę,

  akordzie progresywnym, gdzie stawki jednostko-

we są podwyższane wraz ze wzrostem liczby wy-

konanych produktów lub usług ponad ich normę, 

  akordzie ze stałym, z góry określonym wyna-

grodzeniem za całokształt pracy.

Przykład
Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodze-
nie zasadnicze w wysokości 2000 zł oraz 10 zł 
za każdą sztukę wykonanego produktu. 

Często stosowanym rozwiązaniem jest połą-

czenie akordu z premią, gdzie po osiągnięciu 

określonej normy lub po jej przekroczeniu pra-

cownik, poza wynagrodzeniem naliczanym za 

jednostkowe produkty lub usługi, otrzymuje okre-

śloną kwotę dodatkową. Premia może też być od-

noszona nie tylko do samej liczby, ale także do 

jakości produktów lub usług. Ten składnik wyna-

grodzenia działa motywująco – otrzymujemy 

większą liczbę wykonanych produktów lub usług 

albo zrealizowanych z większą starannością. 
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Premię można powiązać nie tylko z pracą pra-

cownika, ale z pracą zespołu (grupy roboczej). 

Dzięki temu pracodawca osiągnie zwiększone za-

angażowanie wszystkich członków zespołu w ja-

kość produktu finalnego. Pracownik z reguły 

wówczas zdaje sobie sprawę, że jego (ale także 

innych osób z grupy) indywidualne niedociągnię-

cia powodują utratę lub zmniejszenie premii ogól-

nej. Nie tylko będzie się przykładał lepiej do swo-

jej pracy (ten element motywujący osiągamy 

bardziej poprzez premie indywidualne), ale bę-

dzie zwracał uwagę na pracę innych osób. Grupa 

będzie wewnętrznie „pilnowała” jakości i ilości 

wykonywanej pracy. 

Ustalenie wynagrodzenia 
urlopowego
Wynagrodzenie akordowe to wynagrodzenie 

zmienne w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlo-

pu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-

nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pie-

niężnego za urlop. O tym należy pamiętać także 

przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia 

chorobowego czy zasiłków z ubezpieczenia cho-

robowego lub wypadkowego.

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługują-

ce za okresy nie dłuższe niż miesiąc są uwzględ-

niane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy 

w wysokości wypłaconej pracownikowi w ciągu 

3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzysty-

wania urlopu. Jeżeli występowały znaczne wahania 

ich wysokości, mogą być uwzględniane w łącznej 

wysokości wypłaconej pracownikowi w ciągu 

12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 

miesiąc, w którym pracownik wykorzystuje urlop.

Przykład
Pracownik w czerwcu 2014 r. skorzystał z 5 dni 
urlopu wypoczynkowego (40 godzin). W po-
przedzających miesiącach oprócz stałego wy-
nagrodzenia otrzymał wynagrodzenie akordowe 
za wykonywane produkty: 

 w marcu 850 zł,
 w kwietniu 800 zł,
 w maju 800 zł.

Krok 1. Ustalamy wynagrodzenie za urlop wyni-
kające ze zmiennych składników wynagrodze-
nia:

2450 zł (850 zł + 800 zł + 800 zł) : 496 godz. 
(wymiar czasu pracy w okresie marzec – maj 
2014 r.) = 4,94 zł za godz.,
4,94 zł x 40 godz. urlopu = 197,60 zł.
Krok 2. Do kwoty wynagrodzenia wynikającego 
ze zmiennych składników wynagrodzenia nale-
ży dodać wynagrodzenie za urlop wypoczynko-
wy wynikające ze stałych składników wynagro-
dzenia (pensji miesięcznej).

Akord a czas pracy
Rozliczanie według norm pracy nie oznacza, że 

pracodawca nie musi stosować przepisów doty-

czących czasu pracy w rozumieniu przepisów Ko-

deksu pracy. Miarę ilościową pracowniczego obo-

wiązku świadczenia pracy stanowi nadal norma 

czasu pracy. Pracownik, który wykonał normę 

pracy, nie jest zwolniony od obowiązku dalszego 

świadczenia pracy w ramach swojego rozkładu 

czasu pracy. Z kolei pracownik, który nie wykonał 

normy pracy, nie ponosi odpowiedzialności za 

niewykonanie obowiązków pracowniczych. Skut-

kiem niewykonania normy pracy jest tylko to, że 

pracownik otrzyma niższe wynagrodzenie. Przy 

czym pracownik zatrudniony w pełnym miesięcz-

nym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać 

wynagrodzenia niższego niż minimalne wynagro-

dzenie za pracę, tj. 1680 zł brutto. 

Zastosowanie przez pracodawcę akordowego 
systemu wynagradzania pracowników nie wyłą-
cza stosowania wobec nich przepisów o czasie 
pracy, w tym przepisów o wynagradzaniu za go-
dziny nadliczbowe (wyrok SN z 12 czerwca 

1997 r., I PKN 204/97, OSNP 1998/1/299). 

Oczywiście pracodawcę obowiązują również 

regulacje dotyczące minimalnych okresów dobo-

wego (11 godzin) i tygodniowego (co do zasady 

35 godzin) minimalnego odpoczynku (art. 132 

i 133 k.p.).

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 83, 94 pkt 2 i 2a, 132–134, 145 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),
 § 7–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, 
poz. 1353).
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ANNA KOS – specjalista ds. kadr i płac

Czy do wynagrodzenia urlopowego 
pracownika należy wliczać premie
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie składające się z pensji zasadniczej w wysoko-
ści 1700 zł, premii zależnej od wyników pracy w wysokości 10–30% wynagrodzenia 
zasadniczego i premii kwartalnej w wysokości 600 zł. Pracownik jest zatrudniony 
w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Z urlopu korzystał 
od 20 do 27 czerwca 2014 r. (6 dni). W maju otrzymał premię w wysokości 30%, 
w kwietniu 20% i w marcu 20% wynagrodzenia. Jak wliczyć do wynagrodzenia urlo-
powego premie pracownika – pyta Czytelniczka z Legionowa.

To, czy premia zostanie wliczona do podstawy 

wynagrodzenia urlopowego, zależy przede 

wszystkim od jej charakteru. Premia może wy-

stępować jako dodatkowy składnik wynagrodze-

nia o charakterze stałym. Może być również 

świadczeniem niestałym – kiedy uzyskanie pre-

mii zależy od spełnienia w danym okresie warun-

ków określonych w regulaminie premiowania.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynko-

wego ustala się z uwzględnieniem składników 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 

stosunku pracy niebędących wynagrodzeniem.

W praktyce w wynagrodzeniu urlopowym 

uwzględnia się takie składniki wynagrodzenia, 

jak:

 wynagrodzenie zasadnicze,

 wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

 dodatek za staż pracy,

  dodatek za szkodliwe i niebezpieczne warunki 

pracy,

 dodatek za języki obce,

 premie i nagrody periodyczne,

 dodatek funkcyjny.

Za czas urlopu pracownikowi przysługują tylko 

te składniki wynagrodzenia, które przysługiwały-

by mu, gdyby w tym czasie pracował. W wynagro-

dzeniu urlopowym nie są uwzględniane składniki 

wynagrodzenia i świadczenia, które mają charak-

ter jednorazowy, nieperiodyczny lub przysługują 

z tytułu np. upływu okresu zatrudnienia.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego 

ustala się z wyłączeniem:

  jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za 

spełnienie określonego zadania bądź za okre-

ślone osiągnięcie,

  wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz 

za czas niezawinionego przez pracownika prze-

stoju,

 gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

  wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowe-

go, a także za czas innej usprawiedliwionej nie-

obecności,

  ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

  wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku 

z chorobą zakaźną,

  kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę 

w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę,

  nagród z zakładowego funduszu nagród, dodat-

kowego wynagrodzenia rocznego, należności 

przysługujących z tytułu udziału w zysku lub 

w nadwyżce bilansowej,

  odpraw emerytalnych lub rentowych albo in-

nych odpraw pieniężnych, 

  wynagrodzenia i odszkodowania przysługują-

cych w razie rozwiązania stosunku pracy.

Ustalając, czy premia powinna być wliczana do 

wynagrodzenia urlopowego pracownika, analizu-

jemy przede wszystkim, czy ma charakter 

 składnika wynagrodzenia oraz czy ma charakter 

periodyczny. Świadczenia o charakterze nieperio-

podstawa wynagrodzenia urlopowego

dokończenie na str. 35
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13 najczęściej popełnianych błędów 
przy wypełnianiu świadectwa pracy 
– instrukcja prawidłowego sporządzania 
dokumentu 

SEBASTIAN KRYCZKA – specjalista w zakresie prawa pracy 

Najczęściej popełnianym błędem podczas wypełniania świadectwa 
pracy jest wpisywanie informacji, które nie powinny się tam znaleźć, np. 
o okresach nieusprawiedliwionych nieobecności czy o przyczynie wypo-
wiedzenia umowy o pracę. W świadectwie pracy nie można zamieszczać 
również informacji ocennych dotyczących pracownika. 

Przepisy wyraźnie wskazują, jakie dane obo-

wiązkowo powinny się znaleźć w świadectwie 

pracy, a jakie można zamieścić w nim na żąda-

nie pracownika. Formalny charakter świadec-

twa, ograniczający możliwość zamieszczania 

w nim dowolnych informacji, wynika z tego, że 

jego zapisy służą ustaleniu określonych upraw-

nień ze stosunku pracy i ubezpieczenia spo-

łecznego (art. 97 § 2 ustawy – Kodeks pracy, 

dalej: k.p.). Ponadto konieczna jest ochrona 

danych osobowych pracownika i poszanowania 

jego dóbr osobistych, które mogłyby być naru-

szone przez umieszczanie w świadectwie do-

wolnych zapisów według uznania pracodawcy. 

Pracodawca nie ma obowiązku korzystania 

ze wzoru świadectwa pracy załączonego do 

rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści 

świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego 

wydawania i prostowania (dalej: rozporządze-

nie o świadectwie pracy). Jeżeli chce, może 

używać wzoru opracowanego przez siebie, 

z tym jednak zastrzeżeniem, że powinien on 

zawierać wszystkie postanowienia wskazane 

w ww. rozporządzeniu. 

Zmiana pracodawcy 
na podstawie art. 231 k.p.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodaw-

cę skutkuje z mocy prawa tym, że nowy praco-

dawca staje się stroną w dotychczasowych sto-

sunkach pracy. Pracodawcy mają często 

wątpliwości, czy i kiedy wystawiać świadec-

two pracy.

Błąd 1. Wystawianie świadectwa pracy 
przez przejmowanego pracodawcę 
Przy przejściu zakładu pracy nie dochodzi do 

ustania dotychczasowych stosunków pracy, 

nie ma przerwania ciągłości zatrudnienia. Nie 

ma więc potrzeby, aby świadectwo pracy było 

sporządzane w związku z przejściem pracow-

ników do nowego pracodawcy. Obowiązku ta-

kiego nie ma pracodawca dotychczasowy. 
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Dopiero pracodawca przejmujący będzie zo-

bowiązany do wystawienia świadectwa pracy 

w przypadkach wynikających z art. 97 k.p. 

W sytuacji gdy doszło do przejęcia pracowni-

ków – stosunki pracy nie ulegają rozwiązaniu 

(zmienia się tylko podmiot po stronie praco-

dawcy), wówczas nie ma potrzeby sporządza-

nia świadectwa. 

Do kwestii omyłkowego wydania świadec-

twa pracy w przypadku przejścia pracowni-

ków do nowego pracodawcy odniósł się Sąd 

Najwyższy w wyroku z 7 czerwca 1994 r. 

(I PRN 29/94, OSNP 1994/12/189, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl), w którym wskazał, 

że wydanie świadectwa pracy nie oznacza roz-
wiązania stosunku pracy w sytuacji, gdy na-
stąpiło przejęcie wszystkich pracowników 
i majątku przez nowy zakład pracy na podsta-
wie art. 231 § 1 k.p. Okres ten zostanie udoku-

mentowany w świadectwie pracy dopiero po 

rozwiązaniu umowy o pracę z nowym praco-

dawcą. Przejście wszystkich pracowników 

i majątku przez nowego pracodawcę na pod-

stawie art. 231 § 1 k.p. nie oznacza rozwiąza-

nia stosunku pracy z tymi pracownikami. 

W przypadku przejścia za-
kładu pracy na inny pod-
miot, dotychczasowy praco-
dawca nie ma obowiązku 
wydawania byłym pracow-
nikom świadectw pracy.

Błąd 2. Niewskazanie przez nowego 
pracodawcę byłego pracodawcy 
oraz okresu zatrudnienia 
Odrębną sprawą jest ustanie stosunku pracy 

z pracodawcą, który przejął pracowników. 

W takim przypadku nowy pracodawca jest 

obowiązany do sporządzenia i wydania świa-

dectwa pracy. Z wytycznych dotyczących spo-

sobu wypełniania świadectwa pracy wynika, 

że świadectwo pracy wystawiane jest przez 

następcę prawnego byłego pracodawcy. 

W ust. 1 świadectwa należy wskazać byłego 

pracodawcę oraz okres zatrudnienia u niego. 

Przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do sy-

tuacji, kiedy to zmian pracodawców na pod-

stawie art. 231 k.p. było więcej niż jedna. 

W takim wypadku może powstać problem, 

czy w świadectwie pracy należy umieścić in-

formację o każdym poprzednim pracodawcy, 

czy wystarczy informacja jedynie o ostatnim 

(poprzednim) pracodawcy. Należy przyjąć po-

gląd, że w świadectwie pracy powinna się 

znaleźć informacja odnosząca się do wszyst-

kich poprzednich pracodawców, którzy byli 

stronami stosunku pracy z pracownikiem, ze 

wskazaniem okresów zatrudnienia u poszcze-

gólnych przejmowanych pracodawców. 

Przykładowy wzór prawidłowego zapi-
su ust. 1 świadectwa pracy:

1. Stwierdza się, że .......... Jan Kowalski .........
                                (imię i nazwisko pracownika)

  imiona rodziców: Zygmunt, Ewa
  urodzony ........... 01.04.1954 r. ............................

