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ZUS
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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nowe mnożniki dodatków 
dla funkcjonariuszy służby celnej

Od 3 września 2013 r. obowiązują nowe stawki 
mnożników kwot bazowych służących do ustalania 
wysokości dodatku za stopień służbowy funkcjona-
riuszy celnych. Dodatek ten jest przyznawany funk-
cjonariuszom do uposażenia zasadniczego. Podwyż-
szone zostały mnożniki kwoty bazowej dla 
poszczególnych stopni służbowych, np. dla aspiranta 
celnego mnożnik wynosi 0,371 (poprzedni 0,291), dla 
rewidenta celnego zaś 0,211 (przed zmianą – 0,131). 
Zmiany nie dotyczą jedynie aplikantów celnych, ich 
mnożnik funkcyjny pozostał na dotychczasowym po-
ziomie – 0,062.

Nowe mnożniki kwot bazowych wprowadza roz-
porządzenie Ministra Finansów z 16 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
otrzymywania dodatków do uposażenia zasadnicze-
go funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych do-
datków (DzU z 2013 r. poz. 1010). Rozporządzenie 
obowiązuje z mocą wsteczną od 1 lipca 2013 r.

Okresowe oceny pracy prokuratorów

Od 17 września 2013 r. zaczną obowiązywać prze-
pisy wykonawcze dotyczące oceny pracy i indywidual-
nych planów rozwoju zawodowego prokuratorów. Po 
zmianach okresową ocenę pracy prokuratora przepro-
wadza się w ramach wizytacji jednostki organizacyjnej 
prokuratury, nie rzadziej niż co cztery lata. Dokonuje 
się jej m.in. z punktu widzenia prawidłowości, racjo-
nalności, szybkości, sprawności i efektywności działań 
prokuratora przy wykonywaniu powierzonych zadań 
lub funkcji. Prokuratora ocenia jego bezpośredni prze-
łożony, a w przypadku prokuratora apelacyjnego – wy-
znaczony zastępca Prokuratora Generalnego. Oceny 
należy dokonać na arkuszach okresowej oceny proku-
ratora. Z jej wynikiem zapoznaje się ocenianego pod-
władnego, który ma potwierdzić taką czynność. Na 
podstawie oceny przełożony przygotowuje indywidu-

alny program rozwoju zawodowego prokuratora, do 
którego oceniany pracownik może wnieść pisemne 
uwagi (w terminie 7 dni od zapoznania). W razie ich 
uwzględnienia w planie rozwoju wprowadzane są 
zmiany.

Takie regulacje przewiduje rozporządzenie Mi-
nistra Sprawiedliwości z 18 lipca 2013 r. w sprawie 
okresowej oceny pracy i opracowania indywidual-
nego planu rozwoju zawodowego prokuratora (DzU 
z 2013 r. poz. 1011).

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 
osób niebędących pracownikami

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego osób niebędących pracownikami, które 
zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2013 r., mają za za-
danie zrównanie w prawach do świadczeń tej grupy 
ubezpieczonych z osobami zatrudnionymi w ramach 
stosunku pracy.

Gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem 
pełnego miesiąca ubezpieczenia, podstawę wymiaru za-
siłku chorobowego zasadniczo będzie stanowić:
■  najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenie chorobowe (m.in. dla przedsiębior-
ców),

■  kwota przychodu określona w umowie lub kwota 
przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubez-
pieczonych zatrudnionych na podobnych warunkach 
(dla zleceniobiorców),

■  przeciętny miesięczny przychód innych osób zatrud-
nionych na podobnych warunkach (m.in. dla osób 
wykonujących pracę nakładczą).
W przypadku gdy:

■  niezdolność do pracy przedsiębiorcy powstała przed 
upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubez-
pieczenia oraz

■  okres jego ubezpieczenia chorobowego rozpoczął 
się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia 
chorobowego z innego tytułu,
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podstawę wymiaru zasiłku takiego ubezpieczonego 
będzie stanowić pełna zadeklarowana przez ubezpie-
czonego kwota podstawy wymiaru składek (po odli-
czeniu 13,71%).

Takie zmiany wprowadza ustawa z 21 czerwca 
2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (DzU z 2013 r. poz. 996)

Oskładkowanie umów-zleceń 
i przychodów członków rad nadzorczych

Resort pracy i polityki społecznej przygotował pro-
jekt nowelizacji ustaw systemowej i zdrowotnej. Przy-
gotowany projekt nowelizacji wprowadza zmiany w za-
kresie obowiązku składkowego członków rad 
nadzorczych oraz zleceniobiorców.

Członkowie rad nadzorczych zostają objęci obo-
wiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 
z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, niezależnie 
od sposobu ich powołania w skład rady. 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe członka rady nadzorczej będzie przy-
chód uzyskiwany z tytułu wykonywania tej funkcji. 

Płatnikiem składek za członka rady nadzorczej bę-
dzie podmiot, w którym ta rada działa. Obowiązek 
ubezpieczeń będzie dotyczył wszystkich członków 
rad nadzorczych, którzy są wynagradzani z tego ty-
tułu, niezależnie od posiadania prawa do emerytury 
bądź renty i niezależnie od posiadania innych tytu-
łów do ubezpieczeń.

Projektowana nowelizacja wprowadza znaczące 
zmiany w zakresie oskładkowania umów-zleceń. 
Wprowadza ona rozszerzenie obowiązku składkowe-
go w sytuacji zbiegu umowy-zlecenia z inną aktyw-
nością zarobkową, a także wykonywania kilku umów-
-zleceń, tak aby osoby zarobkujące w ten sposób 
miały zagwarantowaną podstawę wymiaru składek 
w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za 
pracę (jeżeli tylko osiągają przychód co najmniej 
w takiej wysokości).

Takie zmiany przewiduje projekt ustawy 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych. 
30 sierpnia 2013 r. projekt skierowano do uzgod-
nień zewnętrznych.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 
17–30 WRZEŚNIA 2013 r. 

20 WRZEŚNIA 

■  wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fi-
zycznych od dokonywanych w sierpniu 2013 r. przez 
płatników podatku dochodowego od osób fizycznych 
wypłat ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pra-
cy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasił-
ków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wy-
płat z tytułu działalności wykonywanej osobiście, 
w tym z umów-zleceń i o dzieło, 

■  wpłata 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 sierpień  2013 r. 

30 WRZEŚNIA

■  przekazanie II raty odpisu na zfśs,
■  ostateczny termin udzielenia zaległych urlopów wy-

poczynkowych,
■  przekazanie Sprawozdania podmiotów posiadających 

za granicą udziały, oddziały albo zakłady (KZZ) za 
2012 r.

■  przekazanie sprawozdania Panelowe Badanie Przed-
siębiorstw (PL1 i PL2) z danymi według stanu 
z 31 sierpnia 2013 r. 

OPRAC. DANUTA KOŚKA, JOANNA STOLARSKA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI
 PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników
Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy (80%)

od 1 stycznia 2013 r. 1600 zł 1280 zł
(DzU z 2002 r. nr 200, poz. 1679, ost. zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314; DzU z 2012 r. poz. 1026)

 PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu w 2013 r.

Okres obowiązywania
Samochód osobowy

Motocykl Motorowero poj. skok. do 900 cm3 o poj. skok. powyżej 900 cm3

Od 14 listopada 2007 r. 0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł
(DzU z 2002 r. nr 27, poz. 271, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 61, poz. 308)

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtu za używanie samochodów osobowych
Okres 

obowiązywania
Gmina i miasto

Dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika

do 900 cm3 powyżej 900 cm3

Od 14 listopada 
2007 r.

do 100 tys. mieszkańców (limit 300 km) 156,42 zł 250,74 zł
ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (limit 500 km) 260,70 zł 417,90 zł
ponad 500 tys. mieszkańców (limit 700 km) 364,98 zł 585,06 zł

(DzU z 2002 r. nr 27, poz. 271, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 61, poz. 308)

Die ty za po dró że kra jo we (od 1 marca 2013 r.)
Po dróż służ bo wa trwa ją ca Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

nie dłu żej niż do bę
krócej niż 8 godzin
od 8 do 12 go dzin 
po nad 12 go dzin

dieta nie przysługuje
po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł) 
peł na die ta (30 zł)

dłu żej niż do bę
1) za każ dą peł ną do bę
2) za nie peł ną, ale roz po czę tą do bę:
– do 8 go dzin
– po nad 8 go dzin

1) peł na die ta (30 zł)
2) przy słu gu je die ta w wy so ko ści:
po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł)
peł na die ta (30 zł)

Zapewnione wyżywienie Przysługująca wysokość diety
całodzienne dieta nie przysługuje
częściowe:
– śniadanie
– obiad
– kolacja

dieta jest obniżana o:
25% diety
50% diety
25% diety

Die ty za podróże zagraniczne (od 1 marca 2013 r.)
Czas trwa nia po dró ży Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

peł na do ba peł na die ta (w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży)
nie peł na do ba: 
– do 8 go dzin 
– po nad 8 do 12 go dzin 
– po nad 12 go dzin

1/3 die ty
1/2 die ty 
peł na die ta

Za pew nio ne wy ży wie nie Przy słu gu ją ca wy so kość die ty
 ca ło dzien ne (lub opła co ne w ce nie kar ty okrę to wej bądź pro mo wej) 25% die ty

czę ścio we:
– śnia da nie 
– obiad 
– ko la cja 

dieta jest obniżana o:
15% die ty
30% die ty
30% die ty

Szcze gól ne upraw nie nia Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

 za każ dą do bę po by tu w szpi ta lu lub in nym za kła dzie lecz ni czym 
za gra ni cą 25% die ty 

(DzU z 2013 r. poz. 167)
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 ZUS

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne
Maksymalna podstawa wymiaru 

składek
Minimalna podstawa wymiaru 

składek
Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

od 1 września do 31 grudnia 2013 r. 2227,80 zł 1200 zł 520 zł
 (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; 

j.t. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; MP z 2012 r. poz. 1018)

Okres obowiązywania Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 2244,03 zł 520 zł
od 1 marca do 31 maja 2013 r. 2214,18 zł 520 zł
od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 2106,13 zł  520 zł

(j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; 
 j.t. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; MP z 2013 r.  poz. 392)

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

od  1 września do 30 listopada 2013 r. 9031,28 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2013 r.)
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 9350,13 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2013 r.)
od 1 marca do 31 maja 2013 r. 9225,75 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2012 r.)

(j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; MP z 2013 r. poz. 672)

 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 DzU z 2008 r. nr 220, poz. 1434
Od 15 października 2005 r. 11,5% w stosunku rocznym DzU 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% MP z 2013 r. poz. 596
od 6 czerwca 2013 r. 10,5% MP z 2013 r. poz. 537
od 9 maja 2013 r. 11% MP z 2013 r. poz. 442
od 7 marca 2013 r. 11,5% MP z 2013 r. poz. 163

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 749, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 35)

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

od 4 lipca 2013 r. 7,5% MP z 2013 r. poz. 596
od 6 czerwca 2013 r.  7,88% MP z 2013 r. poz. 537
od 9 maja 2013 r.  8,25% MP z 2013 r. poz. 442
od 7 marca 2013 r.  8,63% MP z 2013 r. poz. 163

*   Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki. 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).  (j.t. DzU z 2012 r. poz. 749, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 35)

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

 (j.t. DzU z 2012 r. poz. 749, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 35)

Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

Stan prawny na 5 września 2013 r.
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DANUTA KOŚKA
specjalista w zakresie prawa pracy

Jak pracownik-rodzic będzie mógł 
usprawiedliwiać nieobecność w pracy
Pracownik, który będzie musiał zająć się swoim dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia 
klubu dziecięcego, choroby niani czy opiekuna dziennego sprawujących opiekę nad dzieckiem, będzie mógł 
sam usprawiedliwić nieobecność w pracy. W tym celu wystarczy jego oświadczenie złożone pracodawcy.

Rozszerzony zostanie katalog przyczyn, z których 
pracownik będzie mógł skorzystać z wolnego 

związanego z opieką nad zdrowym dzieckiem do lat 8. 
Pracownik-rodzic mający dziecko w takim wieku (gdy 
uzasadnione będzie sprawowanie nad nim opieki osobi-
ście) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy 
także z powodu: nieprzewidzianego zamknięcia klubu 
dziecięcego, choroby niani (zaangażowanej na podsta-
wie umowy uaktywniającej i zgłoszonej do ubezpieczeń 
społecznych), choroby dziennego opiekuna dziecka.

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pra-
cownika (rodzica dziecka) w pracy będzie oświadcze-
nie złożone pracodawcy.

Takie zmiany mają być wprowadzone do rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. 

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pra-
cy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU 
nr 60, poz. 281, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 210, poz. 1253).

Dotychczas przyczynami usprawiedliwiającymi 
nieobecność takiego pracownika-rodzica w pracy było 
nieprzewidziane zamknięcie: żłobka, przedszkola lub 
szkoły. 

Oświadczenie składane przez pracownika ma na 
celu usprawiedliwienie jego nieobecności w pracy. 
Musi być ona uzasadniona koniecznością opieki nad 
dzieckiem zdrowym w wieku do 8 lat (w przypadku 
chorego dziecka dowodem usprawiedliwiającym jest 
zwolnienie lekarskie). Dla celów dowodowych pra-
codawca powinien zadbać, aby miało ono formę pi-
semną. 

Wzór oświadczenia pracownika
                                                            
              Ewa Kowalska  Gdynia, 2 września 2013 r.
     (imię i nazwisko pracownika)
    specjalista ds. ekonomicznych
                   (stanowisko)

Oświadczenie o konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8
Ja, niżej podpisana, Ewa Kowalska oświadczam, że        w dniach 2–6 września 2013 r.         sprawowałam osobistą opiekę nad moim

(okres nieobecności w pracy)

dzieckiem                                                 Jakubem Kowalskim, urodzonym 18 listopada 2010 r. 
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)         

z powodu:                                                                 choroby niani dziecka 
(przyczyna nieobecności)

zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (DzU nr 45, poz. 235 ze zm.), zawartej 25 czerwca 2013 r.
Jednocześnie oświadczam, że nie ma innego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, który mógłby sprawować opiekę 
nad dzieckiem.                           
                                                        Ewa Kowalska
                                                                            (podpis pracownika)



17  września 2013 roku    www.serwispp.infor.pl

 TEMAT MIESIĄCA – ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH RODZICÓW

10

PIOTR KOSTRZEWA
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Jak zmienią się zasady 
obliczania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia od 1 września br. 
i od 1 stycznia 2014 r.
Od 1 września br. obowiązuje nowa maksymalna i minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym. Natomiast od 1 stycznia 
2014 r. zmieni się maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. 

Od 1 września br. zmieniły się przepisy regulujące 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wycho-
wawczym (art. 18 ust. 5b i art. 18 ust. 14 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej ustawą systemo-
wą). Obecnie maksymalną podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 
na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jest 
to zatem to samo wynagrodzenie, które stanowi podstawę 
ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe. Kwota maksymalnej podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we dla osób przebywających na urlopie wychowawczym 
będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia danego 
roku kalendarzowego, a zatem również ustalana będzie 
raz na rok, a nie jak dotychczas – kwartalnie.

Maksymalna podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe osób przebywających 
na urlopie wychowawczym będzie 
ustalana od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Ponadto ustawodawca wprowadził również mini-
malną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie 
wychowawczym. Nie może być ona niższa niż 75% mi-
nimalnego wynagrodzenia. 

Zaprzestanie finansowania składek 
na ubezpieczenia niani

Od 1 września 2013 r. ZUS nie opłaca składek za 
nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniają-
cej również w przypadku, gdy rodzic dziecka podlega 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu 
przebywania na urlopie wychowawczym lub z tytułu 
pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wy-
sokości zasiłku macierzyńskiego.

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym 
rolników 

Od 1 września br. uległ rozszerzeniu krąg osób 
uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego z ubezpie-
czenia społecznego rolników. Prawo do tego świadcze-
nia przysługuje ubezpieczonemu (tj. osobie podlegają-
cej ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu 
i macierzyńskiemu w KRUS) nie tylko z tytułu urodze-
nia dziecka, ale również z tytułu:
■  przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wy-

chowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego 

W następnym numerze „Serwisu PP” wywiad 
ze specjalistą z ZUS na temat najważniejszych 
zmian wprowadzonych w przepisach ubezpie-
czeniowych od 1 września 2013 r.
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– do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożo-
ny wniosek o przysposobienie,

■  przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wy-
chowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem 
rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dzie-
cka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.
Przed 1 września 2013 r. osoby ubezpieczone w KRUS 

miały prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia 
dziecka oraz przyjęcie dziecka w wieku do jednego roku na 
wychowanie. Tym samym w zakresie przyjęcia dziecka na 
wychowanie, jako przesłanki nabycia prawa do zasiłku ma-
cierzyńskiego, została zrównana sytuacja osób ubezpieczo-
nych w KRUS z sytuacją osób ubezpieczonych w ZUS.