           (data urodzenia)

  był zatrudniony w ...... firmie X ..........................
                                   (pracodawca)

  w okresie od 02.01.2000 r. do 31.12.2005 r.
  w wymiarze ............... pełny etat ........................
                                (wymiar czasu pracy)

Ponadto w związku z art. 231 k.p. stwierdza 
się, że pracownik był zatrudniony w:

  firmie Y w okresie 01.01.2006 r.–31.12.2009 r. 
w wymiarze: pełny etat,

  firmie Z w okresie 01.01.2010 r.–30.05.2014 r. 
w wymiarze: pełny etat (…).

Zajmowane stanowiska 
lub pełnione funkcje

W ust. 2 świadectwa pracy pracodawca powi-

nien wskazać, jaką pracę wykonywał pracow-

nik. W tym miejscu świadectwa pracy należy 

podać, jakie stanowiska zajmował pracownik 

oraz jakie pełnił funkcje. 

Błąd 3. Niepodanie wszystkich stanowisk lub 
funkcji zajmowanych przez pracownika 
W praktyce część pracodawców błędnie ogra-

nicza się do podania w tym miejscu ostatnio 

zajmowanego stanowiska lub stanowiska, które 

pracownik zajmował na początku zatrudnienia. 

Należy zatem pamiętać, że wymagane jest 

podanie zarówno ostatniego stanowiska pracy 

(lub funkcji), jak i wszystkich stanowisk wcze-

śniejszych, od początku zatrudnienia u praco-

dawcy wystawiającego świadectwo pracy. Na 
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obowiązek podania wszystkich stanowisk 

wskazuje zapis przy ust. 2 „zajmowane stano-

wiska lub pełnione funkcje” we wzorze świa-

dectwa pracy zamieszczonego w rozporządze-

niu o świadectwie pracy. Posłużenie się liczbą 

mnogą wyraźnie wskazuje pracodawcy, że 

chodzi o pełną i kompletną informację w za-

kresie całego przebiegu zatrudnienia. 

W sporządzanym świadec-
twie pracy pracodawca 
powinien wymienić wszyst-
kie stanowiska pracy zaj-
mowane przez pracownika 
w czasie całego zatrudnie-
nia u niego. 

Nie wynika to bezpośrednio z przepisów, 

ale przyjmuje się, że poszczególne stanowiska 

lub funkcje należy podać w porządku chrono-

logicznym. Przepisy nie wymagają, aby praco-

dawca, wymieniając poszczególne stanowiska 

pracy, wskazywał okres, w jakim pracownik 

świadczył pracę na poszczególnych stanowi-

skach. Można to uczynić dla większej przej-

rzystości przebiegu zatrudnienia pracownika.

 

Przykładowy prawidłowy zapis w świa-
dectwie pracy, dotyczący rodzaju 
wykonywanej przez pracownika pracy:

„W okresie zatrudnienia pracownik wykony-
wał pracę:

  na stanowisku sprzedawcy – od  01.09.2004 r. 
do 31.08.2005 r.,

  na stanowisku kasjera kasy głównej – od 
01.09.2005 r. do 31.08.2010 r.,

  na stanowisku kierownika zmiany – od 
01.09.2010 r. do 31.03.2014 r.”.

Tryb i podstawa prawna 
rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy może zostać zakończony 

w wyniku jego rozwiązania lub wygaśnięcia. 

W praktyce pojęcia te bywają mylone, co spra-

wia problemy z właściwym wskazaniem trybu 

i podstawy prawnej rozwiązania umowy o pra-

cę w świadectwie pracy. 

Błąd 4. Mylenie pojęć „rozwiązanie” 
i „wygaśnięcie” stosunku pracy 
Wygaśnięcie umowy jest następstwem określo-

nych, nieprzewidzianych zdarzeń, skutkujących 

zakończeniem stosunku pracy, np. śmiercią 

pracownika czy tymczasowym aresztowaniem 

przekraczającym 3 miesiące. Rozwiązanie umo-

wy wynika natomiast z czynności podejmowa-

nych przez strony stosunku pracy. 

Problematyczna bywa sytuacja, w której 

umowa o pracę zakończyła się z upływem okre-

su, na jaki została zawarta. W takim przypadku 

dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, a nie 

jego wygaśnięcia. Częstym błędem jest wpisy-

wanie do świadectwa pracy, w przypadku roz-

wiązania umowy z upływem terminu, informa-

cji, że doszło do wygaśnięcia stosunku pracy. 

W sytuacji gdy do zakończenia stosunku pra-
cy dochodzi w wyniku wygaśnięcia umowy, 
w treści świadectwa pracy należy stosować 
następujące zapisy dotyczące trybu i podsta-
wy rozwiązania stosunku pracy: 

Przyczyna wygaśnięcia 
umowy o pracę 

Zapis w świadectwie 
pracy 

Śmierć pracownika „Śmierć pracownika 
(art. 631 k.p.)” 

Śmierć pracodawcy (osoby 
fizycznej) 

„Śmierć pracodawcy będą-
cego osobą fizyczną 
(art. 632 k.p.)”

Tymczasowe aresztowanie 
powyżej 3 miesięcy 

„Upływ 3 miesięcy tymczaso-
wego aresztowania 
(art. 66 § 1 k.p.)” 

Jeśli pracownik był nieobecny w pracy 

w związku z tymczasowym aresztowaniem po-

wyżej 3 miesięcy, w żadnym razie nie powinno 

się określać w świadectwie powodu, z jakiego 

pracownik został tymczasowo aresztowany, ani 

wskazywać, o jakie przestępstwo pracownik jest 

podejrzewany. 

Błąd 5. Zamieszczanie przyczyny rozwiązania 
stosunku pracy 
Innym podstawowym błędem popełnianym 

przez pracodawców w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy jest zamieszczanie w świadec-

twie pracy przyczyny rozwiązania stosunku 

pracy. Zamieszczanie wszelkich opisów czy do-

datkowych komentarzy, np. „pracodawca roz-

wiązał z pracownikiem umowę za wypowiedze-

niem z powodu częstych zwolnień lekarskich”, 

jest niedopuszczalne. W świadectwie pracy na-

leży natomiast wskazać stronę, która dokonała 

wypowiedzenia. 
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Przykłady prawidłowych zapisów dotyczą-
cych trybu i podstawy prawnej rozwiązania 
stosunku pracy: 

Tryb rozwiązania 
umowy o pracę Zapis w świadectwie pracy

Wypowiedzenie umowy 
o pracę przez praco-
dawcę 

 „Rozwiązanie umowy za wypo-
wiedzeniem złożonym przez praco-
dawcę (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.)”

Wypowiedzenie umowy
o pracę przez pracow-
nika 

 „Rozwiązanie umowy za wypowie-
dzeniem złożonym przez pracowni-
ka (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.)”

Porozumienie stron  „Rozwiązanie umowy o pracę na 
mocy porozumienia stron (art. 30 
§ 1 pkt 1 k.p.)”

Rozwiązanie umowy 
w wyniku nieprzyjęcia 
warunków zapropono-
wanych w wypowiedze-
niu zmieniającym 

 „Rozwiązanie umowy o pracę 
za wypowiedzeniem dokonanym 
przez pracodawcę (art. 30 § 1 
pkt 2 k.p. w związku z art. 42 § 1 
k.p. i art. 42 § 3 k.p.)”

Rozwiązanie umowy na 
skutek upływu terminu 

 „Rozwiązanie umowy o pracę 
z upływem czasu, na który była 
zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 k.p.)”

Do wyjątków od zasady niezamieszczania 

przyczyny rozwiązania umowy o pracę należy 

zaliczyć sytuacje, w których dodatkowa informa-

cja ma znaczenie z punktu widzenia określonych 

uprawnień, jakie przysługują pracownikowi. 

Przykładem tego jest rozwiązanie umowy 

w ramach wypowiedzenia lub porozumienia 

stron z przyczyn nieleżących po stronie pracow-

nika, czyli na podstawie ustawy o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami sto-

sunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-

cowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupo-

wych).

Przykładowy prawidłowy zapis 
w świadectwie pracy o rozwiązaniu 
umowy o pracę z przyczyn 
niedotyczących pracownika:

„Stosunek pracy ustał w wyniku: rozwiązania 
umowy na mocy porozumienia stron w związ-
ku ze zwolnieniem grupowym – art. 30 § 1 
pkt 1 k.p. w związku z art. 1 ustawy z 13 mar-
ca 2013 r. o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników”. 

Powszechną, ale błędną praktyką jest za-

mieszczanie opisu zdarzenia uzasadniającego 

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedze-

nia z winy pracownika. Ponadto dyskusyjną 

sprawą jest podawanie art. 52 k.p. w podstawie 

prawnej takiego rozwiązania umowy.

Przykładowy błędny zapis 
w świadectwie pracy dotyczący 
zwolnienia dyscyplinarnego:

„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania 
umowy o pracę przez pracodawcę bez wy-
powiedzenia z powodu notorycznych kra-
dzieży, jakich dopuszczał się pracownik wo-
bec pracodawcy (art. 30 § 1 pkt 3 k.p. 
w związku z art. 52 § 1 pkt 1 k.p.)”. 

Przykładowy prawidłowy zapis 
w świadectwie pracy dotyczący 
zwolnienia dyscyplinarnego:

„Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowie-
dzenia przez pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 3 
k.p. w związku z art. 52 § 1 pkt 1 k.p.)”. 

Co do zamieszczania wzmianki o art. 52 k.p. 

należy mieć na względzie fakt, że przepisy nie 

wymagają podawania tej informacji. Konieczne 

jest tylko wskazanie trybu rozwiązania stosunku 

pracy wraz ze wskazaniem strony, która złożyła 

oświadczenie w tej sprawie. Jednak żeby było 

wiadomo, o jaki tryb rozwiązania bez wypowie-

dzenia chodzi, należy przyjąć, że dodatkowo 

trzeba wskazać w świadectwie pracy art. 52 k.p. 

tak, jak w podanym wcześniej przykładzie. 

Urlop wypoczynkowy w świadectwie

Podstawową zasadą jest obowiązek zamiesz-

czania w świadectwie pracy informacji o zakre-

sie urlopu wypoczynkowego, przysługującego 

pracownikowi w roku kalendarzowym, w któ-

rym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy 

u dotychczasowego pracodawcy (urlopu wyko-

rzystanego w naturze lub za który przysługuje 

ekwiwalent pieniężny). 

Błąd 6. Wpisywanie wymiaru zaległego urlopu 
wypoczynkowego 
W świadectwie pracy pracodawca powinien 

określić liczbę dni urlopu, które pracownik wy-

korzystał za bieżący rok. Informacja ta jest nie-

zbędna dla kolejnego pracodawcy, u którego pra-

cownik zechce podjąć pracę w tym samym roku. 
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Częstym błędem popełnianym przez praco-

dawców jest zamieszczanie w świadectwie pra-

cy informacji o wymiarze zaległego urlopu wy-

poczynkowego. 

Przykład 
Pracownik zatrudniony na pełny etat do 
31 marca 2014 r. wykorzystał 5 dni urlopu za-
ległego. Dodatkowo wykorzystał urlop bieżą-
cy w wymiarze 10 dni. W świadectwie pracy 
w części „wykorzystał urlop wypoczynkowy 
w wymiarze” powinno się wpisać: „pracow-
nik wykorzystał 10 dni, tj. 80 godzin urlopu” 
(czyli bez informacji dotyczącej faktu wyko-
rzystania urlopu zaległego). 

Błąd 7. Niewskazanie liczby godzin 
wykorzystanego urlopu na żądanie 
Wzór świadectwa pracy zawiera rubrykę, która 

wskazuje na konieczność zamieszczenia infor-

macji o urlopie na żądanie. Dość powszechnie 

funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym wskazu-

je się tylko liczbę dni wykorzystanego urlopu 

na żądanie, co wynika z tego, że pracownik ma 

prawo tylko do 4 dni tego urlopu, niezależnie 

od wymiaru etatu. Zwolennicy tego poglądu 

podają, że przeliczanie urlopu na żądanie na 

godziny i podawanie takiej informacji w świa-

dectwie pracy byłoby mylące dla kolejnego 

pracodawcy, ponieważ pracownicy mogą pra-

cować w różnych wymiarach godzin na dobę 

i wykorzystać w związku z tym różną liczbę 

godzin urlopu na żądanie. Informacja taka by-

łaby nieprecyzyjna, gdyby pracodawca podał 

tylko łączną liczbę godzin wykorzystanego 

urlopu na żądanie bez wskazania liczby dni 

wykorzystanego urlopu. Zgodnie z instrukcją 

zawartą w rozporządzeniu o świadectwie pra-

cy pracodawca powinien podać zarówno liczbę 

dni, jak i godzin wykorzystanego urlopu na żą-

danie. 

Przykładowy prawidłowy zapis 
w świadectwie pracy dotyczący 
urlopu na żądanie:

„W okresie zatrudnienia pracownik wykorzy-
stał urlop wypoczynkowy w wymiarze 16 dni 
(128 godzin), w tym 2 dni (16 godzin) urlo-
pu udzielonego na podstawie art. 1672 k.p.”.

Zapis taki nie pozostawia wątpliwości co do 

liczby dni oraz godzin wykorzystanego urlopu 

na żądanie. 

Niekiedy pracodawcy rozdzielają urlop wy-

korzystany przez pracownika w naturze od 

tego, za który przysługuje ekwiwalent pienięż-

ny, zamieszczając np. zapis: „10 dni + 4 dni 

ekwiwalent pieniężny”. Taki zapis nie będzie 

błędem, jednak nie ma konieczności wpisywa-

nia podziału tego urlopu na takie 2 części. Wy-

starczy łącznie wskazać jako rozliczone przez 

pracodawcę 14 dni urlopu wypoczynkowego. 

Urlop ojcowski i wychowawczy

Błąd 8. Niezamieszczenie informacji 
o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego 
Częstym błędem popełnianym przez praco-

dawców jest niezamieszczanie w świadectwie 

pracy informacji o wykorzystaniu urlopu oj-

cowskiego. 

Taką informację należy zamieścić. Jest ona 

bowiem dla kolejnego pracodawcy ważna. Pra-

cownik może wykorzystać urlop ojcowski 

w ciągu roku od urodzenia dziecka lub uprawo-

mocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie dziecka. 

W związku z tym, jeżeli pracownik korzystał 

z urlopu ojcowskiego, informacja na ten temat 

powinna być podana w ust. 4 pkt 9 świadectwa, 

gdzie jest mowa o wykorzystaniu dodatkowego 

urlopu albo innego uprawnienia lub świadcze-

nia przewidzianego przepisami prawa pracy. 

Przykładowy prawidłowy zapis 
w świadectwie pracy dotyczący 
informacji o wykorzystaniu urlopu 
ojcowskiego:

„Pracownik wykorzystał urlop ojcowski 
(art. 1823 k.p.) w wymiarze 2 tygodni”.

Błąd 9. Niepodanie informacji o urlopie 
wychowawczym przed 1 stycznia 1999 r. 
w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy
Analizując wzór świadectwa pracy załączone-

go do rozporządzenia o świadectwie pracy, 

można dojść do wniosku, że informację o wy-

korzystaniu urlopu wychowawczego należy za-

mieścić tylko w ust. 4 pkt 3 świadectwa (ru-

bryka „wykorzystał urlop wychowawczy”), 

stosując np. zapis: „korzystał z urlopu wy-
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chowawczego w okresie 01.02.2013 r. 

– 31.03.2014 r.”.

Z uwagi na fakt, że okresy urlopu wycho-

wawczego przypadające przed 1 stycznia 

1999 r. są okresami nieskładkowymi oraz na 

zapis ust. 4 pkt 10 zamieszczony we wzorze 

świadectwa pracy „okresy nieskładkowe przy-

padające w okresie zatrudnienia”, przyjmuje 

się, że okres wykorzystanego urlopu wycho-

wawczego powinien być odnotowany również 

tam (ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy). Nie-

podanie w tym miejscu informacji o wykorzy-

stanym urlopie wychowawczym przed 1 stycz-

nia 1999 r. jest częstym błędem popełnianym 

przez pracodawców. 

Przykładowy prawidłowy zapis 
w świadectwie pracy dotyczący 
urlopu wychowawczego 
przed 1 stycznia 1999 r.:

„Od 27.09.1997 r. do 26.09.1998 r. – urlop 
wychowawczy na opiekę nad synem Dariu-
szem, ur. 20.05.1997 r.”.

Urlop bezpłatny
W świadectwie powinien być odnotowany fakt 

korzystania przez pracownika z urlopu bez-

płatnego, na co wskazuje ust. 4 pkt 2 wzoru 

świadectwa pracy. W takim przypadku można 

zastosować następujący zapis: „korzystał 

z urlopu bezpłatnego w okresie od 1.04.2013 r. 

do 31.03.2014 r. udzielonego na podstawie 

art. 174 k.p.”.

Błąd 10. Zamieszczenie informacji o urlopie 
bezpłatnym w ust. 4 pkt 10 świadectwa 
Bywają przypadki, gdy pracodawcy błędnie 

zamieszczają informację dotyczącą urlopu 

bezpłatnego w części, w której wskazuje się 

okresy nieskładkowe. 

Należy jednak pamiętać, że okres tzw. zwy-

kłego urlopu bezpłatnego (z wyjątkiem urlopu 

bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w ra-

zie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżon-

kom pracowników skierowanych do pracy 

w przedstawicielstwach dyplomatycznych, 

urzędach konsularnych, w stałych przedstawi-

cielstwach przy Organizacji Narodów Zjedno-

czonych i w innych misjach specjalnych za 

granicą, w instytutach, ośrodkach informacji 

i kultury za granicą) nie zalicza się do okre-

sów nieskładkowych (art. 7 ustawy o emerytu-

rach i rentach z funduszu ubezpieczeń spo-

łecznych; dalej: ustawa emerytalna). Zatem 

nie ma podstaw do umieszczania informacji 

w sprawie wykorzystanego typowego urlopu 

bezpłatnego w części świadectwa pracy po-

święconej okresom nieskładkowym. 

Informacji o tzw. zwykłym 
urlopie bezpłatnym nie 
podaje się w ust. 4 pkt 10 
świadectwa pracy, gdzie 
jest mowa o okresach nie-
składkowych. 

Okresy nieskładkowe
W świadectwie pracy należy wskazać wszyst-

kie okresy nieskładkowe, jakie miały miejsce 

w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy. 

Okresy te powinno się wskazać w porządku 

chronologicznym, podając daty ich rozpoczę-

cia (dzień, miesiąc, rok) i zakończenia. Nie 

jest wymagane zamieszczanie komentarzy czy 

wyjaśnień w sprawie uznania danego okresu 

za okres nieskładkowy – np. okres niezdolno-

ści do pracy z powodu choroby pracownika. 

Należy pamiętać, że okresy nieskładkowe nie 

zależą od swobodnego uznania pracodawcy. 

Katalog tych okresów, zawarty w art. 7 ustawy 

emerytalnej, jest zamknięty, co powoduje, że 

w rubryce ust. 4 pkt 10 wzoru świadectwa pra-

cy pracodawca nie ma prawa zamieścić innych 

okresów niż te, które wskazał ustawodawca. 

Pracodawca powinien zamieścić informację 

o okresach nieskładkowych, które miały miej-

sce w całym okresie zatrudnienia pracownika. 

W praktyce, jeżeli tych okresów było wiele, 

dopuszczalnym rozwiązaniem będzie za-

mieszczenie informacji o nich w załączniku 

stanowiącym integralną część świadectwa. 

W takiej sytuacji w ust. 4 pkt 10 świadectwa 

powinno się wpisać informację o załączniku 

zawierającym wyszczególnienie okresów nie-

składkowych ze wskazaniem liczby stron czy 

pozycji załącznika. Dla jasności, załącznik 

powinien być również opisany w sposób 

umożliwiający powiązanie go ze świadec-

twem pracy – np. „załącznik nr 1 do świadec-

twa pracy z 25 marca 2014 r.”.

15 lipca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl

KOMPENDIUM KADROWE – PROCEDURY

32



Przykładowy prawidłowy zapis 
w świadectwie pracy dotyczący 
okresu nieskładkowego:

„Okresy nieskładkowe w czasie zatrudnienia:
– od 6.07.2000 r. do 20.07.2000 r.,
– od 20.11.2000 r. do 30.11.2000 r.,
– od 15.12.2002 r. do 2.03.2003 r.,
– od 6.04.2004 r. do 15.04.2004 r.,
– od 1.06.2006 r. do 25.06.2006 r.”.

Błąd 11. Niewykazanie wszystkich okresów 
korzystania przez pracownika ze zwolnień 
lekarskich
W przypadku pracowników wielokrotnie ko-

rzystających ze zwolnień lekarskich pracodaw-

ca ma obowiązek wskazać w świadectwie pracy 

wszystkie okresy, w jakich miały miejsce zwol-

nienia. Z punktu widzenia obowiązku wyszcze-

gólnienia ww. okresów nie ma znaczenia fakt, 

czy pracownik otrzymał za nie wynagrodzenie 

czy zasiłek chorobowy. W praktyce może oka-

zać się, że w świadectwie pracy trzeba będzie 

umieścić dużą liczbę wpisów dotyczących 

zwolnień lekarskich (z różnych tytułów). Może 

wówczas powstać wątpliwość, czy dopuszczal-

ną praktyką jest sporządzenie załącznika, 

w którym pracodawca wykaże poszczególne 

zwolnienia lekarskie z podziałem np. na zwol-

nienia lekarskie w związku z chorobą pracow-

nika, zwolnienia lekarskie w związku z ko-

niecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. 

Zgodnie z załączonym do rozporządzenia 

o świadectwie pracy „sposobem wypełniania 

świadectwa pracy, w ust. 4 pkt 10 pracodawca 

wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia 

okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 usta-

wy emerytalnej. Chodzi m.in. o wynagrodze-

nia za czas niezdolności do pracy wypłacone 

na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz 

zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobo-

wego lub opiekuńczego. Odnosząc się do kwe-

stii sporządzenia załącznika w przypadku licz-

nych zwolnień lekarskich, w tym zwolnień na 

dziecko, należy wskazać, że co do zasady świa-

dectwo pracy jest jednym dokumentem. Nieza-

leżnie od liczby zwolnień lekarskich powinno 

się je umieścić na arkuszu (dokumencie) świa-

dectwa, co jest zgodne z zasadą integralności 

świadectwa pracy. Nie ma jednak prawnych 

przeciwwskazań, aby były do niego dołączone 

załączniki. W takim przypadku należy zastoso-

wać w części treści świadectwa pracy, do której 

odnosi się załącznik, przykładowy zapis: 

„ust. 4 pkt 10 – informacje zostały zawarte w za-

łączniku nr …. do niniejszego świadectwa pracy”.

 Jeśli okresy nieskładkowe (zwolnienia lekar-

skie) są z różnych tytułów – np. część to zwol-

nienia lekarskie pracownika, a pozostałe np. 

zwolnienia lekarskie na dziecko, może powstać 

wątpliwość, jak je zapisać – bezpośrednio 

w treści świadectwa pracy lub w załączniku. 

Okresy nieskładkowe należy zapisać w porząd-

ku chronologicznym. Jeżeli poszczególne okre-

sy nieskładkowe są efektem różnych zdarzeń 

(choroba pracownika, choroba dziecka lub in-

nego członka rodziny), wówczas najbardziej 

czytelnym rozwiązaniem będzie sporządzenie 

jednego chronologicznego wykazu okresów 

nieskładkowych. Formalnie nie ma przeszkód, 

aby dokonać rozdzielenia (pogrupowania) po-

szczególnych okresów nieskładkowych według 

kryterium okoliczności. Taką możliwość suge-

ruje pośrednio zapis art. 7 ustawy emerytalnej, 

gdzie wyraźnie zostały rozdzielone wynagro-

dzenia za czas niezdolności do pracy wypłacane 

na podstawie Kodeksu pracy od zasiłków 

z ubezpieczenia społecznego (m.in. opiekuń-

czego). Można więc uznać, że dopuszczalne 

jest zarówno zamieszczenie treści ust. 4 pkt 10 

świadectwa – w samym świadectwie, jak i za-

stosowanie załącznika (w przypadku wielości 

okresów nieskładkowych), w którym osobno, 

ale chronologicznie zostaną wskazane okresy 

zwolnień lekarskich – na pracownika oraz na 

chore dziecko. Takie świadectwo będzie zawie-

rało wszystkie wyszczególnione okresy nie-

składkowe. 

Przykładowy prawidłowy zapis 
w świadectwie pracy dotyczący 
okresów nieskładkowych:

„Przypadające w okresie zatrudnienia okre-
sy nieskładkowe wymienione zostały w za-
łączniku nr 1 stanowiącym integralną część 
niniejszego świadectwa”. 

Zwolnienia lekarskie w 2003 r. 
(art. 92 § 11 k.p.)

W pkt. 11 ust. 4 świadectwa pracodawca wpisuje 

dni, za które pracownik nie zachował prawa do 
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wynagrodzenia – na podstawie art. 92 

§ 11 k.p., w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 

31 grudnia 2003 r. Zgodnie z obowiązującym we 

wskazanym okresie przepisem, w pierwszym 

dniu każdego okresu niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia trwającej nie 

dłużej niż 6 dni pracownik nie zachowywał pra-

wa do wynagrodzenia. W związku z powyższym 

w przypadku pracownika, który w okresie od 

1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. chorował 

powyżej 6 dni – czyli przynajmniej 7 dni, praco-

dawca nie wypełnia ust. 4 pkt 11 świadectwa. 

Inaczej mówiąc, w  pkt. 11 ust. 4 świadectwa 

pracodawca wpisuje liczbę dni, za które pracow-

nikowi nie wypłacił wynagrodzenia chorobowe-

go, z uwagi na fakt przebywania na tzw. krótkich 

zwolnieniach, trwających nie dłużej niż 6 dni. 

Przykład 
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekar-
skim od 2 stycznia do 6 stycznia 2003 r., na-
stępnie był na zwolnieniu od 17 stycznia do 
19 stycznia 2003 r. W tym przypadku należy 
podać 2 dni, za które pracownikowi nie zo-
stało wypłacone wynagrodzenie chorobowe.

Błąd 12. Wpisywanie dni nieusprawiedliwionej 
nieobecności pracownika 
Pracodawcy często mają wątpliwości, czy 

w świadectwie pracy należy zamieszczać okresy 

nieusprawiedliwionej nieobecności pracowni-

ków. Zdarza się, że wpisują te dni właśnie w ust. 4 

pkt 10 świadectwa pracy, w którym wymienia się 

okresy nieskładkowe. Jest to jednak błędne po-

stępowanie. Świadectwo pracy nie zawiera także 

innych rubryk, gdzie pracodawca miałby obowią-

zek wpisywać nieusprawiedliwione nieobecności 

pracownika. Zatem tzw. NN nie należy w ogóle 

zamieszczać w świadectwie pracy. 

Informacje uzupełniające

W informacjach uzupełniających należy podać 

dane o należnościach ze stosunku pracy uzna-

nych przez pracodawcę (czyli jego zdaniem ko-

niecznych do wypłacenia) i niewypłaconych 

pracownikowi do dnia ustania tego stosunku 

z powodu braku środków finansowych. Obok 

powyższej, obowiązkowej informacji, praco-

dawca – na żądanie pracownika – powinien za-

mieścić informację o wysokości i składnikach 

wynagrodzenia, uzyskanych przez pracownika 

kwalifikacjach oraz informację o prawomoc-

nym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pra-

cownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodo-

wania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 

ust. 3 rozporządzenia o świadectwie pracy. Pra-

codawca, uzupełniając treść świadectwa pracy 

o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą. 

Błąd 13. Zamieszczanie oceny pracownika 
w informacjach uzupełniających 
Pracodawca w informacjach uzupełniających 

często opisuje wady i zalety pracownika, co 

jest nieprawidłowe. 

W ramach „informacji uzupełniających” 

pracodawca nie powinien zamieszczać żad-

nych ocen pracownika (tym bardziej negatyw-

nych) i podawania powodów, dla których sto-

sunek pracy uległ rozwiązaniu. 

Przykład
Pracownik był zatrudniony na stanowisku śpie-
waka solisty w teatrze. Po objęciu funkcji przez 
nowego dyrektora z pracownikiem rozwiąza-
no stosunek pracy z uwagi na mierny – w oce-
nie pracodawcy – poziom artystyczny pracy 
pracownika. W dniu wydawania świadectwa 
pracy doszło do kłótni między odchodzącym 
pracownikiem a pracodawcą, który w informa-
cjach uzupełniających świadectwa pracy po-
stanowił zamieścić wzmiankę: „Zakaz wykony-
wania zawodu”. Postępowanie pracodawcy 
należy uznać za nieprawidłowe. W żadnej czę-
ści świadectwa pracodawca nie ma upraw-
nień do zamieszczania tego typu informacji.