Ponadto za rolnika lub domownika podlegającego 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy 
albo na wniosek, w związku ze sprawowaniem osobi-
stej opieki nad dzieckiem:
■  własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przy-

sposobionym, trwającej przez okres do 3 lat, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, 

■  które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orze-
czeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez 
okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez dziecko 18. roku życia

– składka na to ubezpieczenie jest finansowana z bu-
dżetu państwa. 

Finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rol-
ników z dotacji budżetu państwa jest możliwe również 
w przypadku rolnika lub domownika podlegającego ubez-
pieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli rolnika, 
który działalność rolniczą łączy z wykonywaniem poza-
rolniczej działalności gospodarczej lub współpracą z oso-
bą wykonującą taką działalność. Warunkiem sfinansowa-
nia składek jest zaprzestanie prowadzenia albo zawieszenie 
wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej 
albo współpracy przy prowadzeniu tej działalności w okre-
sie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolni-
ka lub domownika, który spełnia te warunki, jest 

finansowana ze środków publicznych, począwszy od 
dnia złożenia w KRUS przez rolnika dotychczas opłaca-
jącego te składki wniosku w tym zakresie wraz z oświad-
czeniem o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.

Z omawianego prawa do finansowania składki na 
ubezpieczenie społeczne rolników może skorzystać tyl-
ko jeden z rodziców dziecka, pod warunkiem że drugi 
rodzic nie korzysta z tych samych uprawnień albo 
z prawa do finansowania składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe osoby przebywającej na urlopie 
wychowawczym lub osoby sprawującej osobistą opiekę 
nad dzieckiem, przewidzianego w ustawie systemowej. 

Ustawa nowelizująca wprowadziła również do ustawy 
rolniczej przepis art. 16c, który przewiduje możliwość podle-
gania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników, 
ich domowników i członków rodziny, którzy dotychczas nie 
spełniali warunków do podlegania temu ubezpieczeniu, spra-
wujących osobistą opiekę nad dzieckiem, na zasadach 
i w okresach ustalonych dla ubezpieczonych w KRUS. 

Ustawa nowelizująca umożliwiła 
objęcie ubezpieczeniem emery-
talno-rentowym w KRUS rolników, 
domowników i członków rodziny 
sprawujących osobistą opiekę 
nad dzieckiem, którzy dotychczas 
nie spełniali warunków do podle-
gania temu ubezpieczeniu.

Takie osoby mogą zgłosić wniosek do KRUS o obję-
cie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w okresie 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Składka na 
ubezpieczenie takiego rolnika, domownika lub członka 
rodziny jest finansowana ze środków publicznych przez 
okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko 5. roku życia. W przypadku dziecka, które z po-
wodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wyma-
ga osobistej opieki tej osoby, składka jest finansowana 
przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez dziecko 18. roku życia, i tylko pod tym warunkiem, 
że nie podlega on innemu ubezpieczeniu społecznemu. 
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W razie opieki nad dzieckiem 
można zawiesić działalność 
gospodarczą 

Od 1 września br. przedsiębiorca, który prowadził 
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 
6 miesięcy i nie zatrudnia pracowników, może zawie-
sić prowadzenie pozarolniczej działalności na okres 
do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzie-
ckiem. 

Może to zrobić nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez nie 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które 
z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działal-
ność, przez okres do 6 lat nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 18. roku życia. Podobnie jak w przypad-
ku pracowników – przedsiębiorca może korzystać 
z tego uprawnienia w czterech częściach oraz upraw-
nienie to przysługuje odrębnie na każde dziecko 
(art. 14a ust. 1d i 1e ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej). 

Maksymalna podstawa 
wymiaru składek na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się również maksy-
malna podstawa wymiaru składek na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe i będzie wynosiła 250% 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej, o którym 
jest mowa w art. 19 ust. 10 ustawy systemowej. 
Maksymalna podstawa wymiaru składek na dobro-
wolne ubezpieczenie chorobowe będzie zatem usta-
lana na podstawie tego samego wynagrodzenia, 
które bierze się pod uwagę przy określaniu rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe. 

Kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia Prezes ZUS będzie ogłaszał, w formie 
komunikatu, w Monitorze Polskim w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej kwoty prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2014 r. maksymal-
na podstawa wymiaru składek 
na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe będzie ustalana raz 
na rok. 

Do końca 2013 r. podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe osób, które podlegają temu 
ubezpieczeniu dobrowolnie, ustalana będzie jeszcze na 
„starych” zasadach, tzn. nie może przekraczać mie-
sięcznie 250% przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego w poprzednim kwartale.

PRZYKŁAD

Jan W. jest członkiem zarządu spółki z o.o. Swoje obowiąz-

ki wykonuje na podstawie umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia. Z tytułu przedmiotowej umowy Jan W. 

jest zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecz-

nych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz dobrowolnego 

ubezpieczenia chorobowego. Składki na ubezpieczenia 

społeczne Jan W. opłaca od podstawy wynoszącej 

9031,28 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia w  drugim kwartale 2013 r.). W grudniu 2013 r. kwo-

ta ograniczenia podstawy wymiaru dobrowolnej składki 

chorobowej będzie ustalana jeszcze na dotychczasowych 

zasadach i będzie wynosiła 250% przeciętnego miesięcz-

nego wynagrodzenia w III kwartale w 2013 r. Począwszy 

od 1 stycznia 2014 r., maksymalna podstawa wymiaru 

składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Jana W. 

będzie wynosiła 250% prognozowanego przeciętnego wy-

nagrodzenia miesięcznego i będzie ustalana raz na rok, 

a nie jak dotychczas – raz na kwartał.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 1 pkt 6 lit. a i c i pkt 8, art. 2, 6 i 8 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r. 
poz. 983).
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PRZEMYSŁAW CISZEK
radca prawny, wspólnik w C&C Chakowski & Ciszek, 
wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Jak u pracodawcy 
może być przeprowadzony wybór 
przedstawiciela załogi 

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca czasu pracy przewiduje (np. przy wprowadzaniu w firmie wydłu-
żonych okresów rozliczeniowych) jako jedno z rozwiązań porozumienie pracodawcy z przedstawiciela-
mi załogi wybranymi w trybie przyjętym u pracodawcy. Wyborem przedstawiciela powinni być zaintere-
sowani pracownicy, jednak pracodawca może podjąć inicjatywę wyboru takiej osoby. Pracodawca nie 
może jednak wskazać przedstawiciela załogi samodzielnie ani nakazać jego wyboru.

Przepisy prawa pracy często nakazują uzgodnić pewne 
kwestie z tzw. przedstawicielami pracowników, wy-

łonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jest 
tak m.in. przy ustalaniu regulaminu zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), 
zawieraniu porozumień o zawieszeniu stosowania przepi-
sów prawa pracy (art. 91 § 2 Kodeksu pracy, dalej k.p.), 
regulaminu telepracy (art. 676 § 4 k.p.), czy też po ostat-
nich zmianach przy wprowadzaniu przerywanego czasu 
pracy (art. 139 § 3 k.p.), dłuższych okresów rozliczenio-
wych i ruchomego czasu pracy (art. 150 § 3 k.p.). Zazwy-
czaj ma to miejsce w sytuacji, gdy u pracodawcy nie dzia-
łają zakładowe organizacje związkowe. Przepisy nie 
przewidują przy tym żadnych konkretnych reguł w zakre-
sie wyboru przedstawiciela lub przedstawicieli.

Kto i na jakich zasadach organizuje 
wybory przedstawiciela 

Przepisy prawa pracy nie precyzują nawet tego, 
kto – pracodawca czy załoga – ma organizować wy-
bór przedstawicieli pracowników i jakie są zasady, 
według których powinien się taki wybór odbywać.

Oznacza to, że nie istnieją żadne konkretne reguły, 
w jaki sposób tacy przedstawiciele są wybierani. 

Pojawiają się więc dwie możliwości. Albo pracownicy 
zainteresowani wdrożeniem jakichś kwestii sami się 
zorganizują i wybiorą spośród siebie osobę, która bę-
dzie ich formalnie reprezentować, albo taki wybór zai-
nicjuje pracodawca. 

Ten pierwszy przypadek nie występuje często 
w praktyce, ponieważ zazwyczaj to pracodawca jest za-
interesowany wdrożeniem nowości lub konkretnych 
rozwiązań wewnątrz firmy. 

PRZYKŁAD

Pracodawca chciałby wprowadzić w firmie możliwość roz-

poczynania przez pracowników pracy między godziną 6.00 

a 10.00 i odpowiednio kończenia pracy w godzinach 14.00–

–18.00 (tzw. ruchomy czas pracy). Takim rozwiązaniem za-

interesowana jest większość pracowników administracyj-

nych, ale nie podjęli oni żadnych kroków w tej sprawie. 

W firmie nie działają organizacje związkowe, a więc praco-

dawca poinformował pracowników, że nie może wprowa-

dzić ruchomego czasu pracy dopóty, dopóki nie będzie wy-

brany przedstawiciel załogi. Taki czas pracy będzie mógł 

wprowadzić jednak na indywidualny wniosek konkretnego 

pracownika.

przedstawicielstwo załogi 

W następnym numerze „Serwisu PP” prze-
czytasz:
■ Na co pracodawca ma zwrócić uwagę, 
zawierając z pracownikiem drugą umowę 
o pracę?
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Osoby zarządzające zakładem pracy powinny więc 
dać pracownikom sygnał, że do pewnego terminu mogą 
sami wskazać przedstawiciela (lub przedstawicieli), 
a po bezskutecznym upływie tego terminu sam praco-
dawca zorganizuje wybory takiego przedstawiciela. 

PRZYKŁAD

Pracodawca przekazał pracownikom informację, że w cią-

gu 2 tygodni mogą zgłaszać kandydatury na przedstawicie-

la załogi. Zgłosiły się 3 osoby, wobec czego pracodawca 

wyznaczył tygodniowy termin na oddanie głosu na jedną 

z nich. 

W sytuacji gdy żaden z pracowników nie jest zainte-
resowany funkcją przedstawiciela, może to spowodo-
wać, że dana procedura nie zostanie wdrożona. Jak się 
wydaje, w takich przypadkach pracodawca może ak-
tywnie działać w celu zachęcenia pracowników do kan-
dydowania.

PRZYKŁAD

Wobec braku kandydatów na funkcję przedstawiciela zało-

gi pracodawca zaproponował ją jednemu z pracowników. 

Ten zgodził się kandydować. Pracodawca ogłosił więc w fir-

mie, że każdy z pracowników może w ciągu tygodnia za-

proponować inną kandydaturę. Po tym czasie każdy pra-

cownik będzie miał możliwość oddania głosu na któregoś 

z kandydatów.

Instrukcja postępowania, gdy  pracodawca 
przejmuje inicjatywę w sprawie wyboru 
przedstawiciela załogi

Krok 1.  Pracodawca przekazuje pracownikom in-
formację, że powinni wybrać przedstawiciela do 
rozmów, np. w sprawie wprowadzenia ruchomego 
czasu pracy. Jednocześnie wyznacza w tym celu 
konkretny termin, np. 7 dni.

Krok 2. Wobec bezskutecznego upływu terminu 
pracodawca podejmuje próbę nakłonienia jednego 
z bardziej poważanych przez załogę pracowników 
do kandydowania na funkcję przedstawiciela za-
łogi.
Krok 3. Po wyłonieniu kandydatów na przedstawi-
ciela załogi ostatecznego wyboru dokonują pracow-
nicy. Mogą oni głosować na jednego lub większą 
liczbę kandydatów.
O wyborze przedstawiciela załogi decyduje np. 
większość głosów oddanych.
Krok 4. Ustalenie, który kandydat uzyskał naj-
większą liczbę głosów. Zostaje on przedstawicielem 
pracowników.

Czy wadliwy wybór jest nieważny

Przy wyborze przedstawiciela załogi wskazanie 
konkretnej osoby (wybór) nie powinno pochodzić od 
pracodawcy. Nie będzie więc prawidłowe samodzielne 
wyznaczenie przedstawiciela załogi przez pracodawcę.  

PRZYKŁAD

Pracodawca poinformował pracowników, że sam wybrał 

ich przedstawiciela do celów ustalenia i wprowadzenia ru-

chomego czasu pracy w firmie i jest nim kierownik działu 

kadr. Takie postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe.

Mimo to przepisy prawa pracy nie przewidują żad-
nych procedur pozwalających pracownikom lub insty-
tucjom zewnętrznym zakwestionować wybór takiego 
przedstawiciela. 

Występuje tu taka sama sytuacja jak np. ze społecz-
nymi inspektorami pracy. Żadna z ustaw odwołujących 
się do wyboru przedstawiciela załogi (np. Kodeks pracy) 
nie przewiduje procedury kontrolnej takiego wyboru. 
Nie może tego skontrolować ani sąd pracy, ani inspektor 
pracy, ani tym bardziej pracodawca (może tylko ocenić, 
czy wybory, które zorganizował, przebiegły właściwie).
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Inną natomiast kwestią jest, czy dokument podpisa-
ny przez takiego przedstawiciela ma moc obowiązują-
cą. W przypadku gdyby okazało się, że wybrana osoba 
jest faktycznie reprezentantem pracodawcy, to jeżeli 
nie ma procedury jej odwołania, można uznać, że 
wprowadzony za jej zgodą dokument nie został uzgod-
niony z przedstawicielem pracowników. W takim przy-
padku moc obowiązująca tego dokumentu mogłaby 
zostać zakwestionowana.

Czy przedstawicielstwo pracownicze  
ma jednorazowy charakter

Przedstawiciel załogi jest wybierany na okres, na 
jaki postanowią pracownicy. Może więc być wybrany 
tylko do jednego celu (np. wprowadzenie dłuższych 
okresów rozliczeniowych), może mieć też charakter 
stały, by konsultować z nim także zgodę na wprowa-
dzenie innych rozwiązań, np. zawieszenie stosowania 
niektórych kosztownych dla pracodawcy świadczeń 
przewidzianych w zakładowych przepisach. Niektórzy 
pracodawcy chcieliby np., aby osoby odpowiedzialne 
za fundusz socjalny zajmowały się też innymi kwestia-
mi. Jeżeli w firmie został wybrany przedstawiciel do 
innych celów, nie ma problemu, aby zajmował się 
wszystkimi kwestiami, przy których udział przedstawi-
cieli jest konieczny.

PRZYKŁAD

Pracownicy po przeprowadzonych wyborach wybrali 3 pra-

cowników na przedstawicieli załogi. 

Wcześniej nie określono żadnych zasad pełnienia tej funkcji, 

w szczególności, ile będzie trwała kadencja. 

W takim przypadku należy uznać, że osoby te zakończą 

pełnienie funkcji przedstawiciela z chwilą rezygnacji 

albo też z chwilą ponownego wyboru dokonanego przez 

załogę, chyba że przy ich wyborze został wskazany

konkretny cel, np. wybór został dokonany w celu zawar-

cia porozumienia o zawieszeniu stosowania przepisów 

prawa pracy.

W praktyce powstało pytanie, czy takim stałym 
przedstawicielstwem może być też rada pracowników, 
która została wcześniej wybrana w innym celu (infor-
mowanie i konsultacja pracowników).

Rozwiązanie zależy od konkretnej firmy. Cel ustano-
wienia rady pracowników jest inny (przekazywanie infor-
macji, konsultacje), ale skoro z ustawy z 7 kwietnia 
2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji wynika, że można ustalić zasady jej 
funkcjonowania w dodatkowym porozumieniu, a także 
brak jest jakichkolwiek zasad wyboru przedstawiciela 
pracowników, należy uznać, że pracownicy mogą posta-
nowić, iż przedstawicielami będą osoby, które już są w ra-
dzie. Nie istnieje żaden przekonujący argument, dla które-
go byłoby to niemożliwe. Nie ma też powodu, aby mnożyć 
w jednej firmie podmioty reprezentujące pracowników.

Czy przedstawiciel załogi korzysta 
z ochrony

Jeżeli przedstawicielami załogi nie są członkowie 
rady pracowników (korzystający z ochrony z racji do-
tychczasowej funkcji), osoba wybrana do reprezento-
wania pracowników nie korzysta z żadnej ochrony 
szczególnej. Funkcja ta nie wiąże się także z żadnymi 
dodatkowymi świadczeniami ze strony pracodawcy.

 
■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 91 § 2, art. 676 § 4, art. 139 § 3, art. 150 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
 ■ art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-

nych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747),
 ■ art. 2, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników 

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550, ost. zm. DzU z 2008 r. 
nr 120, poz. 778).

Czytelniku zaproponuj własny temat! 
Jeśli masz wątpliwości dotyczące tematyki prawa pracy, prześlij swój temat na adres: 

malgorzata.nowakowska@infor.pl
C Z E K A M Y  N A   T WO J E   P R O P O Z YC J E



17  września 2013 roku    www.serwispp.infor.pl

PRAWO PRACY  xxxx

16

BOŻENA LENART 
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Jak udzielać zaległych urlopów 
wypoczynkowych 
– instrukcja dla pracodawcy
Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów albo po porozu-
mieniu z pracownikiem (jeżeli pracodawca nie ustala planu urlopów) pracodawca powinien pracowni-
kowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W tym terminie pracodawca 
nie musi uwzględniać tzw. urlopu na żądanie.