Wzór świadectwa pracy znajduje się na 
stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Nie-
zbędnik”. 

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 231, art. 30, art. 32, art. 42, art. 52, art. 631, art. 632, art. 66 § 1, 
art. 97 § 1 i § 2, art. 174 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 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. 
Nr 237, poz. 1654), 
 art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 567), 
 § 1, § 5 ust. 3 i załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadec-
twa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 
Nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509).
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dycznym nie są brane pod uwagę przy obliczaniu 

wynagrodzenia urlopowego.

Jeśli otrzymane przez pracownika premie 

miały charakter uznaniowy – czyli były przyzna-

wane przez pracodawcę na podstawie indywidu-

alnych decyzji – nie będą uwzględniane w wyna-

grodzeniu urlopowym. Jeśli natomiast premie 

mają charakter regulaminowy (choćby były wy-

płacane w nierównomiernych okresach) – należy 

uwzględnić je w wynagrodzeniu urlopowym, po-

nieważ są świadczeniami periodycznymi. Premie 

wypłacane pracownikom co pewien czas za okre-

sy zróżnicowane co do ich długości są świadcze-

niami periodycznymi, do których nie stosuje się 

wyłączeń dotyczących jednorazowych lub niepe-

riodycznych wypłat za spełnienie określonego 

zadania bądź za określone osiągnięcie.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się, wyko-

rzystując tzw. podstawę wymiaru, czyli:

  wynagrodzenie pracownika w stałej stawce 

miesięcznej z miesiąca wykorzystywania urlo-

pu (stawka miesięcznego wynagrodzenia 

 pracownika nie zmienia się w związku z wyko-

rzystaniem w danym miesiącu urlopu wypo-

czynkowego),

  wynagrodzenie w średniej wysokości ustalone 

na podstawie zmiennych składników wynagro-

dzenia (np. premii) z 3 lub 12 miesięcy poprze-

dzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Przykład
Przyjmijmy, że pracownik wymieniony w pytaniu 
otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wyso-
kości 1700 zł brutto miesięcznie. Premie zależ-
ne od wyników pracy są premiami regulamino-
wymi (zasady ich przyznawania i wypłaty 
zostały określone w regulaminie premiowania).
Krok 1. Ustalamy podstawę wymiaru ze zmien-
nych składników wynagrodzenia.
Zostanie ona ustalona z 3 miesięcy poprzedza-
jących miesiąc wykorzystania urlopu – czyli 
z maja, kwietnia i marca 2014 r. Podstawa wy-
miaru ze zmiennych składników wynagrodzenia 
wynosi:

510 zł (30% wynagrodzenia za maj) + 340 zł 
(20% wynagrodzenia za kwiecień) + 340 zł 
(20% wynagrodzenia za marzec) = 1190 zł.

Premii kwartalnej nie wliczamy do podstawy 
wymiaru ze zmiennych składników wynagro-
dzenia.
Krok 2. Podstawę wymiaru dzielimy przez licz-
bę przepracowanych godzin w poszczególnych 
miesiącach:

168 godz. przepracowanych w marcu,
168 godz. przepracowanych w kwietniu,
160 godz. przepracowanych w maju.

Razem: 160 + 168+ 168 = 496 godz.
1190 zł : 496 godz. = 2,40 zł (stawka godzi-
nowa).

Krok 3. Stawkę godzinową należy pomnożyć 
przez liczbę godzin, jaką przepracowałby pra-
cownik w trakcie urlopu:

6 dni urlopu × 8 godz. = 48 godz.,
48 godz. × 2,40 zł = 115,20 zł.

Pracownik otrzymał wynagrodzenie za czerwiec 
w wysokości:
1700 zł (miesięczna stawka wynagrodzenia za-
sadniczego) + 115,20 zł = 1815,20 zł oraz pre-
mię w zależności od wyników pracy w pozosta-
łej części miesiąca (od 10% do 30%).

Premie regulaminowe wypłacane pracowni-

kom za okresy krótsze niż 1 miesiąc jako skład-

nik wynagrodzenia i świadczenie periodyczne 

powinny być zaliczane do wynagrodzenia urlopo-

wego pracownika. Inaczej jest z premią kwartal-

ną. Mimo że premia kwartalna jest składnikiem 

wynagrodzenia i jest świadczeniem periodycz-

nym, nie będzie uwzględniana w wynagrodzeniu 

urlopowym pracownika. Jest to bowiem świad-

czenie, które przysługuje za okresy dłuższe niż 

1 miesiąc, a tym samym powinno być wypłacane 

w ściśle określonych terminach. Nawet jeśli ter-

min wypłaty, np. premii kwartalnej, przypadnie 

w miesiącu wykorzystania urlopu przez pracow-

nika, nie zmieni to faktu, że premia zostanie wy-

płacona pracownikowi niezależnie od wynagro-

dzenia urlopowego.

PODSTAWA PRAWNA:
 § 6–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, 
poz. 1353).

dokończenie ze str. 26
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ANDRZEJ RADZISŁAW – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Odwołanie od decyzji ZUS – praktyczny 
poradnik
Osoba niezadowolona z decyzji ZUS może od niej wnieść odwołanie do sądu. Od-
wołanie wnosi się na piśmie do ZUS, który wydał decyzję, lub ustnie do protokołu 
sporządzonego przez tę jednostkę w ciągu miesiąca od dnia jej otrzymania.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych za-

stosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks postę-

powania administracyjnego. W związku z tym 

przed wydaniem decyzji ZUS prowadzi postępowa-

nie według przepisów Kodeksu postępowania ad-

ministracyjnego i na ich podstawie wydaje decyzję.

Decyzja musi zawierać:

1) oznaczenie organu, który ją wydał,

2)  datę wydania,

3) o znaczenie strony lub stron,

4) powołanie podstawy prawnej,

 5) rozstrzygnięcie,

6)  uzasadnienie faktyczne i prawne,

7)  podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-

wiska służbowego osoby upoważnionej do wydania 

decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie 

dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzo-

na bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi-

kowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem,

8)  pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej 

odwołanie.

W uzasadnieniu faktycznym decyzji powinny 

zostać zawarte:

  fakty, które organ uznał za udowodnione,

  dowody, na których się oparł, oraz

  przyczyny, z powodu których innym dowodom 

odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

Natomiast uzasadnienie prawne musi zawierać 

wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przyto-

czeniem przepisów prawa.

4.  Podanie podstawy prawnej

1.  Oznaczenie podmiotu wydające-
go decyzję

3.  Oznaczenie strony

2.  Data wydania decyzji

Przykładowa decyzja ZUS

odwołanie od decyzji
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7.  Podpis i stanowisko

6.  Uzasadnienie faktycz-
ne i prawne

5.  Rozstrzygnięcie

8.  Pouczenie o możliwości wnie-
sienia odwołania

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie za-

interesowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekar-

skiej ZUS w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

W powyższym przypadku (patrz decyzja) sprzeciw 

został złożony, ale komisja lekarska wydała orzecze-

nie zgodne ze stanowiskiem lekarza orzecznika.

W samej decyzji nie została wskazana podstawa 

prawna, tj. konkretny przepis ustawy emerytalnej, 

który miałby w tej sprawie zastosowanie.

Jako podstawa rozstrzygnięcia została wskazana 

ustawa o emeryturach i rentach, co jest nieprawidłowe.  

Od powyższej decyzji ubezpieczony może złożyć 

odwołanie do sądu (patrz wzór str. 38). 

Od decyzji przysługuje odwołanie do właściwego 

sądu w terminie i według zasad określonych w prze-

pisach ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Pomimo że do ZUS ma zastosowanie Kodeks po-

stępowania administracyjnego, to postępowanie są-

dowe w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecz-

nego skupia się jednak na wadach wynikających 

z naruszenia prawa materialnego i kwestii wad de-

cyzji administracyjnych spowodowanych narusze-

niem zasad ogólnych przepisów postępowania, np. 

brak uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Jakie decyzje wydaje ZUS
ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych 

spraw dotyczących w szczególności:

 zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,

 przebiegu ubezpieczeń,

  ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także 

umarzania należności z tytułu składek,
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  ustalania wymiaru składek na Fundusz Emery-

tur Pomostowych i ich poboru, a także umarza-

nia należności z tytułu tych składek,

  ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpie-

czeń społecznych,

  wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecz-

nych.

Odwołanie do sądu przysługuje również w ra-

zie niewydania przez ZUS decyzji w terminie 

2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku 

o świadczenie lub inne roszczenia.

Odwołanie natomiast nie przysługuje od decy-

zji:

 przyznającej świadczenie w drodze wyjątku,

  odmawiającej przyznania takiego świadczenia,

  w sprawach o umorzenie należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne.

Stronie przysługuje natomiast wtedy prawo do 

wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.

Co powinno zawierać odwołanie 
od decyzji

Odwołanie powinno spełniać wymogi pisma pro-

cesowego określone w Kodeksie postępowania 

cywilnego i zawierać:

 oznaczenie zaskarżonej decyzji,

  określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów 

i wniosków,

  oznaczenie sądu, do którego kierujemy odwołanie,

  wskazanie stron i ich oznaczenie (ubezpieczo-

ny, organ rentowy),

 oznaczenie rodzaju pisma (odwołanie),

 zarzuty i wnioski,

 uzasadnienie zarzutów i wniosków,

  podpis ubezpieczonego albo jego przedstawi-

ciela ustawowego lub pełnomocnika,

  załączniki, np. dokumenty potwierdzające sta-

nowisko odwołującego,

 odpis odwołania.

Odwołanie od przykładowej decyzji ZUS ze str. 36

 Warszawa, 2 stycznia 2014 r.
Szczepan G.         
ul. .................................
03-343 Warszawa
Znak: I /……./25

Sąd Okręgowy
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie
za pośrednictwem: II Oddział ZUS w Warszawie

ODWOŁANIE OD DECYZJI ORGANU RENTOWEGO

Wnoszę odwołanie od decyzji II Oddziału ZUS w Warszawie z dnia 27 grudnia 2013 r., nr I/……, o wstrzy-
maniu wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy.

Przedmiotowa decyzja, oparta w części dotyczącej oceny stanu mojego zdrowia na orzeczeniu lekarza 
orzecznika ZUS, nie uwzględnia faktycznego stanu mojego zdrowia, powodującego brak zdolności do wyko-
nywania jakiejkolwiek pracy. Znajduje to potwierdzenie w zaświadczeniach lekarzy – specjalistów z Akademii 
Medycznej oraz Instytutu Chorób Układu Kostnego, a także lekarza z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pra-
cy w Warszawie. Zaświadczenia te, jednocześnie stwierdzające trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, 
znajdują się w aktach mojej sprawy.

W tej sytuacji odmienne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, podjęte bez badania, musi co najmniej dziwić. 
Stało się ono podstawą do wydania przez Oddział ZUS decyzji odmawiającej przyznania mi renty z tytułu 
niezdolności do pracy.

Uprzejmie proszę o powołanie lekarzy biegłych w celu przeprowadzenia rzetelnej oceny mojego stanu 
zdrowia i zmianę wymienionej decyzji ZUS.
 Z poważaniem:
 Szczepan G.Załącznik:
Kopia odwołania
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W piśmie odwołującym można również skła-

dać wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie 

świadków czy o przeprowadzenie dowodu z do-

kumentów, jeżeli te wnioski potwierdzają zajęte 

przez niego stanowisko.

Przykład
ZUS wydał decyzję wyłączającą z dniem 1 kwiet-
nia 2014 r. Annę K. z ubezpieczeń społecznych 
jako pracownika, ponieważ od 1 czerwca br. 
przebywa ona na zwolnieniu lekarskim w związ-
ku z ciążą, a w toku postępowania wyjaśniają-
cego pracodawca nie przedstawił badań lekar-
skich ani szkolenia bhp. W odwołaniu Anna K. 
może powołać na świadków osoby, które mogą 
potwierdzić fakt wykonywania przez nią pracy, 
np. pracownicy zatrudnieni w sklepie, oraz wno-
sić o przeprowadzenie dowodów, np. z doku-
mentów przyjęcia towarów, jakie podpisywała, 
świadcząc pracę.

Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, do-

tychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd 

przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go 

do rozpoznania organowi rentowemu.

Jaki sąd jest właściwy
Do właściwości sądów okręgowych należą spra-

wy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjąt-

kiem spraw, dla których zastrzeżona jest właści-

wość sądów rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych należą spra-

wy dotyczące:

  zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opie-

kuńczego, macierzyńskiego, porodowego, po-

grzebowego, rodzinnego oraz dodatków do za-

siłku rodzinnego,

 ś wiadczenia rehabilitacyjnego,

   odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 

w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze 

do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej, wypadku lub choroby 

zawodowej pozostającej w związku z czynną 

służbą wojskową albo służbą w Policji, Agen-

cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojsko-

wego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Cen-

tralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży 

Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie

     Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służbie Celnej,

  ustalenia niepełnosprawności lub stopnia nie-

pełnosprawności,

  świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Gdy ZUS wyda decyzję o odmowie wypłaty za-

siłku, to odwołanie od tej decyzji jest wnoszone za 

pośrednictwem ZUS do właściwego sądu rejonowe-

go. Gdy natomiast ZUS wyda decyzję, że dana oso-

ba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, to wła-

ściwy do rozpatrzenia sprawy jest sąd okręgowy.

Co do zasady w sprawach z zakresu ubezpie-

czeń społecznych właściwy jest sąd, w którego 

okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołu-

jąca się od decyzji wydanej przez organ rentowy.

Jeżeli ZUS uzna odwołanie za słuszne, zmienia 

lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. 

W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalsze-

go biegu. Gdy odwołanie nie zostało w całości 

lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje nie-

zwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz 

z uzasadnieniem.

Naruszenie przepisów przez ZUS
Gdy ZUS przy wydaniu decyzji naruszył przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego, ale de-

cyzja jest merytorycznie poprawna, to sąd oddali 

złożone odwołanie. Strona, która składa odwoła-

nie od decyzji, powinna się skupić na wykazaniu 

naruszenia przepisów prawa materialnego, np.:

  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

gdy sprawa dotyczy objęcia ubezpieczeniem 

czy też podstawy wymiaru składek, lub też

  ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubez-

pieczenia społecznego w razie choroby i ma-

cierzyństwa, gdy sprawa dotyczy wysokości 

zasiłków.

Naruszenie prawa materialnego może polegać na:

  błędnej wykładni przepisu,

  błędnym zastosowaniu przepisu lub

  niezastosowaniu przepisu.

Jako zarzut można także wskazać błędy w usta-

leniach faktycznych oraz sprzeczność ustaleń 

z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Jak skutecznie odwołać się od decyzji
Odwołujący powinien wnosić o zmianę decyzji 

w całości lub w części i orzeczenie co do istoty 
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sprawy. Gdy ZUS wydał decyzję ograniczającą np. 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe do kwoty 2000 zł, a składki na 

ubezpieczenia społeczne były za ubezpieczonego 

opłacane od kwoty 4000 zł i ta kwota według odwo-

łującego powinna stanowić podstawę wymiaru skła-

dek, to w odwołaniu należy złożyć wniosek o zmia-

nę decyzji poprzez uznanie, że podstawę wymiaru 

składek za ubezpieczonego stanowi kwota 4000 zł.

Jeżeli odwołanie zostało wniesione w związku 

z niewydaniem decyzji, sąd w razie uwzględnie-

nia odwołania zobowiązuje organ rentowy do wy-

dania decyzji w określonym terminie, zawiada-

miając jednocześnie o tym organ nadrzędny, lub 

orzeka co do istoty sprawy. Jednocześnie sąd 

stwierdza, czy niewydanie decyzji przez organ 

rentowy miało miejsce z rażącym naruszeniem 

prawa.

Przykład
Osoba prowadząca od grudnia 2011 r. działalność gospodarczą przystąpiła do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego od 1 stycznia 2014 r. Składki na ubezpieczenia społeczne za styczeń i luty opłaciła od pod-
stawy 9000 zł. W tym czasie była już w ciąży. Od 13 marca br. była chora i złożyła w ZUS zwolnienie lekarskie. 
Absencja chorobowa trwała do 12 maja, tj. do dnia porodu. W związku z tym, że nie miała wymaganego 
okresu wyczekiwania (90 dni), ZUS nie wypłacił jej zasiłku za marzec. Z tego powodu ubezpieczona za ma-
rzec br. również opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne od 9000 zł.
ZUS przyznał jej zasiłek chorobowy od 1 kwietnia 2014 r. naliczony od minimalnej podstawy, jaka ją obowią-
zuje, i wydał w tym zakresie decyzję, powołując się na art. 49 pkt 1 ustawy zasiłkowej, tj. „jeżeli niezdolność 
do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podsta-
wę wymiaru zasiłku stanowi najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe 
za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku”.
Ubezpieczona złożyła odwołanie o poniższej treści:

   Warszawa, dnia 10.05.2014 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

za pośrednictwem: ZUS III Oddział w Warszawie

Organ rentowy: ZUS III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa

Ubezpieczona: Anna Kowalska
ul. Kwadratowa 1
00-517 Warszawa

ODWOŁANIE OD DECYZJI ORGANU RENTOWEGO, znak ZXC
W imieniu własnym zaskarżam decyzję organu rentowego z dnia 30 kwietnia 2014 r., znak: ZXC, doręczoną mi 

5 maja 2014 r., w części dotyczącej odmowy ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres od 
01.04.2014 r. w wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru składek, tj. 9000 zł.

Zaskarżonej decyzji zarzucam:
1)  naruszenie prawa materialnego, tj. art. 49 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-

nego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) poprzez jego zastosowanie w stanie faktycz-
nym sprawy, pomimo że niezdolność do pracy nie powstała w pierwszym miesiącu podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu, co doprowadziło do ustalenia nieprawidłowej podstawy wymiaru zasiłku,
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2)  naruszenie prawa materialnego, tj. art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej, poprzez jego niezastosowanie w stanie 
faktycznym sprawy, pomimo że niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych 
i podstawę wymiaru zasiłku powinna stanowić przeciętna podstawa wymiaru składek z 3 pełnych miesięcy 
podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o:
1)  zmianę zaskarżonej decyzji poprzez uznanie, że podstawę wymiaru zasiłku stanowi zadeklarowana kwota, 

tj. 9000 zł, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe,
2)  wypłatę zasiłków naliczonych od tej podstawy wraz z odsetkami za zwłokę.

UZASADNIENIE
Organ rentowy zaskarżoną decyzją:

  przyznał prawo do zasiłku chorobowego za okres od 01.04.2014 r. do 30.04.2014 r. w wysokości 100% podsta-
wy wymiaru,

  odmówił prawa do zasiłku chorobowego za okres od 13.03.2014 r. do 31.03.2014 r.,
  stwierdził, że podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota 1939,45 zł, tj. minimalna podstawa wymiaru składek, 
jaka obowiązuje osobę prowadzącą działalność, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wy-
miaru składki, a nie zadeklarowana przez ubezpieczoną kwota 9000 zł.

Ubezpieczona prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z której obowiązkowo podlega ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym, a od 1 stycznia 2014 r. jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 
Ubezpieczona za styczeń, luty i marzec br. jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne zadekla-
rowała kwotę 9000 zł. Od tej podstawy zostały naliczone także składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 
za te miesiące.

W wydanej decyzji jako podstawę swojego rozstrzygnięcia w zakresie podstawy wymiaru zasiłku organ rentowy 
wskazał art. 49 pkt 1 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli niezdolność do pracy powstała w pierwszym 
miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi najniższa podstawa wy-
miaru składek na ubezpieczenie chorobowe – dla ubezpieczonych, dla których określono tę najniższą podstawę.

Powołany przepis ma zastosowanie, gdy dana osoba przystępuje do ubezpieczenia chorobowego i w tym 
samym miesiącu jest niezdolna do pracy. Wówczas podstawę wymiaru stanowi najniższa podstawa wymiaru 
składek.

Od takiego przypadku należy odróżnić jednak sytuację, gdy ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowe-
mu przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i choruje w miesiącu, w którym nie ma jeszcze prawa do zasiłku, gdyż 
nie upłynął 90-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego. Taki przypadek nie jest objęty dyspozycją art. 49 usta-
wy zasiłkowej. Oznacza to, że w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przepis ten nie powinien zostać 
przez organ rentowy zastosowany.

Organ rentowy z faktu przedstawienia przez ubezpieczoną zwolnienia lekarskiego na okres, kiedy świadczenie jej 
nie przysługiwało (z uwagi na trwający okres wyczekiwania), wyciągnął nieuprawniony wniosek, że niezdolność do 
pracy powstała w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego. Taka interpretacja nie ma uza-
sadnienia w obowiązujących przepisach i doprowadziła do wydania błędnego rozstrzygnięcia.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku organ rentowy powinien zastosować art. 36 ust. 2 ustawy zasiłko-
wej, który na podstawie art. 48 ust. 2 powołanej ustawy ma zastosowanie także do osób prowadzących pozarol-
niczą działalność. Należy w tym wypadku wskazać, że zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 36 ust. 1 ustawy, 
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie (przeciętna podstawa wymiaru składek – w przypadku osób prowadzących działalność), za okres 
12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność to pracy.

Natomiast w ust. 2 tego przepisu ustawodawca wskazał, jak ustalać podstawę wymiaru zasiłku, gdy niezdol-
ność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy. Wówczas podstawę ustala się z pełnych miesięcy kalenda-
rzowych ubezpieczenia chorobowego.

Ten przepis powinien zostać zastosowany wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w innym miesiącu niż 
pierwszy po przystąpieniu danej osoby do ubezpieczenia chorobowego i jednocześnie niezdolność powstała 
przed upływem 12 miesięcy.

Należy podkreślić, że ubezpieczona ma prawo do zasiłku od 1 kwietnia 2014 r., a więc podstawa wymiaru po-
winna zostać ustalona z 3 pełnych miesięcy kalendarzowych podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (stycznia, 
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lutego i marca), a złożone zwolnienie lekarskie na okres od 13.03.2014 r. do 31.03.2014 r. nie wywołuje żadnych 
skutków prawnych.
W konsekwencji przeciętna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiła 
7766,10 zł, tj. 9000 zł po odliczeniu, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy (9000 zł x 13,71%).
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
 A. Kowalska
Załączniki:
odpis odwołania

Odwołanie od decyzji jest wolne od opłat są-

dowych. Opłata podstawowa w wysokości 30 zł 

pobierana jest wyłącznie od apelacji, zażalenia, 

skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie nie-

zgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

sądowego.

Należy dodać, że ZUS wydaje również decyzje 

(dla przedsiębiorców) w sprawach interpretacji prze-

pisów w zakresie: 

  obowiązku podlegania ubezpieczeniom spo-

łecznym, 

  zasad obliczania składek na ubezpieczenia spo-

łeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pra-

cy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-

cowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

  podstawy wymiaru tych składek.

Wydana w trybie interpretacyjnym decyzja nie 

jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednak przedsiębior-

ca nie może być obciążony w zakresie, w jakim się 

do niej zastosował. Interpretacja jest natomiast wią-

żąca dla ZUS (czyli organu, który ją wydał) i może 

zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia 

postępowania.

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 83–83d, 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 art. 3 pkt 4, art. 36, 49 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
 art. 6–16, 107–113 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 183),
 art.  461 § 2, art. 4778–47714a ustawy z 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 616),
 art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 14 ust. 3 ustawy z 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 90, poz. 594; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 528).

BOGUSŁAW NOWAKOWSKI – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak obliczyć zasiłek chorobowy
za czas pobytu w sanatorium
Nasz pracownik od 20 lutego 2014 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 23 lipca 
br. wyjeżdża prawie na miesiąc do sanatorium. Na to leczenie został skierowany 
przez ZUS. W jakiej wysokości przysługuje w takiej sytuacji świadczenie chorobowe 
– 70% czy 80% – pyta Czytelniczka z Wrocławia.

Za czas pobytu w sanatorium w ramach prewen-

cji rentowej ZUS pracownikowi przysługuje za-

siłek chorobowy w wysokości 80% podstawy 

wymiaru zasiłku. 

Ubezpieczony, który jest niezdolny do pracy 

z powodu choroby, ma prawo do zasiłku chorobo-

wego przez okres trwania niezdolności do pracy, 

ale nie dłużej niż przez 182 dni. Jeżeli choroba jest 

zasiłek chorobowy
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spowodowana gruźlicą (kod D w ZUS ZLA) albo 

przypada na okres ciąży (kod B w ZUS ZLA), 

wówczas zasiłek przysługuje do 270 dni (art. 8 

ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-

czenia społecznego w razie choroby i macierzyń-

stwa; dalej: ustawa zasiłkowa). W celu szybszego 

przywrócenia ubezpieczonym zdolności do pracy, 

dla osób, które są zagrożone trwałą lub długo-

trwałą niesprawnością spowodowaną urazami lub 

chorobami, ZUS realizuje program rehabilitacji 

leczniczej w ramach prewencji rentowej. Aby oso-

ba została objęta programem rehabilitacyjnym, 

koniecznie musi rokować odzyskanie zdolności do 

pracy po zastosowaniu odpowiedniej procedury 

diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnej i psy-

chologicznej. 

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji 

rentowej ZUS jest skierowana do osób ubezpie-

czonych, których niezdolność do pracy jest spo-

wodowana schorzeniem narządu ruchu, układu 

krążenia, układu oddechowego, a ponadto ma 

związek ze schorzeniami psychosomatycznymi 

czy onkologicznymi, a tym samym do osób: 

  zagrożonych całkowitą lub częściową niezdol-

nością do pracy, 

  uprawnionych do zasiłku chorobowego lub 

świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpiecze-

nia chorobowego lub wypadkowego, 

  pobierających rentę okresową z tytułu niezdol-

ności do pracy. 

Ustawa zasiłkowa nie przewiduje niższej wyso-

kości zasiłku chorobowego w razie pobytu pra-

cownika w innym niż szpital stacjonarnym zakła-

dzie opieki zdrowotnej. Takim stacjonarnym 

zakładem opieki zdrowotnej jest sanatorium. Na-

tomiast za pobyt w szpitalu lub w szpitalu sanato-

ryjnym, co może się zdarzyć po wypisaniu ze 

szpitala, przysługuje zasiłek chorobowy w niższej 

wysokości i wynosi 70% podstawy wymiaru. Nie 

dotyczy to jednak przypadków, gdy zachodzą 

okoliczności uprawniające pracownika do zasiłku 

chorobowego w wysokości 100% (ciąża, wypadek 

przy pracy, wypadek w drodze do lub z pracy). 

Wówczas zasiłek chorobowy w wysokości 100% 

podstawy wymiaru przysługuje także za okres po-

bytu w szpitalu. 

Wysokość zasiłku z tytułu 
pobytu w szpitalu lub szpitalu 
sanatoryjnym wynosi 70% 
podstawy wymiaru, natomiast 
za pobyt w sanatorium 80%. 

Informacja o pobycie pracownika w szpitalu 

znajduje się w zaświadczeniu lekarskim ZUS 

ZLA – w polu 14 wpisywana jest liczba dni poby-

tu w szpitalu. W prawidłowo wystawionym za-

świadczeniu lekarskim ZUS ZLA przez sanato-

rium pole to nie powinno być wypełnione. 

Na podstawie zwolnienia lekarskiego wysta-

wionego przez sanatorium, w którym pracownik 

był na rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji 

rentowej ZUS, przysługuje mu prawo do zasiłku 

chorobowego w wysokości 80% wynagrodzenia 

stanowiącego jego podstawę.  

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 6, 11, 53, 55, 57 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159), 
 art. 69 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), 
 § 2–5 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczni-
czą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. 
Nr 131, poz. 1457),
 § 5 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r.  w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru za-
świadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wyda-
nego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 229).