Koniec września oznacza, że pracodawcy będą 
mieli dodatkowe obowiązki związane z prze-

glądem dokumentacji pracowniczej i udzielaniem 
zaległych urlopów. Aby nie narazić się na konse-
kwencje w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pra-
cy i ukaranie grzywną za niewykonanie obowiązku, 
powinni zadbać, żeby pracownicy rozpoczęli korzy-
stanie z zaległych urlopów najpóźniej 30 września 
2013 r.

Przegląd dokumentacji urlopowej 
dotyczącej urlopów za poprzedni rok 

Pracodawca już wcześniej powinien przejrzeć 
dokumentację urlopową pracowników za poprzedni 
rok kalendarzowy, tak aby racjonalnie zaplanować 
pracownikom terminy wykorzystania takich urlo-
pów za rok ubiegły, najlepiej rozłożonych w czasie 
roku. 

Przegląd tej dokumentacji zrealizowany w 2013 r. 
powinien wykazać stan wykorzystania przez pracowni-
ków urlopów wypoczynkowych za 2012 r. Przy takiej 
czynności należy pamiętać, że nie dotyczy to urlopu na 
żądanie. Niewykorzystanego w ubiegłym roku urlopu 
na żądanie nie trzeba koniecznie udzielać pracowniko-
wi do końca września następnego roku – wystarczy 
udzielenie tej części urlopu do upływu okresu przedaw-
nienia.

PRZYKŁAD 
W 2012 r. pracownik – z 26 dni przysługującego mu urlopu 

wypoczynkowego – wykorzystał 19 dni, z czego 2 dni na 

żądanie. A zatem wymiar urlopu zaległego za 2012 r. wyno-

si 7 dni, ale obowiązek udzielenia urlopu do końca września 

br. obejmuje tylko 5 dni tego urlopu. Pozostałe 2 dni to nie-

wykorzystany przez pracownika urlop na żądanie 

– w 2013 r. uzyskuje on już status „zwykłego” urlopu, ale 

jednak nie dotyczy go art. 168 k.p. Ta część urlopu może 

zostać przez pracownika wykorzystana aż do upływu 3-let-

niego okresu przedawnienia.

Uzgodnienie z pracownikiem terminu 
wykorzystania zaległego urlopu

Po dokonaniu przeglądu dokumentacji urlopowej 
pracodawca powinien przekazać pracownikom infor-
macje, w jakim wymiarze muszą oni wykorzystać za-
ległe urlopy do końca września 2013 r. oraz zwrócić 
się do nich o wskazanie preferowanego terminu wy-
korzystania tych urlopów. Warto, aby pracodawca 
wyznaczył termin, do którego pracownicy powinni 
wskazać takie terminy urlopów – w przeciwnym razie 
nie będzie wiadomo, kiedy pracodawca może już 
przestać oczekiwać na wnioski pracowników w tej 
sprawie.

 urlopy
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Udzielając pracownikom urlopów wypoczynko-
wych, pracodawca ma jednak prawo brać pod uwagę 
nie tylko wnioski pracowników, ale i konieczność za-
pewnienia normalnego toku pracy w zakładzie pracy 
(art. 163 § 1 i § 11 k.p.). Jest to generalna zasada doty-
cząca udzielania pracownikom urlopów wypoczynko-
wych. Oznacza to, że nie zawsze możliwe jest uwzględ-
nienie wniosków pracowników co do terminu urlopu; 
dotyczy to także urlopu zaległego. 

W praktyce może jednak nie dojść do uzgodnienia 
z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu albo 
pracownik nie jest zainteresowany wykorzystaniem ur-
lopu do końca września. Wówczas pracodawca ma pra-
wo narzucić pracownikowi termin wykorzystania zale-
głego urlopu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku 
z 24 stycznia 2006 r. (I PK 124/05, patrz: www.eks-
pert3./inforlex.pl), w którym stwierdził, że pracodawca 
może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy 
ten nie wyraża na to zgody.  

PRZYKŁAD 

Pracownik ma 15 dni zaległego urlopu za 2012 r. Praco-

dawca zwrócił się do niego w czerwcu br. o określenie, kie-

dy chciałby wykorzystać ten urlop, czego pracownik dotych-

czas nie zrobił (mimo że minął już termin określony przez 

pracodawcę na podjęcie przez pracownika decyzji w tej 

sprawie). W tej sytuacji pracodawca ma prawo samodziel-

nie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania tego 

urlopu i nie dopuszczać go do świadczenia pracy w tym 

terminie. 

Istnieją również odmienne poglądy niektórych spe-
cjalistów prawa pracy oraz stanowisko Państwowej In-
spekcji Pracy (pismo nr GNP-110-4560-46/07/PE), we-
dług nich pracodawca nie może zmusić pracownika do 
wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. PIP 
w tym stanowisku stwierdził, że pracodawca – wbrew 
woli pracownika – może udzielić mu urlopu (bieżącego 
oraz zaległego) wyłącznie w okresie wypowiedzenia 
umowy o pracę. 

Jeżeli zatem pracownik odmawiałby wykorzystania 
w terminie do 30 września zaległego urlopu, dobrze 
jest przedstawić mu na piśmie propozycje dotyczące 
terminów wykorzystania tego urlopu i sporządzić no-
tatkę służbową, wskazując, że pracownik nie wyraził 
zgody na proponowane terminy wykorzystania urlopu. 
W ten sposób w razie kontroli PIP pracodawca będzie 
miał  dowód na to, że chciał udzielić pracownikowi za-
ległego urlopu, lecz pracownik odmówił jego wykorzy-
stania. 

Wybór sposobu postępowania w tej kwestii należy 
do pracodawcy, jednak pierwszy pogląd jest dominują-
cy w praktyce.

Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu

Zaległy urlop wypoczynkowy ma być pracowniko-
wi udzielony najpóźniej do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. Może budzić wątpliwości, jak 
należy rozumieć termin „udzielony” – czy do końca 
września pracodawca ma podpisać wniosek pracowni-
ka o urlop (który jednak może być wypisany na urlop 
w terminie późniejszym, np. w październiku lub grud-
niu), czy też do końca września cały zaległy urlop ma 
już być przez pracownika wykorzystany.

W czasie obowiązywania art. 168 k.p. w brzmieniu, 
z którego wynikało, że zaległy urlop ma być pracowni-
kowi udzielony do końca pierwszego kwartału następ-
nego roku kalendarzowego – zarówno PIP, jak i MPiPS 
prezentowały pogląd – że wystarczy, jeżeli 31 marca 
pracownik rozpocznie wykorzystywanie zaległego ur-
lopu. Obecnie należy przyjąć, że wystarczy, jeżeli 30 
września pracownik rozpocznie wykorzystywanie tego 
urlopu. 

Pracownik powinien rozpocząć 
wykorzystywanie zaległego urlopu 
wypoczynkowego najpóźniej 
30 września 2013 r. 

Natomiast nie jest konieczne, aby do tego dnia 
cały zaległy urlop został już przez pracownika wyko-
rzystany.
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PRZYKŁAD
Pracownik ma 14 dni zaległego urlopu za 2012 r., który 

musi mu być udzielony do końca września br. Wystarczy, 

jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie tego urlopu 

od poniedziałku – 30 września br. Najpóźniej w tym dniu 

pracownik musi jednak rozpocząć wykorzystywanie całego 

tego urlopu (czyli w wymiarze 14 dni).

Może się jednak zdarzyć, że mimo iż pracodawca 
udzielił pracownikowi zaległego urlopu i będzie on 
rozpoczęty przez pracownika już od końca września, to 
nie zostanie przez pracownika wykorzystany w całości, 
tj. jednorazowo, począwszy od końca września. Może 
to mieć miejsce np. w razie choroby pracownika, która 
przerwie urlop wypoczynkowy. Jest to obiektywna 
przyczyna, a zatem nie ma w tym winy pracodawcy. 
Nie zostanie więc on ukarany przez PIP za nieudziele-
nie pracownikowi zaległego urlopu w terminie. W ta-
kiej jednak sytuacji pozostała do wykorzystania część 
urlopu powinna być pracownikowi udzielona w jak naj-
szybszym terminie, gdy pracownik powróci już do pra-
cy po chorobie.

Także w przypadku, gdy pracownik jest długotrwa-
le nieobecny w pracy, np. z powodu zwolnienia lekar-
skiego albo urlopu macierzyńskiego, nie zawsze jest 
możliwe udzielenie mu zaległego urlopu do końca 
września. Również w takich przypadkach przyczyna 
niewypełnienia przez pracodawcę obowiązku (udziele-
nia urlopu wypoczynkowego) jest obiektywna. Jednak 
pracodawca powinien udzielić pracownikowi tego urlo-
pu jak najszybciej po jego powrocie do pracy.

Konsekwencje nieudzielenia zaległego 
urlopu w ustawowym terminie

Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlo-
pu wypoczynkowego jest wykroczeniem przeciwko 
prawom pracownika zagrożonym karą grzywny od 
1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.). 

Nie ma przy tym prawnej możliwości, aby praco-
dawca za zaległy urlop wypoczynkowy wypłacił pra-
cownikowi ekwiwalent pieniężny. Ze względu na to, że 
urlop wypoczynkowy jest zwolnieniem od pracy, które 
ma służyć regeneracji sił psychofizycznych pracowni-
ka, konieczne jest wykorzystanie go w naturze. Obec-
nie dopuszczalne jest wypłacenie pracownikowi ekwi-
walentu pieniężnego tylko wtedy, gdy urlop nie może 
być wykorzystany z powodu ustania stosunku pracy 
(art. 171 k.p.). 

Pracodawca nie może wypłacić 
pracownikowi ekwiwalentu za nie-
wykorzystany urlop wypoczynko-
wy zamiast udzielenia zaległego 
urlopu, gdy ten ma możliwość go 
wykorzystać. 

Niewykorzystanie przez pracownika zaległego ur-
lopu do końca września nie oznacza, że urlop ten pra-
cownikowi przepada. Prawo do urlopu przedawnia się 
dopiero z upływem 3 lat (art. 291 k.p.).  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 152 § 2, art. 163 § 1 i 11, art. 168, 171, art. 282 § 1 pkt 2 ustawy

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1028).

W wydaniu wrześniowym „Personelu i Zarządzania” 
dowiedzą się Państwo m.in.:
■ jak wyglądają praktyki zarządzania talentami w Polsce,
■ czy warto wprowadzać do firmy media społecznościowe,
■ jak stworzyć efektywną matrycę oceny kompetencji.

 
www.personel.infor.pl
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MAŁGORZATA PODGÓRSKA
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy pracodawca może odmówić 
udzielenia dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, gdy wystąpili o niego 
oboje rodzice 
Rodzice dziecka są obecnie w separacji i nie mogą się porozumieć, które z nich będzie korzystać z dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego. Wniosek o ten urlop jednocześnie złożyli pracownica-matka i  pracow-
nik-ojciec dziecka. Czy z tego urlopu razem mogą korzystać, biorąc pod uwagę, że nowe przepisy równo 
traktują rodziców w zakresie prawa do tego urlopu? – pyta Czytelniczka z Chorzowa.

Obecnie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
mogą na równych prawach korzystać oboje rodzi-

ce pozostający w zatrudnieniu (są równouprawnieni). 
Pracodawca natomiast nie może weryfikować, czy 
z tego urlopu korzysta drugie z rodziców dziecka.

Przed 17 czerwca 2013 r. ojciec dziecka korzystał 
z urlopu, gdy rezygnowała z jego części matka dziecka 
lub nie zamierzała skorzystać z urlopu dodatkowego. 
Zarówno przed 17 czerwca 2013 r., jak i po tej dacie 
(dzień wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy 
z 28 maja 2013 r.) z uprawnienia do dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego może korzystać jedno z nich we-
dług wyboru (art. 1891 Kodeksu pracy, dalej k.p.). Nie 
ma przy tym ustalonego pierwszeństwa rodziców w ko-
rzystaniu z tego uprawnienia.

Zarówno pracodawca matki dziecka, jak i ojca dzie-
cka nie mogą jednak odmówić swojemu pracownikowi 
jego udzielenia. 

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca 
udziela na pisemny wniosek pracownika, składany 
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z tego urlopu i pracodawca ma obowiązek 
uwzględnić wniosek pracownika (art. 1821 § 3 k.p.). 
We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego pracownik musi podać termin zakończenia 

urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek 
dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego – termin zakończenia pierwszej części tego ur-
lopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu 
(art. 1821 § 4 k.p.).

Problem powstaje w przypadku, gdy rodzice dzie-
cka nie mogą się porozumieć co do tego, które z nich 
będzie korzystać z dodatkowego urlopu, i – jako równo-
uprawnieni do dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
– oboje wystąpią do pracodawców o jego udzielenie. 

Oboje jednocześnie nie mają prawa do tego urlopu, 
ale z drugiej strony pracodawca ma obowiązek 
uwzględnienia wniosku pracownika i nie ma uprawnie-
nia do jego weryfikowania ani żądania oświadczeń 
o braku korzystania z tego urlopu przez drugie z rodzi-
ców. 

Pracodawca nie ma prawa żą-
dać od pracownika oświadcze-
nia, że z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego nie będzie korzy-
stało drugie z rodziów.

Pracodawca musi więc takiego urlopu udzielić pra-
cownikowi, jeżeli wniosek został złożony w ustawowym 

uprawnienia rodzicielskie 
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terminie. W praktyce pracodawcy rodziców dziecka nie 
mają możliwości dowiedzenia się o takim stanie rze-
czy, a nawet gdyby powzięli taką informację, to także 
nie mają podstaw prawnych odmówienia udzielania ur-
lopu pracownikowi.

Pracodawca musi udzielić pra-
cownikowi dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, jeżeli złoży wnio-
sek w terminie.

Taka weryfikacja mogłaby (ale nie musi) nastąpić do-
piero na etapie wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres 
urlopu. Dowodami będącymi podstawą przyznania i wy-
płaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego są w przypadku 
pracownika – zaświadczenie pracodawcy o okresie 
udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 
zaświadczenie pracodawcy o okresie i wymiarze czasu 
pracy wykonywanej w czasie dodatkowego urlopu (§ 18 
rozporządzenia MPiPS z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania 
i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa). Jednak to również nie zabez-
piecza pracodawców przed dublowaniem tego urlopu.

W przypadku gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskie-
go za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego 

występuje drugie z rodziców dziecka, które nie pobie-
rało zasiłku macierzyńskiego za okres bezpośrednio 
poprzedzający wnioskowany okres, ZUS wymaga wie-
lu dokumentów, m.in.: zaświadczenia płatnika zasiłku 
o okresie, za który zasiłek macierzyński wypłacono 
drugiemu z rodziców dziecka, liczbie części wypłaco-
nego zasiłku za okres ustalony jako okres dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz wysokości procentowej, 
w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał drugiemu 
z rodziców dziecka (100% albo 80%). Uzyskanie tych 
danych bez wątpienia może być pomocne w ustalaniu 
pracowników bezprawnie korzystających z zasiłku ma-
cierzyńskiego, ale nie ma obecnie żadnego przepisu 
uprawniającego do żądania tych dokumentów. Kolejną 
kwestią budzącą wątpliwości jest ustalenie, kto przesą-
dzi, że dana osoba bezprawnie korzysta z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego albo kto ma pierwszeństwo do 
tego urlopu. Obecnie nie ma żadnego orzecznictwa są-
dowego w tym zakresie. W razie zaistnienia takich sy-
tuacji ostateczne rozstrzygnięcia będzie podejmował 
sąd pracy. 

  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 1821, art. 1891 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. 

nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
 ■ § 18 rozporządzenia MPiPS z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów 

stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2012 r. poz. 444).

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

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

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

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

Tylko dla prenumeratorów  SPP

bezpłatne konsultacje prawne
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urlopy WYNAGRODZENIA

DOROTA TWARDO
specjalista ds. prawa pracy

Czy wynagrodzenie za urlop 
okolicznościowy liczy się tak jak 
za urlop wypoczynkowy
Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego są niejednokrotnie mylone z zasa-
dami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Aby obliczyć wy-
nagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego, należy stosować zasady obowiązujące przy określaniu 
wysokości wynagrodzenia urlopowego – jednak zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się wyłącz-
nie z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Sposób ustalania wynagrodzenia za czas urlopu oko-
licznościowego zależy przede wszystkim od systemu 

wynagradzania, w jakim jest zatrudniony pracownik. 
Inaczej należy postąpić w sytuacji, gdy na wynagrodze-
nie pracownika składają się stałe elementy pensji, a ina-
czej, gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki.

Stały składnik

Najprostsze jest naliczenie wynagrodzenia za czas 
urlopu okolicznościowego, gdy pracownik zatrudniony 
jest w systemie pracy godzinowej. W takiej sytuacji 
wystarczy stawkę godzinową pracownika pomnożyć 
przez liczbę godzin wyznaczonych pracownikowi do 
przepracowania w dniu, w którym korzystał z urlopu 
okolicznościowego.

Jeśli natomiast pracownik otrzymuje wynagrodzenie 
określone w stawce miesięcznej, wówczas, aby obliczyć 
wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego, należy:
■  określić liczbę godzin pracy przypadających do 

przepracowania w miesiącu korzystania z urlopu 
okolicznościowego,

■  ustalić stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy ze 
stałych składników wynagrodzenia – sumę stałych 
składników wynagrodzenia należy podzielić przez 
liczbę godzin przypadających do przepracowania 
w miesiącu korzystania z urlopu,

■  obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu okolicznoś-
ciowego ze stałych składników wynagrodzenia – staw-
kę godzinową ze stałych składników wynagrodzenia 
należy pomnożyć przez liczbę godzin wyznaczonych 
pracownikowi do przepracowania w dniu, w którym 
korzystał z urlopu okolicznościowego.

PRZYKŁAD

Pracownik w lipcu 2013 r. skorzystał z 1 dnia zwolnienia od 

pracy przysługującego z tytułu opieki nad dzieckiem (na pod-

stawie art. 188 Kodeksu pracy, dalej k.p.). Jego miesięczne 

wynagrodzenie określone w umowie o pracę to 4600 zł.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej 

w stałej kwocie uwzględnia się w wynagrodzeniu za czas ur-

lopu okolicznościowego w wysokości należnej pracownikowi 

za miesiąc, w którym miał miejsce urlop okolicznościowy.

Aby ustalić wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowe-

go:

■  pensję pracownika określoną w stałej stawce miesięcz-

nej dzielimy przez liczbę godzin przypadających do prze-

pracowania w lipcu 2013 r.:

      4600 zł : 184 godz. = 25 zł/godz.,

■  ustaloną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę go-

dzin wyznaczonych pracownikowi do przepracowania

W następnym numerze „Serwisu PP” napiszemy:
■ Jak potrącać kary pieniężne z wynagrodzenia 
za pracę zajętego przez komornika?
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 w dniu, w którym korzystał z urlopu okolicznościowego (za-

kładamy, że pracownik jest zatrudniony w podstawowym 

systemie czasu pracy, a w dniu, w którym korzystał ze zwol-

nienia od pracy, musiał przepracować 8 godzin):

25 zł/godz. x 8 godz. = 200 zł. 

Otrzymana kwota jest wynagrodzeniem za czas urlopu oko-

licznościowego.

Powyższe zasady są identyczne jak przy ustalaniu 
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Rów-
nież i w tym przypadku  nie ma potrzeby osobnego wy-
liczania wynagrodzenia za nieobecność. Pracownik wy-
nagradzany stałą stawką godzinową lub miesięczną za 
miesiąc, w którym korzystał z okolicznościowego zwol-
nienia od pracy, powinien otrzymać pełną stawkę pensji.

Składnik zmienny

W przypadku naliczania wynagrodzenia za czas urlopu 
okolicznościowego przy zmiennych elementach pensji, 
w przeciwieństwie do reguł stosowanych do ustalania wy-
nagrodzenia za urlop wypoczynkowy, składniki wynagro-
dzenia ustalane w przeciętnej wysokości oblicza się wyłącz-
nie z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, 
określone w stawce akordowej, prowizyjnej bądź zada-
niowej, wówczas, aby obliczyć wynagrodzenie za czas 
urlopu okolicznościowego, trzeba:
■  ustalić zmienne składniki wynagrodzenia z miesiąca 

korzystania z urlopu okolicznościowego, a następnie 
należy je zsumować,

■  określić liczbę godzin przepracowanych w miesiącu 
korzystania z urlopu okolicznościowego,

■  obliczyć stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy 
ze zmiennych składników wynagrodzenia – zmienne 
składniki wynagrodzenia z miesiąca korzystania 
z urlopu okolicznościowego należy podzielić przez 
liczbę godzin przepracowanych w tym miesiącu,

■  ustalić wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowe-
go ze zmiennych składników wynagrodzenia – stawkę 
godzinową ze zmiennych składników wynagrodzenia 

należy pomnożyć przez liczbę godzin wyznaczonych 
pracownikowi do przepracowania w dniu, w którym 
korzystał z urlopu okolicznościowego.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony jest w systemie pracy prowizyjnej. 

W sierpniu 2013 r. korzystał  z 2 dni zwolnienia od pracy, 

przysługującego na okoliczność ślubu. Pracownik w tych 

dniach, zgodnie ze swoim harmonogramem, miał do prze-

pracowania 24 godziny, a jego miesięczna norma czasu 

pracy wynosiła 168 godzin. W sierpniu wypracował pensję 

w kwocie 3825 zł.

Aby ustalić wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowe-

go, należy:

■  obliczyć liczbę godzin faktycznej pracy w sierpniu 2013 r. 

(miesięczną normę czasu pracy pomniejszamy o liczbę 

godzin, jaką by pracownik przepracował, gdyby nie ko-

rzystał ze zwolnienia od pracy z tytułu ślubu),

168 godz. – 24 godz. = 144 godz.,

■  wypracowane w sierpniu wynagrodzenie prowizyjne na-

leży podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepraco-

wanych w tym miesiącu:

     3825 zł : 144 godz. = 26,56 zł/godz.,

■  tak obliczoną stawkę godzinową należy pomnożyć 

przez liczbę godzin wyznaczonych pracownikowi do 

przepracowania w czasie, w którym korzystał z urlopu 

okolicznościowego:

     26,56 zł/godz. x 24 godz. = 637,44 zł. 

Obliczona kwota jest wynagrodzeniem za czas urlopu oko-

licznościowego.

Wynagrodzenie mieszane

Dla pracowników, którzy w miesiącu korzystania 
z urlopu okolicznościowego otrzymali stałe i zmienne 
elementy pensji, wynagrodzenie za urlop okolicznoś-
ciowy jest sumą pensji za czas urlopu okolicznościowe-
go, osobno ustalonych dla stałych i osobno dla zmien-
nych składników.

Dokończenie na str. 31



LESZEK JAWORSKI
prawnik, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa pracy,
wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

W jaki sposób pracodawca udziela 
urlopów związanych z rodzicielstwem 
po zmianach przepisów 

Z urlopów związanych z wychowaniem nowo narodzonego 
dziecka rodzice mogą skorzystać według jednego z dwóch 
przewidzianych trybów. Pierwszy polega na złożeniu 
przez matkę jednego wniosku o przyznanie jej wszystkich 
przysługujących urlopów, drugi umożliwia składanie 
pojedynczych podań oddzielenie o każdy z tych urlopów.

Od 17 czerwca 2013 r. zmienił się tryb 
udzielania urlopów macierzyńskich. Po-

nadto od tego dnia został wprowadzony nowy 
urlop dla rodziców, tj. urlop rodzicielski. 

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński wyrażany jest w tygo-
dniach, przy czym tydzień odpowiada 
7 dniom. Jeśli pracownica nie korzystała 
z urlopu macierzyńskiego przed przewidywa-
ną datą porodu, pierwszy dzień urlopu przypa-
da na dzień porodu. Po porodzie przysługuje 

urlop macierzyński niewykorzystany przed 
porodem.

Część urlopu macierzyńskiego (nie więcej niż 
6 tygodni) pracownica może wykorzystać przed 
przewidywaną datą porodu. Jest to jednak jej upraw-
nienie, a nie obowiązek. Jeżeli pracownica podejmie 
decyzję o skorzystaniu z części urlopu przed poro-
dem, to powinna złożyć pracodawcy wniosek o roz-
poczęcie urlopu macierzyńskiego przed datą poro-
du oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie okre-
ślające przewidywany termin urodzenia dziecka. 
Wniosek ten jest dla pracodawcy wiążący. 

Kompendium
Kadrowe – procedury
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Wymiar urlopu macierzyńskiego
Liczba dzieci 
urodzonych 

przy jednym porodzie 

Wymiar urlopu macierzyńskiego 

w tygodniach w dniach 

jedno dziecko 20 tygodni 140 dni 
dwoje dzieci 31 tygodni 217 dni 
troje dzieci 33 tygodnie 231 dni 
czworo dzieci 35 tygodni 245 dni 
pięcioro i więcej dzieci 37 tygodni 259 dni

Przekazanie części urlopu ojcu 

Pracownica może zrezygnować z części 
urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu co 
najmniej 14 tygodni urlopu po porodzie. W ta-
kim przypadku niewykorzystanej części urlopu 

macierzyńskiego udziela się pracownikowi-oj-
cu wychowującemu dziecko, na jego pisemny 
wniosek. Pracownica zgłasza pracodawcy pi-
semny wniosek w sprawie rezygnacji z części 
urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni 
przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku 
dołącza zaświadczenie pracodawcy zatrudnia-
jącego pracownika-ojca wychowującego dziec-
ko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu 
macierzyńskiego przez pracownika, wskazany 
w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypada-
jący bezpośrednio po terminie rezygnacji z czę-
ści urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. 

Przekazanie części urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka (wymiar 20 tygodni)

KROK 1. Pracownica-matka dziecka korzysta co najmniej z 14 tygodni (98 dni) obowiązkowej części 

urlopu macierzyńskiego.

KROK 2. Matka dziecka rezygnuje z pozostałej części urlopu na rzecz ojca (6 tygodni, tj. 42 dni, jeśli pra-

cownica nie korzystała z urlopu przed porodem).

KROK 3.  Pracownik-ojciec dziecka występuje do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyń-

skiego, przypadającego bezpośrednio po terminie rezygnacji z pozostałej części urlopu przez pracownicę.

KROK 4.  Wydanie przez pracodawcę zaświadczenia potwierdzającego termin rozpoczęcia przez pra-

cownika urlopu macierzyńskiego (patrz: wzór zaświadczenia pracodawcy o udzieleniu części urlopu ma-

cierzyńskiego ojcu).

KROK 5. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macie-

rzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza  zaświadczenie pra-

codawcy zatrudniającego pracownika-ojca, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 

przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu. 

Nie jest możliwe podzielenie i skrócenie 
urlopu macierzyńskiego w przypadku, gdy 
pracownica nie ma komu przekazać części 
tego urlopu, np. gdy ojciec dziecka nie jest 
pracownikiem, ponieważ np. jest bezrobot-
ny, pracuje na podstawie umowy cywilno-
prawnej albo samodzielnie prowadzi działal-
ność gospodarczą, lub gdy jest matką 
samotnie wychowującą dziecko. W takiej 
sytuacji pracownica musi wykorzystać pełny 
przysługujący jej wymiar urlopu macierzyń-
skiego. 

Pracownica ma obowiązek poinformowania 
pracodawcy o rezygnacji z wychowywania dziec-
ka i oddaniu go do domu dziecka lub do adopcji. 
Wiąże się z tym skrócenie wymiaru urlopu ma-
cierzyńskiego, a następnie obowiązek stawienia 
się do pracy niezwłocznie po oddaniu dziecka. 

Jeżeli rezygnacja z wychowywania i odda-
nie dziecka nastąpiło w okresie pierwszych 
8 tygodni urlopu po porodzie, pracownica 
musi przystąpić do pracy z upływem tego 
okresu, czyli po 8 tygodniach. Jeżeli natomiast 
doszło do tego później, tj. po 8. tygodniu urlopu 
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Dwa tryby wnioskowania o urlopy

Wykorzystanie kolejnych płatnych urlopów 
związanych z urodzeniem dziecka jest możli-
we na 2 sposoby: 
■  złożenie (najpóźniej 14 dni po porodzie) przez 

pracownicę jednego wniosku o roczny urlop, 
tj. o udzielenie bezpośrednio po urlopie ma-
cierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio 
po nim – urlopu rodzicielskiego w pełnym 
wymiarze (dalej zwany „tryb 1”) albo

■  złożenie (co najmniej 14 dni przed rozpo-
częciem każdego kolejnego urlopu) osob-
nych wniosków o kolejne urlopy, tj. o do-
datkowy urlop macierzyński, a potem 
o urlop rodzicielski (dalej zwany „tryb 2”). 
Złożenie jednego wniosku o udzielenie pełne-

go okresu urlopów związanych z urodzeniem 
dziecka nie oznacza, że pracownica nie może zre-
zygnować z korzystania z dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego (lub rodzicielskiego) w całości lub 
w części i wrócić do pracy (art. 1792 i 1793 k.p.). 
W takiej sytuacji pozostałe niewykorzystane 

urlopy (dodatkowy macierzyński lub rodziciel-
ski) może przejąć pracownik-ojciec wychowują-
cy dziecko. Pracownik może skorzystać z takich 
uprawnień, ale nie ma takiego obowiązku. 

Warunkiem skutecznej rezygnacji z całości 
lub części dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego lub urlopu rodzicielskiego jest złożenie 
do pracodawcy przez pracownicę pisemnego 
wniosku w sprawie zrezygnowania z korzysta-
nia z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
(lub urlopu rodzicielskiego). Musi być on zło-
żony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
przystąpieniem do pracy. Pracodawca ma obo-
wiązek uwzględnić wniosek pracownicy. 

W tym przypadku pracownik-ojciec wychowu-
jący dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzie-
lenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 
14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego 
urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. 
Identyczne zasady obowiązują w razie rezygnacji 
z części lub całości urlopu rodzicielskiego.

Wzór zaświadczenia pracodawcy o udzieleniu części urlopu macierzyńskiego ojcu

Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu części urlopu macierzyńskiego ojcu 
      ............................................. 
                (miejscowość, data)

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

      Pan ...................................... 

ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym zaświadczam, że Panu ...................................................., zgodnie z jego wnioskiem z dnia 
......................, udzielono części urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała matka dziecka. Urlopu 
udzielono w wymiarze …....................... tygodni, tj. od dnia ...................... do dnia .............................. 

      ..............................................
               (podpis pracodawcy) 

po porodzie, obowiązek powrotu musi nastą-
pić niezwłocznie z chwilą oddania dziecka. 
Niewykonanie powyższych obowiązków to 

ciężkie naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych, co jest podstawą zwol-
nienia z pracy bez wypowiedzenia.
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Pracownik-ojciec wychowujący dziecko, 
który przejął część lub całość dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego 
po rezygnacji pracownicy z korzystania z tych 
urlopów, też jest uprawniony do rezygnacji 
z części tych urlopów. Wówczas z pozostałej 
części urlopu może skorzystać zatrudniona 
pracownica-matka dziecka. Jest to uprawnienie 
pracownicy, z którego nie musi ona korzystać. 

PRZYKŁAD

Pracownica złożyła wniosek o udzielenie wszyst-

kich urlopów związanych z urodzeniem dziecka. 

28 sierpnia kończy jej się urlop macierzyński, po 

którym ma zamiar wrócić do pracy. 12 sierpnia 

złożyła pracodawcy wniosek w sprawie rezygna-

cji z korzystania z dodatkowego urlopu macie-

rzyńskiego w całości. Tego samego dnia pracow-

nik-ojciec dziecka złożył pracodawcy wniosek 

o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyń-

skiego w całości. Załóżmy, że po wykorzystaniu 

3 tygodni będzie chciał zrezygnować z dalszej 

części urlopu. A zatem będzie musiał złożyć pra-

codawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji 

z korzystania z  dodatkowego urlopu macierzyń-

skiego w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni 

przed przystąpieniem do pracy. Dalszą część 

urlopu (tzn. 3 tygodnie) może wykorzystać pra-

cownica. Warunkiem skorzystania z tego upraw-

nienia jest złożenie przez nią wniosku do praco-

dawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z części dodatkowe-

go urlopu macierzyńskiego. 

Przy złożeniu jednego wniosku przez cały 
okres korzystania z urlopów przysługuje zasiłek 
macierzyński w wysokości 80%. Natomiast w przy-
padku składania kolejnych wniosków w okresie 
korzystania z urlopu macierzyńskiego (podstawo-
wego i dodatkowego) przysługuje zasiłek w wy-
sokości 100%, a w okresie korzystania z urlopu 
rodzicielskiego – 60%  podstawy wymiaru. 

Udzielanie dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego

Po urlopie macierzyńskim przysługuje pra-
wo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 
Jest to urlop fakultatywny i skorzystanie z nie-
go zależy od woli rodziców dziecka. Mogą oni 
bowiem z niego skorzystać  na równych zasa-
dach. Takie rozwiązanie obowiązuje od 
17 czerwca 2013 r. 

Wymiar przysługującego 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie:
1 dziecko 2 lub więcej dzieci
do 6 tygodni do 8 tygodni

Rodzice będący pracownikami mogą swo-
bodnie zdecydować, czy wykorzystają dodat-
kowy urlop macierzyński w całości lub w czę-
ści. Możliwe jest też podzielenie się tym 
urlopem między rodzicami dziecka. 