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

jolanta.bugaj@infor.pl
Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.
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Kiedy należy zawiadomić pracodawcę o chorobie
W jakim terminie pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o tym, że jest 
chory. Czy ma na to 7 dni, czy 2 dni od wystawienia zwolnienia lekarskiego?Pracownik ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania nie później niż w drugim dniu tej nieobecności (np. niezdolności do pracy). Pracownik ma 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Nie-zachowanie tego terminu skutkuje obniżeniem wysokości zasiłku chorobowego. Natomiast niepowiadomienie o przyczynie nieobecności w ciągu 2 dni może zostać uznane za uchybie-nie pracownicze.
Jak ustanowić wyższy dodatek za pracę w nocy
Chcemy ustalić dodatek za pracę w nocy na wyższym poziomie niż wymagane mi-
nimum. Czy możemy to zrobić? Jakim dokumentem powinniśmy to wprowadzić?Prawo pracy dopuszcza możliwość ustalenia wyższego niż wymagane (20%) minimum do-datku do wynagrodzenia. Wyższą wysokość takiego dodatku można ustalić na jeden z dwóch sposobów: albo za pomocą przepisów wewnątrzzakładowych (np. regulaminu wynagradza-nia), albo bezpośrednio w umowie o pracę z pracownikiem.
Czy pracownik jeżdżący służbowym samochodem osobowym powinien 
wykonać badania lekarskie
Zatrudniony przez nas instalator jeździ do klientów służbowym samochodem 
osobowym. Czy musi mieć takie same badania psychotechniczne jak kierowca 
ciężarówki?
NIE. Obowiązkowe badania psychotechniczne mają obowiązek wykonać jedynie kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony albo kierujący pojazda-mi przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób. Pracownicy jeżdżący służbowymi samo-chodami osobowymi powinni jednak odbyć dodatkowe badania okulistyczne i specjalistycz-ne badania zjawisk olśnienia i widzenia zmierzchowego.
Czy są określone limity świadczeń dla pracownika wykonującego pracę 
w upale
Dostarczamy pracownikom zatrudnionym na budowie wodę mineralną. Czy 
jest wskazane, ile napojów należy się każdemu z zatrudnionych?
NIE. Żadne normy nie określają, ile wody należy się pracownikowi pracującemu w czasie upałów – powinien jej dostać tyle, ile potrzebuje. Dodatkowo – jeśli pracownicy budowlani pracują na otwartej przestrzeni, a temperatura powietrza przekracza 25 stopni – mają pra-wo, oprócz wody, do otrzymania napojów pro ilaktycznych (wzbogaconych w sole mineralne i witaminy).

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 
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obowiązki pracodawcy BEZPIECZNA PRACA

EWA ŁUKASIK – specjalista w zakresie prawa pracy

Kiedy pracodawca musi zapewnić 
napoje chłodzące pracownikom 
zatrudnionym w biurze
Zatrudniamy w firmie pracowników biurowych. Przy jakiej temperaturze w okresie 
letnim musimy im zapewniać napoje chłodzące – pyta Czytelnik z Łodzi.

Napoje chłodzące przysługują wszystkim pracow-

nikom, bez względu na rodzaj wykonywanej pra-

cy – w tym pracownikom biurowym, gdy na sta-

nowiskach pracy temperatura spowodowana 

warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C. 

Przepisy zobowiązują pracodawcę do zapew-

nienia napojów chłodzących odpowiednich do 

warunków pracy oraz – w przypadku pracowni-

ków zatrudnionych w mikroklimacie gorącym 

– wzbogaconych w sole mineralne i witaminy. 

Pracownicy nie mogą zatem żądać np. soków czy 

innych tego typu napojów. Rodzaj wydawanych 

napojów zależy wyłącznie od uznania pracodaw-

cy. Pracodawca zrealizuje swój obowiązek, za-

pewniając pracownikom np. wodę mineralną. 

Pracodawcy nie wolno limitować wydawania 

napojów chłodzących. Napoje muszą być dostęp-

ne dla pracownika przez całą dniówkę roboczą. 

Przykład 
Pracodawca w okresie letnim, kiedy temperatura 
przekracza 28°C, przydziela pracownikom jedną 
butelkę wody mineralnej po przepracowaniu 4 go-
dzin. Takie postępowanie pracodawcy jest nieprawi-
dłowe. Pracownicy powinni mieć możliwość korzy-
stania z wody mineralnej od początku swojej pracy. 

Szczegółowe zasady wydawania posiłków i na-

pojów profilaktycznych, a także określenie stano-

wisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy 

powinni otrzymywać posiłki i napoje profilaktycz-

ne, ustala pracodawca w porozumieniu z zakłado-

wymi organizacjami związkowymi, a w przypad-

ku ich braku – w porozumieniu z przedstawi-

cielami pracowników. Lista takich stanowisk po-

winna zostać sporządzona na podstawie wyników 

badań środowiska pracy, w tym głównie jego tem-

peratury oraz wilgotności. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pie-

niężny za napoje chłodzące. Mogą natomiast żą-

dać od zakładu pracy zwrotu poniesionych na nie 

wydatków, w sytuacji gdy pracodawca, wbrew 

obowiązkowi, nie dostarczył ich. 

Pracodawca nie może 
wypłacać pracownikom 
ekwiwalentu pieniężnego 
w zamian za niezapewnianie 
napojów chłodzących. 

Obowiązkiem pracodawcy jest również zapew-

nienie pracownikom w miejscu pracy odpowied-

niej temperatury. 

O tym, w jakiej maksymalnej temperaturze 
mogą pracować pracownicy, pisaliśmy 
w „Serwisie PP” nr 23/2014, str. 37.

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 232 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),
 § 4–6 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. 
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279), 
 § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; 
ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).
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BEZPIECZNA PRACA badania lekarskie i szkolenia bhp

DARIUSZ DWOJEWSKI – prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pra-
cy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji

Czy konieczne są badania wstępne 
i szkolenia bhp przy kolejnej umowie 
pracownika, który przeszedł na emeryturę
Z pracownikiem jednostki rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Pracownik 
złożył do ZUS wniosek o emeryturę. Następnego dnia został ponownie zatrudniony 
na to samo stanowisko. Czy w tej sytuacji trzeba go kierować (od początku) na 
badania lekarskie i przeprowadzać wstępne szkolenia bhp, czy też – jeśli pracownik 
ma ważne dokumenty – traktować je jako aktualne? Czy takiego pracownika można 
od razu zatrudnić na umowę o pracę na czas nieokreślony – pyta Czytelnik z Torunia.

W tym przypadku nie muszą Państwo kierować 

pracownika na badania oraz na szkolenia bhp. Ba-

daniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmo-

wane ponownie do pracy u danego pracodawcy na 

to samo stanowisko lub na stanowisko o takich 

samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej 

umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po roz-

wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy 

z tym pracodawcą. Szkolenie bhp przed dopusz-

czeniem do pracy nie jest natomiast wymagane 

w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na 

tym samym stanowisku, które zajmował u danego 

pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem 

z nim kolejnej umowy o pracę. 

Jeśli pracownik jest zatrudniany u dotychcza-
sowego pracodawcy na podstawie kolejnej umo-
wy o pracę, to pracodawca nie ma obowiązku 
kierować go na wstępne badania lekarskie ani 
zapewniać wstępnego szkolenia bhp. Zwolnienia 

z tych obowiązków dotyczą jednak tylko sytuacji 

zatrudnienia „na tym samym stanowisku pracy” 

(szkolenie bhp) lub „na takich samych warunkach 

pracy” (wstępne badania lekarskie). Należy jednak 

zwrócić uwagę na to, że o ile zwolnienie pracodaw-

cy z obowiązku skierowania na wstępne badania 

lekarskie jest możliwe w przypadku przerwy w za-

trudnieniu (jeżeli nie przekracza ona 30 dni), o tyle 

obowiązku szkolenia bhp nie będzie tylko wtedy, 

gdy nowy stosunek pracy zostaje nawiązany „bez-

pośrednio” po ustaniu dotychczasowego. 

W przedstawionej sytuacji niewątpliwie mamy 

do czynienia z nawiązaniem nowej umowy bezpo-

średnio po zakończeniu poprzedniej – nie ma tu 

zatem obowiązku kierowania pracownika na 

wstępne badania lekarskie ani organizowania 

szkolenia bhp – oczywiście jeżeli dotychczasowe 

badania i szkolenia zachowują aktualność. 

Przepisy nie przewidują odrębności co do for-

my zatrudnienia w przypadku nawiązywania sto-

sunku pracy z osobami uprawnionymi do emery-

tury. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie 

warunków pracy i płacy – bez względu na podsta-

wę prawną tego stosunku – wymaga zgodnego 

oświadczenia woli pracodawcy i pracownika 

(art. 11 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Ozna-

cza to, że rodzaj umowy o pracę uzależniony jest 

również od woli obu stron stosunku pracy (z wy-

łączeniem sytuacji, w których przepisy wymagają 

zachowania określonego rodzaju umowy – jak np. 

w przypadku trzeciej kolejnej umowy na czas 

określony – art. 251 k.p.). Nie ma zatem żadnych 

przeszkód prawnych, aby emeryt został zatrud-

niony na podstawie umowy o pracę na czas nie-

określony, jeżeli taka jest zgodna wola obu stron. 

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 11, art. 251 , art. 229 § 1, art. 2373 § 2  ustawy z 26 czerw-
ca 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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urlop wypoczynkowy ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO

Procedura udzielania urlopu 
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ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO urlop wypoczynkowy

Skutki odwołania pracownika z urlopu 
wypoczynkowego 
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EWA PODGÓRSKA-RAKIEL – specjalista w zakresie prawa związkowego 

Czy pracownicy tymczasowi mogą 
wstępować do związku zawodowego 
działającego u pracodawcy 
użytkownika 
W każdym miesiącu zatrudniamy od 70 do 140 pracowników tymczasowych. 
Działająca w naszym przedsiębiorstwie zakładowa organizacja związkowa zachęca 
tych pracowników, aby wstępowali do związku zawodowego. Czy pracownicy 
agencji pracy tymczasowej mogą organizować się w związek zawodowy 
u pracodawcy, który ich wynajmuje – pyta Czytelnik z Gdańska.

W Państwa zakładzie pracy pracownicy agencji 

pracy tymczasowej mogą przystępować do działa-

jącej już zakładowej organizacji związkowej, two-

rząc organizację międzyzakładową. Nie ma zaka-

zu organizowania się pracowników tymczasowych 

w związek zawodowy. 

Prawo tworzenia i wstępowania do związków 

zawodowych mają pracownicy bez względu na 

podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonują-

ce pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli 

nie są pracodawcami. 

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pra-

cowników tymczasowych na podstawie umowy 

o pracę na czas określony lub umowy o pracę na 

czas wykonania określonej pracy. Pracownicy 

agencji pracy tymczasowych są więc pracowni-

kami tych agencji w rozumieniu ustawy – Ko-

deks pracy, z tą różnicą, że świadczą pracę na 

rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użyt-

kownika. 

W razie wstąpienia pracowników tymczaso-

wych do działających u pracodawcy użytkownika 

związków zawodowych, organizacja ta prze-

kształci się w organizację międzyzakładową. Za-

kładowa organizacja związkowa obejmuje zasię-

giem swojego działania pracowników jednego 

zakładu pracy, natomiast międzyzakładowa 

– dwóch lub więcej zakładów. 

Pracownicy tymczasowi mogą 
tworzyć zakładowe organizacje 
związkowe u swojego 
pracodawcy, czyli w agencji 
pracy, a ponadto mogą 
przystępować do związków 
zawodowych działających 
u pracodawcy użytkownika. 

W przedstawionym przypadku pracodawca powi-

nien oczekiwać od organizacji zakładowej informacji 

o zmianie nazwy na „międzyzakładowa organizacja 

związkowa”. Błędem organizacji związkowej będzie 

poinformowanie pracodawcy o zwiększeniu liczby 

członków o pracowników tymczasowych bez dokona-

nia formalnej zmiany swojej nazwy. Nie ma jednak 

przeszkód, aby organizacja związkowa działająca 

w Państwa zakładzie prowadziła nabór nowych człon-

ków spośród pracowników agencji, jeśli ostatecznie 

przekształci się w organizację międzyzakładową.  

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208), 
 art. 2 ust. 1, art. 251 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167), 
 art. 2 pkt 2, art. 7 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost. zm. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1737).

uprawnienia pracowników
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ZWIĄZKI ZAWODOWE 

JADWIGA KRUKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy 

Czy przewodniczącego związku 
zawodowego trzeba zwalniać z pracy 
w stałe dni w celu wykonywania 
doraźnych czynności związkowych
W naszej firmie powstał związek zawodowy, który liczy 12 osób. Od przewodniczącego 
związku otrzymaliśmy pismo, w którym zwraca się z prośbą o oddelegowanie go 
w każdy poniedziałek do wykonywania doraźnych czynności związkowych. Czy musimy 
zgodzić się na taką prośbę i zwalniać go wówczas od pracy – pyta Czytelnik z Zabrza. 

Nie muszą Państwo zwalniać przewodniczącego 

od pracy zawodowej co tydzień do wykonywania 

tzw. doraźnych czynności związkowych. Doraźna 

czynność związkowa ma charakter jednorazowy, 

niecierpiący zwłoki, raczej przypadkowy, wyjąt-

kowy lub okolicznościowy. Nie jest to zatem 

czynność z góry zaplanowana według konkretne-

go, stałego harmonogramu. 

Pracodawca powinien zwolnić 
od pracy przewodniczącego 
związku zawodowego tylko 
w celu dokonania czynności 
doraźnej.

Ustalenie przez przewodniczącego związku za-

wodowego działającego w Państwa firmie stałego 

wymiaru i rozkładu zwolnienia od pracy na czas 

potrzebny do wykonywania czynności wynikają-

cych z jego funkcji związkowej jest sprzeczne 

z doraźnym charakterem czynności, na które 

przysługuje to zwolnienie. Nie ma definicji czyn-

ności doraźnej w przepisach ustawy o związkach 

zawodowych. Przyjmuje się jednak, że zwolnienie 

z obowiązku świadczenia pracy do wykonywania 

doraźnej czynności związkowej ma dotyczyć 

czynności o charakterze incydentalnym albo jed-

norazowym. Cotygodniowa nieobecność pracow-

nika w pracy z powodu prac związkowych ma 

charakter cykliczny. Nie da się więc jej zakwalifi-

kować jako doraźnej czynności. W kwestii, kto 

ma decydować o tym, jaka czynność zostanie 

uznana za doraźną, Sąd Najwyższy w wyroku 

z 6 czerwca 2001 r. (I PKN 460/00, OSNP – wkł. 