Warunki podziału dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Przy podziale dodatkowego urlopu macierzyńskiego między rodzicami należy zachować następujące warunki:

■ przekazanie części urlopu może nastąpić tylko jeden raz,

■  rozpoczęcie korzystania z części urlopu przez rodzica przejmującego część urlopu musi nastąpić bez-

pośrednio (bez dnia przerwy) po zakończeniu korzystania z urlopu przez rodzica rezygnującego z czę-

ści urlopu,
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■  data przekazania urlopu musi uwzględniać to, że wymiar części urlopu określa się w formie wielokrotności 

tygodnia (7 dni), czyli np. jedno z rodziców rezygnuje z urlopu po wykorzystaniu 4 pełnych tygodni (28 dni), 

a drugie z  rodziców rozpoczyna korzystanie z części urlopu od pierwszego dnia 5. tygodnia (od 29. dnia),

■  podział 6 tygodni urlopu może następować w proporcji: 1 tydzień wykorzystany przez jedno z  rodziców, 

5 tygodni  przez drugie z rodziców  albo 3 tygodnie przez jedno z rodziców, 3 tygodnie przez drugie. 

Przykładowy podział między rodzicami dodatkowego urlopu 
(bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego)

KROK 1. Załóżmy, że pracownica 1 lipca urodziła dziecko, a 5 lipca złożyła do pracodawcy wniosek o udzie-

lenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze 

(6 tygodni), a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (26 tygodni). 

KROK 2. Na urlopie macierzyńskim będzie przebywać do 11 listopada, ponieważ przed porodem przeby-

wała tydzień na tym urlopie.

KROK 3.  Załóżmy, że po wykorzystaniu 3 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego rezygnuje z korzystania 

z pozostałej części. W terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy, tj. przed 2 grudnia, będzie 

musiała złożyć wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 

KROK 4. Pracownik w terminie nie krótszym niż 14 dni przez rozpoczęciem korzystania z drugiej części 

takiego urlopu (tj. 3 grudnia) musi złożyć wniosek do pracodawcy o jego udzielenie.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany 
jednorazowo albo w 2 częściach, bezpośrednio po 
zakończeniu obligatoryjnego urlopu macierzyń-
skiego. Dopuszczalne jest podzielenie tego dodat-
kowego urlopu najwyżej na 2 części i następnie po 
wykorzystaniu pierwszej części podjęcie decyzji, 
czy chce się urlop wydłużyć o pozostałą niewyko-
rzystaną część, czy też przystąpić do pracy. 
W przypadku gdy pracownik zdecyduje się na po-
dział urlopu na części, to wykorzystanie drugiej 
części urlopu musi nastąpić bezpośrednio po za-
kończeniu pierwszej, tj. bez żadnego dnia przerwy.  

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany 
jest w wymiarze tygodnia lub jego wielokrot-
ności. Tydzień urlopu oznacza 7 dni kalenda-
rzowych. Dodatkowy urlop nie może zatem 
obejmować krótszego okresu niż tydzień, tzn. 
nie może być udzielony np. na kilka dni. 

W trybie 2  (czyli przy korzystaniu z urlopów 
na kolejno składane wnioski) dodatkowy urlop 

udzielany jest na wniosek pracownika. Wniosek 
wymaga zachowania formy pisemnej. Składa się 
go do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 
14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego 
urlopu. Wniosek jest dla pracodawcy wiążący. 
Musi go więc uwzględnić. W przypadku gdy  
pracownik złoży wniosek bez zachowania wy-
maganego terminu, pracodawca nie będzie zwią-
zany takim wnioskiem. Udzielenie urlopu będzie 
uzależnione od decyzji pracodawcy. Nie ma 
przeszkód, aby wniosek był złożony wcześniej, 
np. na 4 tygodnie przed rozpoczęciem korzysta-
nia z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 

Jeśli pracownik zdecyduje się na podzielenie 
dodatkowego urlopu oraz skorzystanie z jego 
drugiej części, to powinien odpowiednio wcze-
śniej złożyć wniosek (14 dni przed zakończe-
niem pierwszej części dodatkowego urlopu), tak 
aby rozpocząć korzystanie z drugiej części urlo-
pu następnego dnia po zakończeniu pierwszej. 
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Przykładowy podział między rodzicami dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
(na wniosek złożony w trakcie urlopu macierzyńskiego)

KROK 1. Załóżmy, że urlop macierzyński pracownicy kończy się 30 września.

KROK 2. Najpóźniej 17 września (może być wcześniej) pracownica składa pisemny wniosek do praco-

dawcy o 3 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (od 1 października do 22 października).

KROK 3. Pracownik postanawia skorzystać z drugiej części dodatkowego urlopu w pozostałym wymia-

rze, czyli 3 tygodnie, który się zacznie 23 października, a zakończy 12 listopada.

KROK 4. Pracownik najpóźniej 10 października musi złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie mu 

drugiej części dodatkowego urlopu. We wniosku ma wskazać termin rozpoczęcia urlopu, tj. 23 października 

oraz okres wykorzystanego urlopu przez matkę-pracownicę dziecka (od 1 października do 22 października). 

Urlop rodzicielski 

Z urlopu rodzicielskiego na równych pra-
wach mogą korzystać oboje zatrudnieni rodzi-
ce. Mogą oni wybrać, które z nich będzie korzy-
stać z całego lub części urlopu. Dopuszczalne 
jest również korzystanie z urlopu rodzicielskie-
go jednocześnie przez oboje zatrudnionych ro-
dziców dziecka. W takim przypadku wymiar 
urlopu liczony jest łącznie dla obojga rodziców, 
a więc maksymalny okres korzystania z urlopu 
rodzicielskiego przez oboje rodziców wynosi 

13 tygodni. Wymiar urlopu rodzicielskiego jest 
jednolity dla wszystkich uprawnionych i wyno-
si 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci uro-
dzonych przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski jest przedłużeniem płat-
nego urlopu macierzyńskiego (podstawowego 
i dodatkowego). Skorzystanie z niego jest moż-
liwe wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu 
pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego. Urlop ten jest udzielany jednorazo-
wo albo nie więcej niż w 3 częściach, z których 
żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni. 

Zasady dzielenia się urlopem rodzicielskim

Rodzice dziecka – dzieląc się między sobą urlopem rodzicielskim – muszą przestrzegać następujących 

zasad:

■  przekazanie części urlopu może nastąpić 2-krotnie, np. pracownica po wykorzystaniu pierwszej części 

urlopu może powrócić do pracy i przekazać część urlopu pracownikowi-ojcu, a ten po wykorzystaniu 

drugiej części może przekazać pracownicy korzystanie z trzeciej części urlopu,

■  rozpoczęcie korzystania z części urlopu przez rodzica przejmującego musi nastąpić bezpośrednio po 

zakończeniu korzystania z urlopu przez rodzica rezygnującego z części urlopu,

■  wymiar części urlopu nie może być mniejszy niż 8 tygodni (nie można zatem zrezygnować z urlopu 

rodzicielskiego po wykorzystaniu np. 4 tygodni, a resztę przekazać drugiemu z rodziców),

■  podział 26 tygodni urlopu może następować w proporcji (np.: 8 tygodni wykorzystanych przez jedno z  rodzi-

ców, 18 tygodni przez drugie z rodziców albo 13 tygodni przez jedno z rodziców i 13 tygodni przez drugie). 

Wniosek o urlop rodzicielski (w trybie 2, 
czyli w trakcie trwania dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego) pracownik powinien złożyć 

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed za-
kończeniem pełnego wymiaru dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, tak aby urlop ten 
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został rozpoczęty bez dnia przerwy po dodatko-
wym urlopie macierzyńskim. Nie jest bowiem 
dopuszczalne udzielenie urlopu rodzicielskiego 
po pewnym czasie (np. po 2 tygodniach) od za-
kończenia dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika złożony bezpośrednio po 
dodatkowym urlopie macierzyńskim. 

W treści wniosku o udzielenie urlopu ro-
dzicielskiego pracownik powinien wskazać 
termin zakończenia dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego). W przypadku 
zamiaru wykorzystywania urlopu rodziciel-
skiego w częściach pracownik wnioskujący 

o kolejną część takiego urlopu ma obowiązek 
wskazać termin zakończenia poprzedniej czę-
ści urlopu oraz okres dotychczas wykorzysta-
nego urlopu. Pracownik składający wniosek 
dołącza do wniosku pisemne oświadczenie 
o braku zamiaru korzystania z urlopu przez 
okres wskazany we wniosku przez drugie z ro-
dziców dziecka, albo o okresie, w którym dru-
gie z rodziców dziecka zamierza korzystać 
z tego urlopu w czasie objętym wnioskiem. 
Oświadczenie to ma na celu zapobieżenie wy-
korzystaniu urlopu rodzicielskiego w wymia-
rze przekraczającym 26 tygodni (patrz: wzór 
wniosku o udzielenie drugiej części urlopu 
rodzicielskiego). 

Wzór wniosku o udzielenie drugiej części urlopu rodzicielskiego 

.................................................                                                
   (imię i nazwisko pracownika)                                             ......................................................
.................................................                                                      (miejscowość, data)
         (adres zamieszkania)                                                   ...................................................... 
                        (oznaczenie pracodawcy) 

Wniosek
Na podstawie art. 1811a § 1 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi drugiej części urlopu rodzicielskiego 
w wymiarze .................... tygodni w okresie od .................. do ...................
Jednocześnie informuję, że matka dziecka dnia .................. zakończy korzystanie z pierwszej części 
urlopu rodzicielskiego udzielonego w dniach od .................. do ..................
Do wniosku załączam oświadczenie drugiego rodzica, którym jest …...................................................,
                   (imię i nazwisko)   

stwierdzające, że nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie.

      ....................................................................
            (podpis pracownika) 

Załącznik:
Oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania  z  urlopu rodzicielskiego w tym samym 
czasie.

Uprawnienia rodziców 
adopcyjnych

Urlopy związane z rodzicielstwem przy-
sługują nie tylko rodzicom biologicznym, ale 

i pracownikom (kobietom i mężczyznom) 
przysposabiającym dzieci. Są to takie same 
urlopy, z jakich korzystają rodzice biologiczni 
w związku z macierzyństwem. W trakcie 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
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(obowiązkowego i dodatkowego) pracownik 
korzysta z takich samych uprawnień, jak 
w przypadku urlopu macierzyńskiego (obo-
wiązkowego i dodatkowego). 

Urlop na warunkach urlopu macierzyń-
skiego przysługuje pracownikowi w 2 przy-
padkach. Pierwszy dotyczy pracownika, który 
łącznie spełnił 2 warunki: 
■ przyjął dziecko na wychowanie i 
■  wystąpił do sądu opiekuńczego z wnios-

kiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
przysposobienia dziecka. 

Liczba dzieci jednorazowo 
przyjętych na wychowanie

Wymiar urlopu 
na warunkach urlopu 

macierzyńskiego
jedno dziecko 20 tygodni
dwoje dzieci 31 tygodni
troje dzieci 33 tygodnie
czworo dzieci 35 tygodni
pięcioro i więcej dzieci 37 tygodni

Pracownik może złożyć pisemny wniosek 
o udzielnie mu dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego (bezpośrednio po 
jego zwykłej części). Wniosek taki należy złożyć 
nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wy-
chowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w spra-
wie o przysposobienie lub po przyjęciu pod-
opiecznego na wychowanie jako rodzina zastęp-
cza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). 
Pracodawca musi uwzględnić takie podanie.

Adopcja
Wymiar dodatkowego 
urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego

pojedyncza do 6 tygodni

dwoje lub większa liczba 
dzieci

do 8 tygodni

dziecka w wieku do 7. roku
życia lub do 10. roku 
życia, gdy podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku 
szkolnego

do 3 tygodni

Poza wymienionymi urlopami rodzicom 
adopcyjnym przysługuje również urlop rodzi-
cielski w wymiarze 26 tygodni. Udziela się go 
na identycznych zasadach, jakie obowiązują 
rodziców biologicznych. 

Urlop ojcowski

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko 
ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 
2 tygodni, nie dłużej jednak niż do: 
■  ukończenia przez dziecko 12. miesiąca ży-

cia albo 
■  upływu 12 miesięcy od dnia uprawomoc-

nienia się postanowienia orzekającego 
przysposobienie i nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez dziecko 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 
przez nie 10. roku życia. 
Pracownik nie musi go wykorzystać. Wa-

runkiem skorzystania z tego urlopu przez pra-
cownika jest złożenie wniosku na piśmie. 
Wniosek powinien być złożony w terminie nie 
krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzy-
stania z urlopu. 

Nie ma możliwości dzielenia tego urlopu 
na części ani udzielania go w dniach (art. 1823 
k.p.). Jest on zatem niepodzielny i przysługuje 
w pełnym wymiarze 2 tygodni. Jego wymiar 
jest też niezależny od liczby urodzonych dzie-
ci przy jednym porodzie (stanowisko Główne-
go Inspektoratu Pracy z 29 stycznia 2010 r., 
GPP-316-4560-3-1/10/PE/RP).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:

■  art. 1791–1824, art. 183, 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1028),

■  art. 1, 38 ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r. poz. 675).

   www.serwispp.infor.pl
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A zatem, aby obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicz-
nościowy, należy ustalić najpierw pensję za ten urlop ze sta-
łych składników wynagrodzenia, następnie ze zmiennych. 
Bardzo ważne jest oddzielne rozliczenie tych elementów 
pensji, gdyż ustalając stawki godzinowe ze stałych i zmien-
nych składników wynagrodzenia stosuje się odmienne zasa-
dy. Stałe elementy pensji dzieli się  przez liczbę godzin pracy 
przypadających do przepracowania w miesiącu korzystania 
z urlopu okolicznościowego, natomiast zmienne elementy 
przez liczbę godzin przepracowanych w tym miesiącu.

PRZYKŁAD

W sierpniu 2013 r. pracownik wykorzystał 2 dni urlopu z ty-

tułu opieki nad dzieckiem. Wynagrodzenie pracownika skła-

da się z płacy zasadniczej w stałej wysokości 4000 zł oraz 

zmiennych prowizji miesięcznych.

Pracownik otrzymał następujące prowizje:

■  w miesiącu korzystania ze zwolnienia od pracy (w sierp-

niu 2013 r.) – 625 zł,

■  w lipcu 2013 r. – 827 zł,

■  w czerwcu 2013 r. – 951 zł,

■  w maju 2013 r. – 788 zł,

oraz przepracował odpowiednio:

■  w sierpniu 2013 r. – 152 godz.

■  w lipcu 2013 r. – 184 godz.,

■  w czerwcu 2013 r. – 160 godz.,

■  w maju 2013 r. – 160 godz.

Załóżmy, że pracownik zatrudniony jest w podstawowym sy-

stemie czasu pracy w pełnym wymiarze. W sierpniu miał 

więc do przepracowania 168 godzin. Z powodu 2 dni opieki 

nad dzieckiem przepracował:

168 godz. – 16 godz. = 152 godz.

Krok 1. 

Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy ze 

stałych elementów pensji

Stałe wynagrodzenie zasadnicze w wynagrodzeniu za czas 

tego urlopu uwzględniamy w wysokości należnej w sierp-

niu 2013 r. A zatem:

■  miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić 

przez liczbę godzin przypadających do przepracowania 

w sierpniu:

      4000 zł : 168 godz. = 23,81 zł/godz.,

■  tak obliczoną stawkę godzinową ze stałych składników 

wynagrodzenia należy pomnożyć przez liczbę godzin 

wyznaczonych pracownikowi do przepracowania 

w czasie, w którym korzystał z opieki nad dzieckiem:

      23,81 zł/godz. x 16 godz. = 380,96 zł.

Krok 2.

Obliczenie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy 

ze zmiennych składników wynagrodzenia

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas zwolnienia 

od pracy ze zmiennych składników wynagrodzenia należy 

przyjąć jedynie prowizję wypłaconą pracownikowi w sierp-

niu 2013 r.:

■  prowizję należy podzielić przez liczbę godzin faktycznie 

przepracowanych przez pracownika w sierpniu:

      625 zł : 152 godz. = 4,11 zł/godz.,

■  tak obliczoną stawkę godzinową ze zmiennych składni-

ków wynagrodzenia należy pomnożyć przez liczbę go-

dzin wyznaczonych pracownikowi do przepracowania 

w czasie, w którym korzystał z opieki nad dzieckiem:

      4,11 zł/godz. x 16 godz. = 65,76 zł.

Krok 3. 

Obliczenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

Należy zsumować wynagrodzenie za czas zwolnienia od 

pracy ze stałych i zmiennych składników:

380,96 zł + 65,76 zł = 446,72 zł.

Otrzymana kwota to wynagrodzenie za 2 dni opieki nad 

dzieckiem.

PRZYKŁAD

W lipcu 2013 r. pracownik korzystał z 2 dni urlopu wypo-

czynkowego oraz 2 dni urlopu okolicznościowego.

Wynagrodzenie pracownika składa się z płacy zasadniczej 

w stałej wysokości 3000 zł oraz zmiennych akordów mie-

sięcznych.

Dokończenie ze str. 22
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Pracownik otrzymał następujące wynagrodzenia akordowe:

■  w lipcu 2013 r. – 1125 zł,

■  w czerwcu 2013 r. – 1252 zł,

■  w maju 2013 r. – 1305 zł,

■  w kwietniu 2013 r. – 1385 zł,

oraz przepracował odpowiednio:

■  w lipcu 2013 r. – 152 godz.,

■  w czerwcu 2013 r. – 160 godz.,

■  w maju 2013 r. – 160 godz.,

■  w kwietniu 2013 r. – 168 godz.

Krok 1. 

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za urlop 

wypoczynkowy

Stałe wynagrodzenie zasadnicze uwzględniamy w wyna-

grodzeniu urlopowym w wysokości należnej w miesiącu 

wykorzystywania urlopu.

A zatem:

■  miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez liczbę 

godzin przypadających do przepracowania w lipcu 2013 r.:

      3000 zł : 184 godz. = 16,30 zł/godz.,

■  stawkę za 1 godzinę urlopu ze stałych składników wyna-

grodzenia mnożymy przez liczbę godzin urlopu:

      16,30 zł/godz. x 16 godz. = 260,80 zł.

Akordy uwzględniamy w wynagrodzeniu urlopowym jako ele-

menty pensji przysługujące w zmiennej wysokości.

Do podstawy wymiaru przyjmujemy zatem akordy wypłacone 

pracownikowi w kwietniu, maju i czerwcu 2013 r.:

1385 zł + 1305 zł + 1252 zł = 3942 zł.

Sumujemy czas przepracowany w okresie 3 miesięcy:

168 godz. + 160 godz. + 160 godz. = 488 godz.

Ustalamy średnie wynagrodzenie za 1 godzinę ze zmien-

nych składników wynagrodzenia (akordów). W tym celu 

sumę zmiennych składników wynagrodzenia dzielimy przez 

liczbę godzin przepracowanych przez 3 miesiące:

3942 zł : 488 godz. = 8,08 zł/godz.

Obliczamy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze 

zmiennych składników wynagrodzenia. Stawkę za 1 godzi-

nę urlopu ze zmiennych składników wynagrodzenia mnoży-

my przez liczbę godzin urlopu:

8,08 zł/godz. x 16 godz. = 129,28 zł.

Następnie sumujemy wynagrodzenie za urlop wypoczynko-

wy ze stałych i zmiennych składników:

260,80 zł + 129,28 zł = 390,08 zł.

Otrzymana kwota to wynagrodzenie za 2 dni urlopu wypo-

czynkowego.

Krok 2.

Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego

Urlopu okolicznościowego nie udziela się na godziny, lecz na dni. 

Nieobecność pracownika w danym dniu powoduje obniżenie 

wymiaru czasu pracy pracownika w obowiązującym okresie roz-

liczeniowym o liczbę godzin, jaką miał przepracować w tym dniu.

Pełny wymiar czasu pracy w lipcu 2013 r. wynosi 184 godziny.

Ustalając liczbę godzin faktycznie przepracowanych, 

wymiar pomniejszamy o czas urlopu okolicznościowego 

(16 godzin) i o czas urlopu wypoczynkowego (16 godzin).

Pracownik przepracował więc w tym miesiącu 152 godziny.

Stałe wynagrodzenie zasadnicze uwzględniamy w wyna-

grodzeniu za urlop okolicznościowy w wysokości należnej 

w miesiącu wykorzystywania urlopu. A zatem:

3000 zł : 184 godz. = 16,30 zł/godz.,

■  stawkę za 1 godzinę urlopu ze stałych składników wyna-

grodzenia mnożymy przez liczbę godzin urlopu:

      16,30 zł/godz. x 16 godz. = 260,80 zł.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop okolicznoś-

ciowy ze zmiennych składników wynagrodzenia należy 

przyjąć akord wypłacony pracownikowi w lipcu 2013 r.

Obliczamy wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ze 

zmiennych składników wynagrodzenia. W tym celu:

■  wynagrodzenie akordowe wypłacone w lipcu dzielimy 

przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez 

pracownika w tym miesiącu:

      1125 zł : 152 godz. = 7,40 zł/godz.

■  stawkę za 1 godzinę urlopu ze zmiennych składników wy-

nagrodzenia (akordu) mnożymy przez liczbę godzin urlopu:

      7,40 zł/godz. x 16 godz. = 118,40 zł.

Następnie sumujemy wynagrodzenie za urlop okolicz-

nościowy ze stałych i zmiennych składników:

260,80 zł + 118,40 zł = 379,20 zł.

Otrzymana kwota to wynagrodzenie za 2 dni urlopu okolicz-

nościowego.
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ekwiwalenty pieniężne WYNAGRODZENIA

Różnice i podobieństwa w sposobie ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego 
i okolicznościowego

Wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy

Wynagrodzenie za urlop 
okolicznościowy

■  składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej 
kwocie uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesią-
cu wykorzystywania urlopu,

■  składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej 
kwocie uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesią-
cu wykorzystywania urlopu,

■  zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie 
dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych stawek miesięcznych, 
uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi 
w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzający miesiąc 
rozpoczęcia urlopu, a jeżeli ulegają znacznym wahaniom – nawet 
z 12 miesięcy,

■  zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się wyłącznie z miesiąca, 
w którym przypadło zwolnienie od pracy,

■  podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których 
pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta 
podstawa, a następnie mnoży tak ustalone wynagrodzenie za jedną 
godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracował-
by w okresie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie 
korzystał z urlopu.

■  wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości 
dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowa-
nia w danym miesiącu,

■  wynagrodzenie ustalane w zmiennej wysokości dzieli się przez fak-
tyczną liczbę godzin pracy pracownika w danym miesiącu,

■  po zsumowaniu stawek godzinowych ze stałego i zmiennego wyna-
grodzenia, tak otrzymane wynagrodzenie za 1 godzinę pracy mnoży 
się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania przez 
pracownika w okresie urlopu okolicznościowego zgodnie z obowiązu-
jącym go harmonogramem czasu pracy.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  § 4–16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwol-

nień od pracy (DzU  nr 60, poz. 281, ost. zm. DzU  z 2011 r. nr 210, poz. 1253),
 ■  § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 

stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU  
nr 62, poz. 289, ost. zm.  DzU  z 2003 r. nr 230, poz. 2292),

 ■  § 6–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14, ost. zm. DzU  z 2009 r. nr 174, poz. 1353),

 ■  art. 172, 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( j.t.  DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU  z 2013 r. poz. 1028).

ALDONA SALAMON 
ekspert w zakresie wynagrodzeń, wykładowca ff53891b-5474–4368-a8ec-da048c6f3045

Jak ustalić ekwiwalent za urlop,
jeżeli pracownik był wynagradzany 
stawką godzinową i akordowo
Jeden z naszych pracowników wynagradzany stawką godzinową i otrzymujący dodatkowo wynagrodze-
nie akordowe rozwiązał z końcem sierpnia umowę o pracę. Pracownik był zatrudniony w podstawowym 
systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak ustalić podstawę 
wymiaru ekwiwalentu za urlop, jeśli w maju pracownik korzystał z 5 dni urlopu, w czerwcu był przez 
2 dni na urlopie okolicznościowym, a od 17 lipca do 10 sierpnia przebywał w szpitalu? Jak obliczyć ekwi-
walent za urlop (8 dni)? – pyta Czytelnik z Iławy.
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W odniesieniu do ww. pracownika zastosowanie 
ma mieszany system wynagradzania, na który 

składa się wynagrodzenie godzinowe oraz akordowe. 
Zarówno jeden, jak i drugi składnik wynagrodzenia  
należą do grupy zmiennych składników wynagrodze-
nia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden 
miesiąc. W celu obliczenia podstawy wymiaru ekwi-
walentu należy  zsumować te składniki wynagrodze-
nia, które zostały pracownikowi wypłacone w okresie 
3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa 
do ekwiwalentu. Ponieważ pracownik nie przepraco-
wał pełnych 3 miesięcy poprzedzających uzyskanie 
prawa do ekwiwalentu (z powodu urlopu wypoczyn-
kowego, okolicznościowego i z powodu choroby), 
zsumowane wynagrodzenie trzeba dopełnić, dzieląc 
je przez liczbę dni przepracowanych w tym okresie, 
a następnie otrzymany wynik mnożąc przez liczbę dni 
wynikających z obowiązku pracy. Dopiero z tak do-
pełnionego wynagrodzenia należy wyliczyć średnią 
(dzieląc uzyskane w ten sposób wynagrodzenie przez 
3), która będzie stanowiła podstawę ustalenia ekwi-
walentu za urlop. 

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy zostały 
określone w rozporządzeniu MPiPS w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczyn-
kowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za 
czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(dalej rozporządzenie urlopowe). Zgodnie z jego 
postanowieniami ekwiwalent należy ustalać we-
dług zasad obowiązujących przy obliczaniu wy-
nagrodzenia urlopowego, z uwzględnieniem zmian 
przewidzianych w § 15–19 tego rozporządzenia. 
Wśród składników uwzględnianych w podstawie 
wymiaru ekwiwalentu należy wymienić przede 
wszystkim: 
■  wynagrodzenie za pracę (określone stałą stawką 

miesięczną, godzinowo, akordowo, prowizyjnie), 
■  normalne wynagrodzenie oraz dodatki za pracę 

w godzinach nadliczbowych, 
■  dodatek za pracę w porze nocnej, 
■  inne dodatki związane z pracą, 

■  premie zadaniowe oraz premie regulaminowe o cha-
rakterze roszczeniowym. 
W podstawie wymiaru ekwiwalentu nie należy na-

tomiast uwzględniać premii uznaniowej, co potwierdził 
Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lipca 2000 r. (I PKN 
17/00, OSNP 2002/3/77): „(...) tak zwana premia uzna-
niowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie 
stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec 
tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowe-
go (...)”. 

W podstawie wymiaru ekwiwalentu nie należy 
natomiast uwzględniać składników wynagrodzenia 
i innych świadczeń ze stosunku pracy, które zostały 
wymienione w § 6 rozporządzenia urlopowego, tj. m.in.
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wynagro-
dzenia za urlop okolicznościowy oraz za inne okresy 
niewykonywania pracy, za które pracownik zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia, wynagrodzenia cho-
robowego, wynagrodzenia postojowego, nagród czy 
kwoty wyrównania do poziomu minimalnego wyna-
grodzenia za pracę. 

Ponieważ Państwa pracownik nie otrzymuje skład-
ników wynagrodzenia określonych w stałej miesięcz-
nej wysokości, lecz otrzymuje wyłącznie tzw. zmienne 
składniki wynagrodzenia, które przysługują mu za 
okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, to do celów wylicze-
nia ekwiwalentu za urlop zastosowanie znajdzie 
§ 16 rozporządzenia urlopowego. Przepis ten stanowi, 
że zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące 
za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględnia się 
w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi 
w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzają-
cych miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Jedno-
cześnie, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego 
uwzględnianego okresu, uzyskane przez niego wyna-
grodzenie należy podzielić przez liczbę dni pracy, za 
które przysługiwało to wynagrodzenie, a następnie 
otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie 
pracownik przepracowałby w ramach normalnego 
czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy, czyli należy dopełnić niepełny okres wy-
nagrodzenia. Dopiero po jego dopełnieniu można 
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ustalić przeciętną wysokość wskazanych składników 
wynagrodzenia. 

Następnie  w celu wyliczenia kwoty należnego pra-
cownikowi ekwiwalentu tak ustaloną podstawę wymiaru: 
■  dzieli się przez współczynnik do ekwiwalentu, po czym 
■  kwotę ekwiwalentu za jeden dzień dzieli się przez 

liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu 
pracy obowiązującej pracownika (np. przez 8 – jeże-
li dobowa norma czasu pracy obowiązująca pracow-
nika to 8 godzin, przez 7 – jeżeli pracownik jest osobą 
niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarko-
wanym i posiada zaświadczenie o celowości stosowa-
nia skróconej normy czasu pracy), a następnie 

■   tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu 
mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego 
przez pracownika urlopu wypoczynkowego. 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
współczynnik ekwiwalentu należy 
ustalać proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika. 

PRZYKŁAD 

Przyjmijmy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, 

w okresie 3 miesięcy poprzedzających sierpień, tj. miesiąc 

nabycia prawa do ekwiwalentu, otrzymał następujące wy-

nagrodzenie: 

Wynagrodzenie 
wypłacone w miesią-

cach: 
05/2013 06/2013 07/2013 

Wynagrodzenie 
zasadnicze/stawka 
godzinowa 

16,20 16,20 16,20 

Liczba godzin nomi-
nalnych 160 160 176

Liczba dni nominal-
nych 20 20 22 

Liczba dni przepraco-
wanych 15 18 11 

Liczba dni urlopu 
wypoczynkowego 5     

Liczba dni urlopu 
okolicznościowego   2   

Liczba kalendarzo-
wych dni choroby     15 

Liczba godzin prze-
pracowanych 120 144 88 

Wynagrodzenie za 
pracę wynikające ze 
stawki godzinowej 

1944 2332,80 1425,60 

Wynagrodzenie 
akordowe 695,00 820,00 450,00 

Wynagrodzenie za 
urlop wypoczynkowy 748,00     

Wynagrodzenie za ur-
lop okolicznościowy   350,24   

Wynagrodzenie 
chorobowe     1213,65 

Przychód brutto 3387 3503,04 3089,25 

Aby obliczyć ekwiwalent za 8 dni (64 godz.) niewykorzysta-

nego urlopu, należy dokonać następujących wyliczeń: 

■   7667,40 zł (suma zmiennych składników przysługują-

cych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłaconych 

w okresie 3 miesięcy poprzedzających sierpień: 1944 zł + 

+ 695,00 zł + 2332,80 zł + 820,00 zł + 1425,60 zł + 

+ 450,00 zł), 

■   7667,40 zł : 44 (liczba dni przepracowanych w okresie, 

z którego ustala się podstawę wymiaru) = 174,26 zł × 62 

(liczba dni, jakie pracownik przepracowałby, gdyby pra-

cował pełny okres) = 10 804,12 zł (podstawa wymiaru 

ekwiwalentu po dopełnieniu), 

■   10 804,12 : 3 = 3601,37 zł (przeciętna wysokość zmien-

nych składników wynagrodzenia), 

■   3601,37 zł : 20,92 (współczynnik do ekwiwalentu dla 

pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie 

czasu pracy od poniedziałku do piątku) = 172,15 zł 

(kwota za 1 dzień), 

■   172,15 zł : 8 (liczba godzin odpowiadająca dobowej 

normie czasu pracy pracownika) = 21,52 zł (stawka za 

1 godzinę), 

■   21,52 zł × 64 (liczba godzin niewykorzystanego urlopu) 

= 1377,28 zł (kwota ekwiwalentu brutto).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ § 6 i 14–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania 
i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za ur-
lop (DzU  nr 2, poz. 14, ost. zm. DzU  z 2009 r. nr 174, poz. 1353). 
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IZABELA NOWACKA 
specjalista w zakresie kadr i płac

Czy wynagrodzenie za urlop 
szkoleniowy należy ustalać
jako stawkę za dzień czy za godzinę
Jeden z naszych pracowników będzie korzystał z urlopu szkoleniowego przez 3 dni w związku z obroną 
pracy dyplomowej na podstawie art. 1031 § 2 k.p. Jest wynagradzany stawką miesięczną i otrzymuje 
zmienne składniki wynagrodzenia. Czy prawidłowe będzie wyliczenie wynagrodzenia za czas tego urlo-
pu tak samo jak za urlop wypoczynkowy, ale poprzestając na ustaleniu stawki za 1 dzień i pomnożeniu 
przez 3, tj. przez liczbę dni urlopu szkoleniowego? – pyta Czytelnik z Warszawy.

Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego po-
winni Państwo ustalać według zasad obowiązują-

cych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy, z jedną natomiast różnicą. Polega ona na tym, 
że składniki wynagrodzenia ustalane w przeciętnej 

wysokości należy obliczać z miesiąca, w którym przypadł 
urlop szkoleniowy. Mimo że urlopu szkoleniowego trzeba 
udzielać na dni pracy pracownika, ustaloną podstawę 
wymiaru trzeba podzielić przez liczbę godzin, które 
pracownik musiałby przepracować podczas tego urlopu. 

PRZYKŁAD 
Pracownik na III roku studiów licencjackich ma wyznaczony termin obrony pracy dyplomowej na 11 września 2013 r. Umowę o do-

kształcanie zawarł z pracodawcą 1 października 2010 r. Od 1 do 13 sierpnia br. korzystał z 9 dni urlopu szkoleniowego. Pracownik 

wykonuje pracę od poniedziałku do piątku. W tym okresie przepracowałby 72 godziny (9 dni x 8 godz.). Jest wynagradzany stałą 

stawką 2000 zł oraz zmienną miesięczną premią regulaminową w wysokości od 5 do 20% płacy zasadniczej. W sierpniu premia 

wyniosła 260 zł. 

Wynagrodzenie za urlop należy obliczyć w następujący sposób: 

■  260 zł : 96 godz. [168 godz. – wymiar czasu pracy w sierpniu) – 72 godziny urlopu szkoleniowego = 2,71 zł (wynagrodzenie za 

jedną godzinę), 

■ 2,71 zł x 72 godz. = 195,12 zł (wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych). 