2002/9/8; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 

stwierdził, że indywidualne zwolnienie od obo-
wiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia dla załatwienia doraźnych 
spraw związanych z pełnioną funkcją związkową 
na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o związkach 
zawodowych (…) nie zależy od uznania praco-
dawcy, ale od istnienia obiektywnych przesłanek 
określonych w tym przepisie. 

Przykład 
Kierownik zakładu pracy poinformował zwią-
zek zawodowy, że jego członkowie mogą ko-
rzystać z instytucji oddelegowania do doraźnej 
czynności związkowej 2 razy w miesiącu po 
4 godziny z zachowaniem prawa do wynagro-
dzenia. Częstsze zwolnienia nie mogą mieć 
miejsca, ponieważ dezorganizują pracę. Postę-
powanie kierownika należy uznać za niezgod-
ne z przepisami, gdyż nie można z góry przewi-
dzieć potrzeby dokonania doraźnych czynności 
związkowych.

zwolnienia od pracy
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Przykładami doraźnej czynności związkowej 

mogą być m.in. takie obowiązki wynikające 

z funkcji związkowej, jak: referendum przedstraj-

kowe, udział w rozprawie sądowej w charakterze 

pełnomocnika pracownika, udział w naradzie lub 

szkoleniu związkowym wyższej instancji, udział 

w posiedzeniu komisji pojednawczej, uczestni-

czenie w negocjacjach z pracodawcą dotyczących 

zmian wewnątrzzakładowych aktów prawnych. 

Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy 

zawodowej z zachowaniem prawa do wynagro-

dzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej 

czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, 

jeżeli czynność ta nie może być wykonana w cza-

sie wolnym od pracy (art. 31 ust. 3 ustawy 

o związkach zawodowych). Wniosek w tej spra-

wie powinien określać miejsce wykonywania 

czynności oraz czas jej trwania. Pracodawca może 

zwrócić się do statutowych władz związku o po-

twierdzenie celowości i czasu trwania zwolnienia. 

Udzielenie zwolnienia jest ostatecznie uzależnio-

ne od wyrażenia zgody przez pracodawcę. 

Przykład 
Związkowiec wybrany na przewodniczącego ko-
misji rewizyjnej zwrócił się z tygodniowym wy-
przedzeniem do dyrektora zakładu pracy o płat-
ne zwolnienie go na 3-dniowe szkolenie dla 
komisji rewizyjnych w ramach doraźnej czynno-
ści związkowej. Dyrektor uznał, że okres 3 dni 
jest na tyle długi, że nie odpowiada warunkom

doraźnej czynności i nie wyraził zgody na zwol-
nienie. Dyrektor swoją decyzją naraził się na za-
rzut utrudniania wykonywania działalności 
związkowej.

Jeśli pracownik w okresie zwolnienia od pracy 

nie wykonuje doraźnej czynności wynikającej 

z jego funkcji związkowej, to korzysta z tego 

uprawnienia w sposób niezgodny z prawem. Wów-

czas pracodawca może dochodzić zwrotu wypła-

conego wynagrodzenia. 

Pracodawca może żądać 
zwrotu wynagrodzenia, 
jeżeli działacz związkowy nie 
wykorzysta zwolnienia od pracy 
w celu dokonania czynności 
doraźnej.

W takim przypadku pracodawca może także 

wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę lub 

rozwiązać tę umowę bez wypowiedzenia. Jeżeli 

dotyczy to działacza związkowego podlegającego 

ochronie przed zwolnieniem z pracy, to rozwiąza-

nie umowy jest dopuszczalne tylko za zgodą za-

rządu organizacji związkowej.  

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 25 ust. 2, art. 31–32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167). 

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

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

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

(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu 

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni
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NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA 

JAKUB ZIARNO – prawnik, trener i autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa pracy, były inspektor Państwowej 
Inspekcji Pracy, obecnie prowadzi własną firmę doradczą 

Uznawanie umów o dzieło za umowy 
zlecenia – wnioski z orzecznictwa 
sądowego
Strony stosunku pracy obok umowy o pracę mogą zawrzeć umowę o dzieło. Muszą 
jednak zadbać o to, aby cechy tej umowy nie wskazywały na obejście prawa, np. 
nie można zastępować umowy zlecenia umową o dzieło. Aby uniknąć uznania 
umowy o dzieło za umowę zlecenia, należy dokładnie określić przedmiot umowy 
będący efektem wykonanej pracy.

W większości przypadków umowy o dzieło nie 

podlegają obciążeniom składkowym, podczas 

gdy umowy zlecenia i umowy o świadczenie 

usług są z reguły oskładkowane (z pewnymi, nie-

wielkimi wyjątkami). Ta różnica powoduje, że 

w trakcie kontroli ZUS przeważa tendencja do 

kwalifikowania umów o dzieło jako umów innego 

rodzaju. Skutkiem takiej kwalifikacji jest wyda-

wanie decyzji nakazujących podmiotom stosują-

cym umowy o dzieło (m.in. pracodawcom) opła-

cenie zaległych składek na ubezpieczenia 

społeczne. 

Podstawowe różnice między umową 
o dzieło a innymi umowami 
cywilnoprawnymi
W umowie o dzieło strony umawiają się na osią-

gnięcie konkretnego rezultatu, ściśle uzgodnione-

go w umowie (art. 627 ustawy – Kodeks cywil-

ny). Przedmiotem umowy o dzieło są rezultaty 

(dzieło) materialne (np. sporządzenie bilansu, 

pomalowanie pokoju) lub rezultaty (dzieło) nie-

materialne, znajdujące jednak odzwierciedlenie 

w rzeczy (np. utwór muzyczny). 

Dzieło powinno mieć postrzegalny kształt 

(rezultat). Dlatego niedopuszczalne jest zawar-

cie umowy o dzieło w celu uzyskania rezulta-

tów niematerialnych, które nie znajdują urze-

czywistnienia w rzeczy, np. zobowiązanie do 

poprawy renomy firmy czy utrwalenia pozy-

tywnego wizerunku firmy. Natomiast umowa 

zlecenia i umowa o świadczenie usług to umo-

wy, w przypadku których liczy się staranność 

w działaniu ze strony wykonawcy umowy (cho-

ciaż wskazanie efektu nie jest wykluczone). 

Umowa zlecenia dotyczy czynności prawnych, 

a umowa o świadczenie usług czynności fak-

tycznych. Poza tym konstrukcja prawna tych 

umów jest identyczna, dlatego często stosuje się 

nazwę „umowa zlecenia” dla obydwu rodzajów 

umów.

W umowie o dzieło strony 
powinny wyraźnie określić 
jej przedmiot, czyli konkretny 
rezultat. 

Wiele firm i instytucji otrzymujących decyzję 

ZUS nakładającą obowiązek odprowadzenia zale-

głych składek decyduje się na drogę odwoławczą, 

tj. skierowanie pozwu przeciwko ZUS do sądu 

pracy i ubezpieczeń społecznych. Wygranie spra-

wy nie jest jednak łatwe, co ilustruje tabela na str. 

53–54. Wskazano w niej wyniki postępowania 

w I instancji (tj. w sądzie okręgowym) i w II in-

stancji (tj. w sądzie apelacyjnym), podając, jakie 

kwestie przeważyły przy wydawaniu rozstrzy-

gnięcia na korzyść lub na niekorzyść firmy stosu-

jącej umowy o dzieło.

umowy cywilnoprawne
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Wyroki sądowe dotyczące kwalifikacji umowy o dzieło jako innej umowy

Lp. Przedmiot 
umowy

Rezultat sprawy 
w sądzie

Co przeważyło w sądzie II instancji 
(tj. w sądzie apelacyjnym) Dane sprawy

1 2 3 4 5
1. Posprzątanie 

zaplecza 
budowy

Firma przegrała 
z ZUS w I instancji, 
wygrała 
w II instancji

Zawarto 2 umowy na sprzątanie wskazanych pomieszczeń – po 
zakończeniu budowy. Sąd apelacyjny uznał, że o prawidłowym 
wykonaniu pracy rozstrzygał rezultat w postaci uprzątnięcia i upo-
rządkowania oznaczonych miejsc. Praca nie zakładała systemo-
wego wykonywania powtarzalnych czynności, mających na celu 
bieżące utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Uznano, 
że zawarta umowa była umową o dzieło.

Wyrok SA w Szcze-
cinie z 9 stycznia 
2013 r. (III AUa 
626/12)

2. Wykonywanie 
prac porządko-
wych

Firma przegrała 
z ZUS w I 
i II instancji

Zawierano liczne umowy na posprzątanie budynków – pomiesz-
czeń wspólnego użytkowania i urządzeń budynków. Sąd apela-
cyjny uznał, że chodziło o powtarzalne, codzienne wykonywanie 
takich czynności jak: zamiatanie, odkurzanie, usuwanie zanie-
czyszczeń z części wspólnych budynku, codzienne wygrabianie 
liści oraz zanieczyszczeń z zieleni i kwietników, codzienne poranne 
odśnieżanie powierzchni przynależnej do budynków. Nie były to 
czynności przynoszące konkretny rezultat, możliwy do obiektywnej 
weryfikacji. To przesądziło o uznaniu umowy o dzieło za umowę 
zlecenia.

Wyrok SA w Gdań-
sku z 11 lipca 
2013 r. (III AUa 
2092/12)

3. Odzyskanie 
długów

Firma wygrała 
z ZUS w I instancji, 
ale przegrała 
w II instancji

Przedmiotem umowy było uzyskanie nakazu zapłaty w stosunku 
do dłużników spółki i wyegzekwowanie należności – tylko w takim 
przypadku wykonawca otrzymywał wynagrodzenie. W ocenie 
sądu apelacyjnego działanie w tym zakresie stanowiło wynik sze-
regu przeprowadzonych czynności faktycznych i prawnych, które 
stanowiły istotę działań wykonawcy. Sąd przyjął, że czynności 
podejmowane przez wykonawcę mogły doprowadzić do uzyska-
nia korzystnego rozstrzygnięcia, ale nie musiały. To przesądziło 
o uznaniu umowy o dzieło za umowę zlecenia.

Wyrok SA w Pozna-
niu z 14 listopada 
2012 r. (III AUa 
622/12)

4. Wykonanie 
określonych 
półproduktów 
(elementów 
okien)

Firma wygrała 
z ZUS w I instancji, 
ale przegrała 
w II instancji

Wykonawca samodzielnie przygotowywał określone i zindywi-
dualizowane elementy do okien, korzystając z narzędzi i hali 
produkcyjnej zamawiającego. Zdaniem sądu apelacyjnego, 
zainteresowani wykonywali czynności według określonego 
schematu. Nie były od nich wymagane szczególne umiejętności. 
Sąd uznał, że powtarzające się, proste czynności są typowe 
dla umów o świadczenie usług, a nie umów o dzieło. Istotne 
było również to, że nie następował odbiór techniczny gotowych 
wyrobów – były one tylko dostarczane do magazynu, po czym 
następowała zapłata. To przesądziło o uznaniu umowy o dzieło za 
umowę zlecenia.

Wyrok SA w Po-
znaniu z 28 lutego 
2013 r. (III AUa 
1176/12)

5. Wykonanie 
oznaczonych 
robót budow-
lanych

Firma przegrała 
z ZUS w I 
i II instancji

Przedmiotem umów były różne wskazane roboty, jak np. 
wykonanie szalowania i rozszalowania elementów betono-
wych, przygotowanie zbrojeń, ręczne betonowanie elementów 
materiałów architektonicznych. Sąd apelacyjny stwierdził, 
że wytwór pracy nie został przez strony wyraźnie określony 
w umowie (były tylko metry bieżące – nie było specyfikacji). 
Rezultat nie miał charakteru unikatowego wytworu. Czynności 
wynikały z powtarzalnych prac niewymagających cech indywi-
dualizacji, a raczej staranności działania. Wynagrodzenie było 
z góry określone w dacie podpisania umowy. Zamawiającym 
prace było przedsiębiorstwo zajmujące się budową mieszkań, 
które do takich samych prac zatrudnia zarówno pracowników 
na podstawie umów o pracę, jak i umów zlecenia oraz umów 
o dzieło. To przesądziło o uznaniu umowy o dzieło za umowę 
zlecenia.

Wyrok SA w Szcze-
cinie z 30 kwietnia 
2013 r. (III AUa 
883/12)

6. Wytworzenie 
schodów 
o nietypowej 
konstrukcji

Firma wygrała 
z ZUS w I 
i II instancji

Umowy dotyczyły wykonania schodów o nietypowej konstrukcji 
(schody typowe wytwarzali pracownicy zatrudnieni na podstawie 
umów o pracę). Zdaniem sądu apelacyjnego rezultat był material-
ny i z góry przewidywalny. Wykonawca gwarantował zamawiają-

Wyrok SA w Pozna-
niu z 6 września 
2012 r. (III AUa 
329/12)
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1 2 3 4 5
cemu, że produkt finalny będzie miał ustalony kształt. Wykonanie 
umowy sprowadzało się do jednorazowego wykonania schodów 
o określonych i niepowtarzalnych parametrach. Uznano, że zawar-
ta umowa była umową o dzieło.

7. Naprawa 
posadzki 
w magazynie

Firma przegrała 
z ZUS w I 
i II instancji

Umowa dotyczyła naprawy posadzki w pomieszczeniach magazy-
nowych, w okresie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, za 
ustalonym wynagrodzeniem. Wskazano, że naprawa ma zostać 
wykonana „według indywidualnych potrzeb zamawiającego” – nie 
określono bardziej szczegółowych parametrów technicznych. Sąd 
apelacyjny uznał, że wykonanie konkretnej pracy budowlanej może 
spełniać cechy dzieła, jeśli w umowie zostanie wyeksponowany 
końcowy efekt pracy. Ten efekt nie może być określony przez 
potoczny czy ogólny zwrot „naprawa posadzki”, lecz powinien 
zakładać, że powstanie z góry oczekiwany efekt końcowy, mający 
swoje odzwierciedlenie w nakładzie pracy i wykorzystanej konkret-
nej myśli technologicznej służącej do wykonania pracy. Dodatko-
wo istotne są indywidualne umiejętności i kwalifikacje wykonawcy, 
który z tej racji został wybrany na wykonawcę. To przesądziło 
o uznaniu umowy o dzieło za umowę zlecenia.