Za sierpień pracownikowi przysługuje: wynagrodzenie stałe 2000 zł, premia regulaminowa 260 zł oraz wynagrodzenie za urlop szko-

leniowy 195,12 zł (łącznie 2455,12 zł). 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 1031 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
 ■ § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 

stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU 
nr 62, poz. 289; ost. zm. DzU z 2003 r. nr 230, poz. 2292),

 ■ § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14, ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353).
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ARTUR BOGACKI
specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Na jakich zasadach jest przyznawane 
świadczenie rehabilitacyjne z tytułu 
niezdolności do pracy spowodowanej 
wypadkiem
Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownikowi poszkodowanemu w wypadku związanym z wykonywa-
niem pracy, który nadal jest niezdolny do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia cho-
robowego lub z ubezpieczenia wypadkowego. Warunkiem przyznania świadczenia jest to, czy dalsze leczenie 
lub rehabilitacja takiego pracownika rokują odzyskanie zdolności do pracy. Chory pracownik może mieć pra-
wo do świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 75, 90 lub 100% podstawy wymiaru.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia choro-
bowego z tytułu niezdolności do pracy spowodo-

wanej wypadkiem w drodze do lub z pracy przysługuje 
osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarów-
no obowiązkowo (np. pracownikom), jak i na zasadzie 
dobrowolności (np. osobom prowadzącym pozarolni-
czą działalność gospodarczą). Świadczenie to może też 
przysługiwać z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu 
niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy 
pracy – osobom podlegającym ubezpieczeniu wypad-
kowemu.

Z tytułu niezdolności do pracy 
spowodowanej wypadkiem przy 
pracy osobom podlegającym 
ubezpieczeniu wypadkowemu 
przysługuje świadczenie rehabilita-
cyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne pozwala na kontynuo-
wanie leczenia ubezpieczonemu po wyczerpaniu okre-
su zasiłkowego. Przyznawane jest ono na okres nie-
zbędny do przywrócenia choremu pracownikowi 
zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy

(w rozumieniu ustawy zasiłkowej), tj. 360 dni. Świad-
czenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień 
niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od 
pracy.

Lekarz orzecznik ZUS przyznający świadczenie re-
habilitacyjne może orzec uprawnienie do świadczenia 
na okres krótszy. Jeżeli ubezpieczony po tym okresie 
będzie wymagał dalszego leczenia lub rehabilitacji, 
może ubiegać się o przedłużenie świadczenia rehabili-
tacyjnego, aż do wykorzystania 12 miesięcy.

Najpierw zasiłek potem świadczenie

Jeżeli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy 
pracy, wówczas za czas tej niezdolności do pracy będzie 
przysługiwał m.in. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
wypadkowego, w wysokości 100% podstawy wymiaru 
przez cały okres niezdolności do pracy. Natomiast gdy 
zdarzenie zostanie uznane za wypadek w drodze do lub 
z pracy, osoba poszkodowana, np. pracownik, może li-
czyć najpierw na wynagrodzenie chorobowe, a następ-
nie od 34. lub 15. dnia niezdolności do pracy na zasiłek 
z ubezpieczenia chorobowego. Oba te świadczenia 
przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru za-
siłku przez cały okres niezdolności do pracy.
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Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, tj. po upływie 
182 dni pobierania zasiłku (w przypadku gruźlicy lub 
choroby przypadającej na okres ciąży po upływie 270 
dni), jeżeli pracownik nadal nie odzyskał zdolności do 
pracy, przyznawane jest świadczenie rehabilitacyjne. 
Będzie ono wypłacane przez okres niezbędny do przy-
wrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż 
przez 12 miesięcy. Warunkiem przyznania świadczenia 
rehabilitacyjnego jest to, czy dalsze leczenie lub reha-
bilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Po wyczerpaniu pobierania zasiłku 
chorobowego z ubezpieczenia 
wypadkowego lub z ubezpiecze-
nia chorobowego choremu pra-
cownikowi może zostać przyznane 
świadczenie rehabilitacyjne, nie 
dłużej niż na 360 dni.

Podstawa wymiaru świadczenia

Niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem 
przy pracy uprawnia do świadczenia rehabilitacyjnego 
w wysokości 100% podstawy wymiaru. Podstawę wy-
miaru świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia 
wypadkowego stanowi kwota będąca podstawą wymia-
ru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Inaczej jest w razie niezdolności do pracy spowodo-
wanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Wte-
dy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na ogól-
nych zasadach i wynosi:
■  90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za 

okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni) świadczenia 
rehabilitacyjnego,

■  75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za 
pozostały okres,

■  100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdy 
przysługuje w okresie ciąży.

Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne

O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie 
świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik 
oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania ubezpieczonego. Może też orzekać ko-
misja lekarska ZUS, w przypadku wniesienia przez 
ubezpieczonego sprzeciwu od orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS lub w razie zgłoszenia przez Prezesa 
ZUS zarzutu wadliwości takiego orzeczenia. Świad-
czenie jest przyznawane na wniosek ubezpieczonego.

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacają podmioty 
uprawnione do wypłaty zasiłków chorobowych (praco-
dawca lub ZUS), z tym że po rozwiązaniu stosunku 
pracy świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane wy-
łącznie przez ZUS. 

Podstawą do podjęcia wypłaty 
świadczenia rehabilitacyjnego jest 
decyzja wydana na podstawie 
orzeczenia lekarza orzecznika lub 
komisji lekarskiej ZUS.

PRZYKŁAD

30-letnia pracownica stała się niezdolna do pracy od 16 sierp-

nia br. z powodu wypadku. Wypadek został uznany jako wy-

padek w drodze z pracy. Jest to jej pierwsza niezdolność do 

pracy w tym roku. W związku z tym pracownicy od 16 sierpnia 

br. przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 

100% podstawy wymiaru przez 33 dni. Jeżeli jej niezdolność 

przedłuży się, będzie miała prawo od 34. dnia niezdolności do 

pracy, tj. od 18 września 2013 r., do zasiłku chorobowego 

w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

W sytuacji gdy pracownica po okresie zasiłkowym nie odzy-

ska zdolności do pracy i ZUS zdecyduje o przyznaniu świad-

czenia rehabilitacyjnego, wówczas poszkodowana w wypad-

ku pracownica będzie mogła uzyskać prawo do świadczenia 

rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego. Świadcze-

nie będzie przysługiwało przez okres wskazany w decyzji 

o jego przyznaniu, nie dłużej niż przez 360 dni, w wysokości:

■  90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres 

pierwszych 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego 

(90 dni),

■  75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozo-

stały okres świadczenia rehabilitacyjnego (270 dni) .
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Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne będą wy-

płacane poszkodowanej w wypadku pracownicy przez pra-

codawcę, jeżeli będzie on uprawniony do ustalania prawa 

i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Do przyznania i wypłaty świadczenia rehabilitacyj-
nego wymagane jest:
■  oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyj-

nego na druku ZUS Np-7, 
■  zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez 

lekarza leczącego (druk ZUS N-9),
■  wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) 

– chyba że oświadczenie składa ubezpieczony, któ-
rego niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubez-
pieczenia, albo osoba prowadząca pozarolniczą 
działalność, 

■  protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 
przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność do 
pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy, 

■  decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana 
przez inspektora sanitarnego, jeżeli niezdolność do 
pracy spowodowana jest chorobą zawodową, 

■  zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 
w przypadku pracownika, ZUS Z-3b – w przypadku 
ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działal-
ność, ubezpieczonych współpracujących z osobami 
prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz du-
chownych albo ZUS Z-3a w przypadku innych ubez-
pieczonych.

Dowodem stanowiącym podsta-
wę przyznania i wypłaty przez ZUS 
świadczenia rehabilitacyjnego 
przysługującego za okres po usta-
niu tytułu ubezpieczenia chorobo-
wego jest dodatkowo oświadcze-
nie złożone na druku ZUS Z-10.

Skompletowaną dokumentację należy składać w te-
renowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej 

według miejsca zamieszkania ubezpieczonego, co naj-
mniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego okresu 
zasiłkowego. Złożenie dokumentacji w terminie póź-
niejszym nie oznacza, że świadczenie to nie zostanie 
przyznane. Jednakże uniemożliwi wydanie przez ZUS 
decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego jesz-
cze przed wyczerpaniem okresu zasiłkowego.

Wypłata świadczenia

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego powinna na-
stąpić w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego 
wniosku o świadczenie. Jeżeli świadczenie rehabilita-
cyjne jest przyznane w wyniku postępowania rentowego 
albo gdy ubezpieczony zgłosił sprzeciw od orzeczenia 
lekarza orzecznika lub był zgłoszony zarzut wadliwości 
orzeczenia lekarza orzecznika, decyzja przyznająca 
i wypłata świadczenia powinna nastąpić w terminie 
30 dni od daty wydania orzeczenia przez komisję lekar-
ską. W razie odmowy prawa do świadczenia rehabilita-
cyjnego, decyzja odmowna powinna być wydana naj-
później w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia 
przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską.

Bez prawa do świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne nie będzie przysługi-
wało osobie uprawnionej do emerytury lub renty z ty-
tułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, 
zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemery-
talnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczy-
cielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne nie będzie także przy-
sługiwało:
■  za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo 

do wynagrodzenia na podstawie przepisów szcze-
gólnych,

■  w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wycho-
wawczego, 

■  w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywa-
nia kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem 
przypadków, w których prawo do zasiłku wynika 
z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących 
odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy 
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w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub 
tymczasowego aresztowania,

■  za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego (jeżeli 
niezdolność do pracy została spowodowana w wy-
niku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co 
zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądu),

■  za miesiąc kalendarzowy (w którym zostało stwier-
dzone wykonywanie pracy zarobkowej albo wyko-
rzystywanie okresu, na który świadczenie zostało 
przyznane, niezgodnie z jego celem).
Świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ty-

tułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) nie 
przysługuje, gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje 
działalność zarobkową lub podjęła działalność zarob-
kową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem cho-
robowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za 
okres choroby.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wy-
padkowego nie będzie przysługiwało:
■  gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnio-

ne naruszenie przez ubezpieczonego przepisów do-
tyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane 
przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbal-
stwa,

■  osobie będącej w stanie nietrzeźwości albo pod 
wpływem środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, która przyczyniła się w znacznym 
stopniu do spowodowania wypadku, 

■  gdy osoba poszkodowana w wypadku przy pracy od-
mówi bez uzasadnionej przyczyny poddania się ba-
daniu w celu ustalenia zawartości w organizmie al-
koholu, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych albo przez swoje zachowanie 
uniemożliwi przeprowadzenie takiego badania.
Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność 

i osobom z nimi współpracującym, duchownym będą-
cym płatnikami składek na własne ubezpieczenia oraz 
członkom ich rodzin świadczenie rehabilitacyjne 
z ubezpieczenia wypadkowego nie będzie przysługi-
wało w razie wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu 
złożenia wniosku o jego przyznanie zadłużenia z tytu-
łu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę prze-
kraczającą 6,60 zł do czasu spłaty całości zadłużenia.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 11 ust. 2 pkt 2, art. 18–22 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-

czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77, 
poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747),

 ■  art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2, art. 7, art. 9 ust. 1–2, art. 10, 21 ustawy 
z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (j.t. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322, ost. zm. DzU 
z 2012 r. poz. 637),

 ■  art. 92 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),

 ■  § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2012 r. poz. 444).

JOANNA STOLARSKA
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Kiedy zleceniobiorczyni ma prawo 
do zasiłku macierzyńskiego
Nasza firma zatrudniała zleceniobiorczynię, która z tego tytułu była zgłoszona do wszystkich obowiązko-
wych ubezpieczeń oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Umowa-zlecenie została rozwią-
zana 30 czerwca 2013 r. Od 10 lipca 2013 r. była zleceniobiorczyni pobiera zasiłek chorobowy (okazało 
się, że jest w ciąży). Zasiłek jest wypłacany przez ZUS. Czy naszej byłej zleceniobiorczyni będzie przy-
sługiwał zasiłek macierzyński, jeżeli będzie przebywała na zasiłku chorobowym bez przerwy, aż do dnia 
porodu? – pyta Czytelniczka z Jasła.

ZUS  zasiłek macierzyński
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Państwa zleceniobiorczyni nie będzie przysługiwał 
zasiłek macierzyński. Będzie miała prawo tylko do za-
siłku chorobowego. Zasiłek macierzyński przysługuje 
ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubez-
pieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wycho-
wawczego. Gdyby poród nastąpił w okresie trwania 
umowy-zlecenia, zasiłek macierzyński przysługiwałby 
ubezpieczonej za cały wskazany w przepisach okres, 
ponieważ zleceniobiorczyni urodziłaby dziecko 
w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

PRZYKŁAD

Anna S. jest zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia od 

1 stycznia do 30 września 2013 r. Podlega z tego tytułu 

ubezpieczeniu chorobowemu. Zleceniobiorczyni jest obec-

nie w 2. miesiącu ciąży. Jeżeli urodzi dziecko przed rozwią-

zaniem umowy-zlecenia, czyli najpóźniej do 30 września, 

nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-
prawnej nie podlega przepisom Kodeksu pracy doty-
czącym gwarancji związanych z rodzicielstwem. Pra-
codawca nie ma obowiązku przedłużenia takiej umowy 
do dnia porodu. Oznacza to, że w dniu urodzenia dzie-
cka Państwa była zleceniobiorczyni nie będzie podle-
gała ubezpieczeniu chorobowemu i tym samym nie 
będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 7, art. 29 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadcze-

niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(j.t. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 996),

 ■ art. 2, art. 177 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94, ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1028).

IZABELA NOWACKA
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Czy wykonawca dzieła powinien zostać 
zgłoszony do ZUS, jeśli płatnik stosuje 
do przychodów z umowy 50% koszty 
autorskie
Zawarliśmy umowę o dzieło z grafikiem komputerowym, który nie jest naszym pracownikiem. Ponieważ 
ma zaprojektować i wykonać nową szatę graficzną naszej strony internetowej, chcielibyśmy zastoso-
wać do umowy 50% koszty uzyskania przychodów. Czy to prawda, że jeżeli zastosujemy podwyższone 
koszty autorskie, to będziemy musieli oskładkować tę umowę, natomiast składek nie musielibyśmy od-
prowadzać przy potrąceniu zwykłych kosztów uzysku, tj. 20%? Czy musimy naliczać składki ZUS, jeśli 
wykonawca dzieła zgłosi wniosek o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi? 
– pyta Czytelnik z Wrocławia.

Nie, ponieważ osoba wykonująca umowę o dzieło na 
rzecz Państwa firmy nie podlega ubezpieczeniom 

społecznym i zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy. Nie 

mogą jej zatem Państwo zgłosić do ZUS. Nie zmienia tej 
okoliczności fakt naliczania 50% kosztów uzyskania 
przychodu z tytułu praw autorskich. W 2013 r. nie zaszły 

umowy cywilnoprawne 
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w tym zakresie żadne zmiany. Natomiast każda osoba, 
która nie ma obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń (np. 
pracuje tylko na podstawie umowy o dzieło), może od 
1 stycznia 2013 r. przystąpić do ubezpieczeń emerytalne-
go i rentowych dobrowolnie. Taka osoba zgłasza się jed-
nak do ZUS samodzielnie. Sama też w całości z włas-
nych środków opłaca za siebie składki ubezpieczeniowe. 
Firma, która zawarła umowę o dzieło, nie jest płatnikiem 
składek w odniesieniu do takiej osoby. 

Umowa o dzieło nie stanowi tytułu ani do obowiąz-
kowych, ani dobrowolnych ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnego. Osoby, które z danego tytułu podlegają 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, zostały 
wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych, a zdrowotnemu – w art. 66 ust. 1 
ustawy zdrowotnej. W żadnym z tych ustawowych ka-
talogów nie ma umowy o dzieło, dlatego osobę, którą 
zatrudnili Państwo na tej podstawie, w ogóle nie należy 
zgłaszać do ZUS. Jedyny wyjątek dotyczy osób, które 
są pracownikami i które dodatkowo zawarły z własnym 
pracodawcą umowę o dzieło (lub taką umowę wykonu-
ją na rzecz swojego pracodawcy, z którym łączy ich 
stosunek pracy). W takiej sytuacji do celów ubezpie-
czeniowych przychód z tytułu umowy o dzieło traktuje 
się jako przychód ze stosunku pracy (inaczej niż w roz-
liczeniach podatkowych, gdzie umowa o dzieło stanowi 
odrębne, obok stosunku pracy, źródło przychodu). 

Pracodawca, który zawarł umowę 
o dzieło z własnym pracownikiem, 
ma obowiązek uwzględnienia przy-
chodu z tytułu takiej umowy w przy-
chodzie pracowniczym i łącznego 
oskładkowania na zasadach właś-
ciwych dla stosunku pracy. 

Przedmiotem umowy o dzieło może być stworzenie 
utworu w rozumieniu prawa autorskiego i związane z tym 
przeniesienie praw autorskich na nabywcę lub udzielenie 
licencji na korzystanie z utworu. Za wykonanie utworu 
i rozporządzanie prawami autorskimi twórcy przysługuje 
wynagrodzenie określone w umowie. Według organów 

podatkowych, jeżeli umowa o dzieło dotyczy stworzenia 
utworu i przeniesienia majątkowych praw autorskich 
z nim związanych na zlecającego, to do umowy tej mają 
zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. O zasto-
sowaniu 50% kosztów z tytułu korzystania przez twórców 
z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania 
przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności 
(utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego. 