Wyrok SA 
w Białymstoku 
z 13 sierpnia 
2013 r. 
(III AUa 135/13)

8. Pozyskanie 
klienta

Firma wygrała 
z ZUS w I instancji, 
ale przegrała 
w II instancji

Przedmiot umowy określono jako pozyskanie obiektu do ochrony. 
Sąd apelacyjny uznał, że nie jest umową o dzieło umowa mająca 
za swój przedmiot „pozyskanie obiektu do ochrony”. Tak okre-
ślony rezultat nie jest rezultatem pewnym, występuje tu niedo-
zwolony przy umowie o dzieło element losowości, niepewności. 
Niemożliwe jest także poddanie tak określonego dzieła badaniu 
pod kątem wad. Sąd negatywnie ocenił niewskazanie przez 
przedsiębiorcę, jakiego konkretnie obiektu do ochrony dotyczyła 
umowa, a dokładna wartość stawki była ustalana w momencie 
podpisywania umowy – z kolei podpisywanie następowało 
w momencie wypłaty. To przesądziło o uznaniu umowy o dzieło za 
umowę zlecenia.

Wyrok SA w Pozna-
niu z 14 listopada 
2012 r. (III AUa 
624/12)

9. Sporządzanie 
dokumen-
tacji ruchu 
osobowego 
i towarowego 
(ochrona 
obiektu)

Firma przegrała 
z ZUS w I
i II instancji

Przedmiot umowy określono jako sporządzanie dokumentacji 
ruchu osobowego i towarowego. W ramach umowy wykonawcę 
kierowano na określony obiekt, na ochronę którego spółka miała 
podpisaną umowę. Praca (w charakterze portiera) najczęściej 
polegała na odnotowywaniu wyjazdów i wjazdów pojazdów 
na teren chronionego obiektu, wylegitymowaniu i wypisaniu 
przepustek dla osób wchodzących na teren obiektu. Sąd ape-
lacyjny uznał, że raporty sporządzane przez zainteresowanego 
same w sobie nie miały racji bytu. Faktycznie zainteresowany 
był zobowiązany do wykonywania czynności portiera. Miejsce 
wykonywania czynności było ściśle określone i zainteresowany 
był zobowiązany do przebywania w nim w ciągu całego dyżuru. 
Nie dokonywano odbioru dzieła, a zainteresowany nie ponosił 
konsekwencji z tytułu wad. To przesądziło o uznaniu umowy 
o dzieło za umowę zlecenia.

Wyrok SA w Po-
znaniu z 13 lutego 
2013 r. (III AUa 
1075/12)

10. Przygotowanie 
terenu do 
funkcji placu 
manewro-
wego

Firma wygrała 
z ZUS w obu 
instancjach

Przedmiotem umowy było jednorazowe posprzątanie placu ma-
newrowego i namalowanie pasów wyznaczających manewry. Sąd 
apelacyjny uznał, że na podstawie umowy zainteresowany zobo-
wiązał się do przystosowania terenu, które miało polegać na jego 
uprzątnięciu z zarośli, piachu i starych konstrukcji oraz namalowa-
niu pasów wyznaczających manewry. Strony z góry ustaliły termin 
umowy i kwotę wynagrodzenia za efekt pracy. Zlecający dzieło 
sprawdzał, czy teren jest prawidłowo uprzątnięty i czy pasy zostały 
pomalowane w należyty sposób, zgodnie z projektem. W sytuacji 
wykonania dzieła w sposób nieprawidłowy, zainteresowany był zo-
bowiązany do dokonania naprawy stwierdzonych wad, a wynagro-
dzenie miał otrzymać po oddaniu dzieła w stanie wolnym od wad. 
Wola stron była więc ukierunkowana na osiągnięcie konkretnego 
rezultatu w postaci gotowego, spełniającego wymagania, placu 
manewrowego. Uznano, że zawarta umowa była umową o dzieło.

Wyrok SA w Łodzi 
z 12 lutego 2013 r. 
(III AUa 1016/12)
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Zawieranie umów o dzieło 
– 6 praktycznych wskazówek

Z przedstawionej analizy orzecznictwa sądowego 

wynika kilka istotnych wniosków praktycznych 

dla firm stosujących umowy o dzieło.

Wskazówka 1. Skonkretyzuj w umowie o dzieło 
przedmiot umowy

Kluczową kwestią jest wskazanie w umowie 

(skonkretyzowanie) dzieła, rozumianego jako 

efekt, którego realizację da się ściśle zweryfiko-

wać za pomocą obiektywnych parametrów.

Warto ten rezultat jak najszerzej opisać – nie 

poprzestając na ustaleniach ustnych. Najlepiej, je-

śli załącznikiem do umowy o dzieło jest specyfi-

kacja techniczna, projekt lub inny dokument 

szczegółowo charakteryzujący dzieło.

Wskazówka 2. Określ rezultat umowy o dzieło 
w sposób samoistny

Rezultat dzieła powinien mieć charakter samoist-

ny – czyli po wykonaniu dzieło powinno móc ist-

nieć bez osoby twórcy (np. może to być mebel 

wykonany na indywidualne zamówienie lub pro-

jekt instalacji).

Wskazówka 3. Nie powierzaj do wykonania zbyt 
łatwych prac

Dziełem nie są proste, powtarzalne prace, które 

może wykonać prawie każda osoba bez szcze-

gólnych kwalifikacji. Dobrze, jeśli w pracach 

wykonywanych na podstawie umowy o dzieło 

przejawia się element twórczy, innowacyjny. 

Warto zachować dokumentację potwierdzającą 

wybór wykonawcy dzieła na podstawie jego 

kwalifikacji.

Wskazówka 4. Nie nadzoruj wykonawcy

Wykonawca dzieła powinien mieć swobodę co do 

jego realizacji. Nie powinien on podlegać bieżą-

cemu nadzorowi. Rozliczenie powinno dotyczyć 

tylko efektu końcowego umowy o dzieło.

Wskazówka 5. Dobrze przygotuj zapisy 
o wynagrodzeniu

Na wysokość wynagrodzenia umowy o dzieło nie 

powinien wpływać czas poświęcony przez wyko-

nawcę na realizację dzieła. Wynagrodzenie powin-

no być ściśle powiązane z efektem pracy. Można 

ewentualnie wprowadzić do umowy zapisy o po-

mniejszeniu wynagrodzenia, gdy tylko niektóre 

parametry dzieła będą odbiegały od ustaleń, ale 

płatność powinna następować po realizacji dzieła.

Wskazówka 6. Zachowaj dokumentację i utrwal 
odbiór rezultatu dzieła

Jeśli istnieje dokumentacja potwierdzająca rezul-

tat dzieła, warto ją zachować lub utrwalić rezultat 

na innym nośniku niż papier. Najlepiej jest posia-

dać dokumentację potwierdzającą odbiór dzieła 

pod względem ustalonych parametrów (może on 

przybrać np. formę protokołu). 

PODSTAWA PRAWNA: 
 art. 627, 734, 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 art. 4779 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 616).

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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Z WOKANDY zasiłek chorobowy

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

Emeryt nie ma prawa do zasiłku 
chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Brak możliwości uzyskania zasiłku chorobowego przez pracownika-emeryta/rencistę 
za okres po ustaniu zatrudnienia nie narusza Konstytucji (wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego z 17 czerwca 2014 r., P 6/12).

Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) badał zgod-

ność z Konstytucją art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159; da-

lej: ustawa zasiłkowa). 

Wskazany przepis ustawy zasiłkowej został za-

kwestionowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

oraz Sąd Rejonowy w Płocku. W sądach rozpatry-

wane były sprawy z powództwa emerytów/renci-

stów, którzy mając już ustalone prawo do emerytu-

ry/renty, pozostawali w zatrudnieniu – a następnie 

stosunki pracy tych osób ustały w czasie ich nie-

zdolności do pracy z powodu choroby. ZUS wypła-

cił im zasiłki chorobowe za okres niezdolności do 

pracy w czasie zatrudnienia, odmówił zaś wypłaty 

świadczeń za okres po ustaniu tytułu ubezpiecze-

nia chorobowego. Organ rentowy powołał się na 

art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej, który pozba-

wia osoby mające ustalone prawo do emerytury 

lub renty z tytułu niezdolności do pracy prawa do 

zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpie-

czenia.

Stanowisko sądów rejonowych 
Sądy rejonowe powzięły wątpliwość co do kon-

stytucyjności art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłko-

wej. Zarzuty dotyczyły zgodności tego przepisu 

z zasadą równości oraz prawem do zabezpiecze-

nia społecznego. 

W ocenie sądów nierówność wobec prawa prze-

jawia się w nieuprawnionym różnicowaniu sytu-

acji osób pobierających świadczenie z ubezpie-

czenia chorobowego; pracownik bez ustalonego 

prawa do emerytury/renty zasadniczo jest upraw-

niony do pobierania zasiłku chorobowego po usta-

niu tytułu ubezpieczenia (jeśli niezdolność do 

pracy powstała w czasie ubezpieczenia), zaś oso-

ba, która ma ustalone prawo do emerytury/renty, 

już nie. Skoro wszyscy pracownicy (w tym rów-

nież pracujący emeryci) są zobowiązani do finan-

sowania składek na ubezpieczenie chorobowe, to 

powinni być oni w równym zakresie uprawnieni 

do świadczeń z tego tytułu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 13 ust. 1 

pkt 1 ustawy zasiłkowej jest zgodny z Konstytucją, 

a więc nie narusza zasady równości ani też prawa 

do zabezpieczenia społecznego. Podkreślał też, że 

zasiłek chorobowy – którego celem jest zapewnie-

nie środków utrzymania w razie czasowej niezdol-

ności do zarobkowania z powodu choroby – co do 

zasady wypłacany jest za okres zatrudnienia, a po 

jego ustaniu – tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Argumentował, że skoro emeryt/rencista uzyskuje 

emeryturę/rentę, to posiada źródło utrzymania. 

Ustawodawca mógł zatem wyłączyć te osoby 

z kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymywa-

nia zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia. 

Wnioski z orzeczenia 
Nie narusza Konstytucji brak prawa emery-
ta/rencisty do świadczeń z ubezpieczenia cho-
robowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia. 

Zatem jeśli pracownik-emeryt/rencista stanie się 

niezdolny do pracy w trakcie zatrudnienia, a cho-

roba będzie trwała także po rozwiązaniu umowy 

o pracę, to organ rentowy wypłaci zasiłek chorobo-

wy jedynie za okres niezdolności do pracy w cza-

sie trwania tytułu ubezpieczenia (zatrudnienia). 
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wypadek przy pracy Z WOKANDY

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

Uraz pracownika doznany w czasie 
dobrowolnych zajęć sportowych 
nie jest wypadkiem przy pracy
Wypadek w trakcie zajęć sportowych zorganizowanych przez pracodawcę, w których 
pracownik wziął udział dobrowolnie, nie jest wypadkiem przy pracy – nawet gdy odby-
wają się one w czasie pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2014 r., II UK 354/13).

Pracownik przedsiębiorstwa kolejowego uczestni-

czył w turnieju piłki nożnej organizowanym przez 

pracodawcę. Udział w zajęciach sportowych był 

dobrowolny, a jego celem było wyłonienie zespołu 

reprezentującego pracodawcę na zawodach ogól-

nopolskich. Pracownicy biorący udział w meczu 

zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, 

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Mecz 

rozgrywany był poza miejscem świadczenia pracy. 

W trakcie meczu pracownik poślizgnął się 

i doznał urazu nogi. Pracodawca uznał to zdarze-

nie za wypadek przy pracy. ZUS zakwestionował 

jednak taką kwalifikację i odmówił przyznania 

poszkodowanemu jednorazowego odszkodowania 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wsku-

tek wypadku przy pracy. Zdaniem organu rento-

wego – zdarzenie, w wyniku którego pracownik 

doznał urazu, nie pozostawało w związku z pracą. 

Od takiej decyzji poszkodowany pracownik od-

wołał się do sądu pracy.

Stanowiska sądów 
i Sądu Najwyższego
Sąd I instancji nie podzielił stanowiska organu 

rentowego i uznał, że zgodnie z regulacjami usta-

wy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i cho-

rób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, 

poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) nale-

ży przyjąć, że pracownik uległ wypadkowi przy 

pracy. Doznał uszczerbku na zdrowiu w czasie pra-

cy, w trakcie meczu zorganizowanego przez praco-

dawcę. ZUS wniósł od tego wyroku apelację.

Sąd II instancji przyjął argumentację sądu rejo-

nowego i oddalił apelację organu rentowego. ZUS 

wniósł więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyż-

szego (dalej: SN). 

Sąd Najwyższy zgodził się ze stanowiskiem orga-

nu rentowego, że wypadek, jakiemu uległ pracownik, 

nie jest wypadkiem przy pracy. Do zakresu obowiąz-

ków pracownika nie należało uczestnictwo w zawo-

dach sportowych. Udział pracownika w meczu piłki 

nożnej był dobrowolny; nie można zatem przyjąć, że 

pracownik wykonywał polecenie pracodawcy. 

Sąd Najwyższy wskazał również na brak związku 

miejscowego zaistniałego zdarzenia z pracą – mecz 

był rozgrywany poza miejscem świadczenia pracy. 

Odnosząc się zaś do związku czasowego z pracą, 

SN przyjął, że również ten został zerwany; pracow-

nik uczestniczył w turnieju wprawdzie w godzinach 

pracy, ale – co podkreślał SN – pracodawca zwolnił 

pracowników biorących udział w turnieju z obo-

wiązku świadczenia pracy. Pracodawca, chcąc za-

pewnić pracownikom biorącym udział w meczu 

ochronę przed skutkami niepożądanych zdarzeń, 

powinien zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpie-

czenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wnioski dla pracodawcy
Wypadek w trakcie zajęć sportowo-rekreacyjnych 
organizowanych przez pracodawcę, w których pra-
cownik bierze udział dobrowolnie, nie jest wypad-
kiem przy pracy. W razie doznania przez pracownika 

w takich okolicznościach urazu, nie będzie on uprawnio-

ny do skorzystania ze świadczeń z ustawy wypadkowej.
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