Przepisy podatkowe w tym zakresie nie mają jednak 
zastosowania w kwestii składkowej. Umowa o dzieło, 
również ta, do której zastosowano 50% koszty uzyskania 
przychodu, nadal nie stanowi tytułu do objęcia ubezpie-
czeniami. Zastosowanie właściwej normy procentowej 
kosztów uzyskania przychodu do celów obliczenia zalicz-
ki na podatek nie ma nic wspólnego z podleganiem (bądź 
nie) ubezpieczeniom w ZUS z tytułu umowy o dzieło. 

Być może Państwa wątpliwości wynikają z nowego 
brzmienia art. 7 ustawy systemowej, który rozszerzył krąg 
osób mogących przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych dobrowolnie. Obecnie dobrowolne składki 
emerytalne i rentowe może opłacać każda osoba, któ-
ra nie ma tytułu do opłacania ich obowiązkowo – a za-
tem również wykonawca dzieła, dla którego umowa ta 
jest jedynym sposobem zarobkowania. W takiej sytu-
acji firma zamawiająca dzieło nie jest jednak płatni-
kiem składek za wykonawcę. Nie powinni zatem Pań-
stwo zgłaszać wykonawcy dzieła do ubezpieczeń nawet 
wtedy, gdy chce on przystąpić do nich dobrowolnie. Jeże-
li wyraża taką wolę, sam musi zgłosić się do ZUS. 

Nie oznacza to jednak, że umowa o dzieło stała się 
dla niego tytułem do ubezpieczeń. W przypadku gdy 
wykonawca dzieła, który złożył w ZUS wniosek o ob-
jęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi, uzyska tytuł do obowiązkowych ubezpie-
czeń (np. rozpocznie pracę na etat lub prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej), będzie podlegał 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu oraz ren-
towym. Powinien wówczas zostać z tego tytułu zgło-
szony do ubezpieczeń przez swojego płatnika składek. 
Sam natomiast powinien wyrejestrować się z dobro-
wolnych ubezpieczeń w ZUS. W takim bowiem przy-
padku nie występuje już sytuacja braku obowiązkowego 
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tytułu do ubezpieczeń, która mogłaby uzasadniać pod-
leganie tym ubezpieczeniom dobrowolnie. 

Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba, 
która nie ma tytułu do obowiązko-
wych ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych, może przystąpić do 
tych ubezpieczeń dobrowolnie. 

PRZYKŁAD 

W marcu br. dom mody zawarł umowę o dzieło na projekt i wy-

konanie dekoracji do pokazu nowej kolekcji wiosenno-letniej. 

Wykonawca dzieła nie ma innych tytułów do obowiązkowych 

ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego. Od 1 lutego 2013 r. 

przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, 

samodzielnie zgłaszając się w ZUS, a następnie opłacając za 

siebie należne składki od minimalnej obowiązującej podstawy 

ich wymiaru (1600 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę). 

Dom mody zadowolony z efektu pracy aranżera zaproponował 

mu stałą współpracę na podstawie umowy-zlecenia. W ramach 

tej umowy zleceniobiorca ma odpowiadać za marketing, 

a oprócz tego na podstawie umów o dzieło będzie przygotowy-

wał sesje zdjęciowe modelek i budował scenografie do

pokazów. Rozpoczęcie wykonywania umowy-zlecenia na-

stąpiło 2 kwietnia br. W związku z tym, że u tej osoby pojawił 

się tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rento-

wych, musiała ona dokonać wyrejestrowania z ubezpie-

czeń dobrowolnych. Natomiast dom mody jako zlecenio-

dawca podejmuje obowiązki płatnika składek, czyli 

dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego, rento-

wych, wypadkowego oraz zdrowotnego, a na wniosek zle-

ceniobiorcy – także do ubezpieczenia chorobowego. 

Do celów podatkowych przychód z umowy-zlece-
nia stanowi przychód z działalności wykonywanej oso-
biście i będą do niego miały zastosowanie 20% koszty 
uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku umo-
wy o dzieło, której przedmiotem będzie utwór w rozu-
mieniu prawa autorskiego, płatnik będzie mógł zasto-
sować wyższe 50% koszty.  ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■  art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 985), 
 ■  art. 6 ust. 1, art. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983), 
 ■  art. 66 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, 
ost.zm. DzU z 2013 r. poz. 983). 

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

W jakich okresach pracodawcy 
przysługuje zwolnienie ze składek 
na FP i FGŚP za pracownicę po urlopie 
macierzyńskim
Zatrudniona w naszej firmie pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie 
macierzyńskim od 1 marca do 1 sierpnia 2011 r., a 2 sierpnia wróciła do pracy. Następnie pracownica 
przebywała na urlopie wychowawczym od 1 października 2012 r. do 4 lutego 2013 r. (powrót do pracy od 
5 lutego). Od 1 maja 2013 r. pracownica korzysta z kolejnej części urlopu wychowawczego, który został 

fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 
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jej udzielony do 1 listopada 2013 r. Do pracy wróci więc 2 listopada 2013 r. W jakich okresach nasza 
firma ma prawo do zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za tę ubezpieczoną? – pyta 
Czytelnik z Torunia.

Prawidłowe okresy zwolnienia z opłacania składek 
na FP i FGŚP, po dotychczasowych powrotach 

z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, to: od 
1 września 2011 r. do 30 września 2012 r. (13 miesięcy) 
oraz od 1 marca do 30 kwietnia 2013 r. (2 miesiące). 
Łącznie zostało już zatem wykorzystanych 15 miesięcy 
zwolnienia z przysługujących pracodawcy 36 miesięcy 
kalendarzowych. Jeżeli pracownica wróci z kolejnego 
urlopu wychowawczego 2 listopada 2013 r., to zwolnie-
nie z opłacania składek na FP i FGŚP będzie trwało 
jeszcze przez 21 miesięcy kalendarzowych, czyli od 
1 grudnia 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. 

Składek na FP i FGŚP nie opłaca się m.in. za pra-
cowników powracających z urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wy-
chowawczego (art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia 
oraz art. 9a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych). 
Okres zwolnienia wynosi 36 miesięcy i należy go liczyć 
w pełnych miesiącach kalendarzowych. Zwolnienie 
przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu. 

 
Okres zwolnienia ze składek na FP 
i FGŚP należy liczyć od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpił powrót 
z urlopu macierzyńskiego (wycho-
wawczego), chyba że powrót nastę-
puje od 1. dnia danego miesiąca. 

PRZYKŁAD 

Anna Z. i Aneta P. wróciły w czerwcu 2013 r. z urlopu macie-

rzyńskiego i wychowawczego. Anna Z. urlop macierzyński 

zakończyła 2 czerwca i od 3 czerwca podjęła pracę, nato-

miast Aneta P. urlop wychowawczy zakończyła 31 maja 

i pracę podjęła od 1 czerwca. 

W tej sytuacji pracodawca tych ubezpieczonych korzysta ze 

zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP: 

■  za Annę Z. – od 1 lipca 2013 r. 

■  za Anetę P. – od 1 czerwca 2013 r. 

ZUS twierdzi, że okres 36 miesięcy zwolnienia 
z opłacania składek na FP i FGŚP biegnie od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpił powrót z urlopu macierzyńskiego, do miesiąca 
w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawcze-
go lub jego części. Tak samo bieg okresu zwolnienia 
ponownie rozpoczyna się po powrocie z każdej części 
wykorzystanego urlopu wychowawczego, od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po powrocie, do miesią-
ca rozpoczęcia kolejnej części urlopu wychowawczego. 
W ten sposób okres zwolnienia trzeba sumować aż do 
osiągnięcia pełnego 36-miesięcznego okresu zwolnie-
nia z opłacania składek na FP i FGŚP. W Państwa przy-
padku – jeżeli urlop zostanie zrealizowany zgodnie z za-
planowanym harmonogramem, a pracownica nie urodzi 
w jego trakcie kolejnego dziecka – oznacza to zwolnie-
nie ze składek w następujących okresach: 
■  od 1 września 2011 r. do 30 września 2012 r. (13 mie-

sięcy), 
■  od 1 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. (2 miesią-

ce), 
■  od 1 grudnia 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. (21 mie-

sięcy). 
 

Do okresu 36 miesięcy wlicza się 
wszystkie okresy zwolnienia z opła-
cania składek, które będą miały 
miejsce po powrocie z urlopu udzie-
lonego z tytułu urodzenia dziecka 
(lub dzieci) przy jednym porodzie. 
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Jeśli pracownica udaje się na urlop wychowawczy 
nie bezpośrednio, lecz po pewnym czasie od powrotu 
z urlopu macierzyńskiego, wówczas pracodawca może 
korzystać ze zwolnienia w okresie między urlopem ma-
cierzyńskim a wychowawczym. Pozostałą część zwol-
nienia wykorzysta po powrocie pracownicy z urlopu 
wychowawczego. Natomiast urodzenie kolejnego dzie-
cka (lub dzieci) przy kolejnym porodzie powoduje, że 
pracodawca nabywa nowe uprawnienie do zwolnienia 
z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie tej oso-
by z urlopu macierzyńskiego na okres kolejnych 
36 miesięcy. 

PRZYKŁAD 

Magdalena K. przebywała na urlopie macierzyńskim do 

31 maja 2011 r. i 1 czerwca 2011 r. wróciła do pracy. Fir-

ma nie opłacała za nią składek na FP i FGŚP w okresie od 

1 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. Magdalena K. 

19 czerwca 2013 r. urodziła drugie dziecko. W tej sytuacji 

niewykorzystany okres z 36 miesięcy zwolnienia przysłu-

gującego z tytułu urodzenia pierwszego dziecka (11 mie-

sięcy) nie zostanie już wykorzystany. Po powrocie z urlo-

pu macierzyńskiego udzielonego z tytułu urodzenia 

kolejnego dziecka rozpocznie się nowy 36-miesięczny 

okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP za 

Magdalenę K. 

Jeżeli pracownik po powrocie do pracy wykorzystu-
je urlop wypoczynkowy albo przebywa na zwolnieniu 
lekarskim w okresie między urlopem macierzyńskim 
a wychowawczym, przyjmuje się, że powrót pracowni-
ka do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu macierzyń-
skiego, wychowawczego, a nie po zakończeniu urlopu 
wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego. O pra-
wie do ulgi decyduje zatem zakończenie urlopu macie-
rzyńskiego (wychowawczego), a nie fatyczne podjęcie 
obowiązków przez pracownika. Okres urlopu wypo-
czynkowego czy okres niezdolności do pracy (sprawo-
wania opieki nad członkiem rodziny) jest traktowany 
na równi z okresem świadczenia pracy. 

Zwolnienie z opłacania składek 
przysługuje od daty zakończenia 
urlopu (macierzyńskiego, rodziciel-
skiego, wychowawczego), a nie 
od dnia faktycznego podjęcia 
pracy po powrocie z urlopu wypo-
czynkowego czy zwolnienia lekar-
skiego. 

PRZYKŁAD 

Marta C. przebywała na urlopie macierzyńskim do 27 sierp-

nia 2012 r. W okresie od 28 sierpnia do 17 września 2012 r. 

korzystała z urlopu wypoczynkowego. Następnie od 

18 września do 31 grudnia 2012 r. przebywała na urlopie 

wychowawczym. W tym przypadku pracodawca będzie 

zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za Martę C. 

w okresie od 1 do 30 września 2012 r. (1 miesiąc) oraz od 

1 stycznia 2013 r. do 30 listopada 2015 r. (35 miesięcy). 

Warto wspomnieć, że od 17 czerwca 2013 r. wszy-
scy pracodawcy udzielający swoim zatrudnionym urlo-
pów rodzicielskich mogą skorzystać ze zwolnienia 
z opłacania składek na FP i FGŚP należnych za osoby, 
które powróciły do pracy z urlopu rodzicielskiego. 
Zmiana została wprowadzona na mocy ustawy 
z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r. poz. 675). 

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-

ku pracy (j.t. DzU z 2013 r. poz. 674, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 829), 
 ■ art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie nie-

wypłacalności pracodawcy (DzU z 2006 r. nr 158, poz. 1121, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 675). 

W  następnym numerze „Serwisu PP” w dziale „ZUS” napi-
szemy „Jakim ubezpieczeniom będzie podlegał członek rodziny 
zatrudniony przez przedsiębiorcę”.

Zachęcamy do prenumeraty „Serwisu PP”. 

Informacje i zamówienia:
Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30; e-mail: bok@infor.pl
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wynagradzania
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Z WOKANDY nagrody i kary

ANDRZEJ MAREK
Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

Kierownikowi publicznego szpitala 
nie należy się nagroda jubileuszowa
Nagroda jubileuszowa ma charakter wynagrodzeniowy, a prawo do tego świadczenia dla kierowników 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyłącza tzw. ustawa kominowa. Taki wniosek 
wynika z wyroku SN z 6 sierpnia 2013 r. (II PK 43/13).

Spór zainicjował kierownik publicznej placówki 
służby zdrowia (szpitala będącego samodzielnym 

publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dalej SP 
ZOZ), domagając się od zatrudniającego go szpitala 
nagrody jubileuszowej przysługującej na podstawie 
art. 62a ówcześnie obowiązującej ustawy z 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, dalej ustawa 
o zoz (j.t. DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89, ost. zm. DzU 
z 2011 r. nr 45, poz. 235). Po zmianie przepisów nagro-
dy jubileuszowe są przyznawane wyłącznie pracowni-
kom SP ZOZ – art. 62 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (j.t. DzU z 2013 r. poz. 217). 

Powstał spór, czy kierownikowi (jako pracownikowi 
SP ZOZ) przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej 
w kontekście – mającej do niego zastosowanie – tzw. 
ustawy kominowej (ustawa z 3 marca 2000 r. o wyna-
gradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi, j.t.  DzU z 2013 r. poz. 254).

Osobom, do których ma zastosowanie ustawa komi-
nowa, co do zasady przysługuje wyłącznie wynagro-
dzenie miesięczne, z tym że niezależnie od tego wyna-
grodzenia mogą być przyznane świadczenia dodatkowe 
(art. 5 ust. 1 i 2 ustawy kominowej). Pojęcie „świadcze-
nia dodatkowe” nie zostało sprecyzowane, wskazano 
jedynie, że są to: świadczenia z tytułu zatrudnienia, 
w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz ubezpie-
czenia majątkowe i osobowe – inne bądź wyższe niż 
ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych 
i ponadzakładowych układach zbiorowych oraz w od-
rębnych przepisach (art. 11 ust. 1 ustawy kominowej). 

Orzeczenia sądów i stanowisko 
Sądu Najwyższego

Sąd rejonowy oddalił powództwo kierownika SP 
ZOZ. Uznał on, że ustawa kominowa wyłącza zastoso-
wanie (zawartych w  ustawie o zoz) przepisów o nagro-
dach jubileuszowych dla kierowników takich jednostek.

Sąd II instancji był innego zdania i przyjął, że na-
groda jubileuszowa nie stanowi świadczenia dodatko-
wego podlegającego limitom ustawy kominowej. 
Wskutek apelacji zmienił zaskarżony wyrok, uwzględ-
niając powództwo pracownika. 

W wyniku skargi kasacyjnej pracodawcy Sąd Naj-
wyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę 
sądowi II instancji do ponownego rozpoznania. Zda-
niem Sądu nagroda jubileuszowa ma charakter wyna-
grodzeniowy i nie jest świadczeniem dodatkowym, 
o którym mowa w ustawie kominowej. Nie należy się 
więc kierownikowi SP ZOZ.

Wnioski dla pracodawcy

Powołany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy wprost 
kierowników SP ZOZ. Ich system wynagradzania pod-
lega regulacjom ustawy kominowej, której przepisy 
– jak wskazał Sąd Najwyższy – pozbawiają kierowni-
ków takich jednostek prawa do nagrody jubileuszowej. 
Przysługuje im wyłącznie wynagrodzenie przewidzia-
ne w tej ustawie, tj. obligatoryjnie – wynagrodzenie 
miesięczne i fakultatywnie – nagroda roczna oraz od-
prawa w przypadku odwołania ze stanowiska. ■



Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

  Problem  Pracownica urodziła dziecko 19 lipca 2013 r., umowę o pracę na czas określony ma zawartą do 
30 września 2013 r. Czy umowa o pracę wygaśnie z dniem jej zakończenia, mimo że pracownica przebywa na urlo-
pie macierzyńskim i pobiera zasiłek macierzyński? Czy po rozwiązaniu umowy obowiązki wypłaty świadczeń 
przejmuje ZUS?

  Odpowiedź  Tak, umowa o pracę z pracownicą rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta, 
tj. 30 września 2013 r. jeżeli nie chcą jej Państwo przedłużyć. Zasiłek macierzyński będzie należny byłej 
pracownicy za okres po ustaniu zatrudnienia. Wypłatę tego zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego po ustaniu zatrudnienia 
przejmie ZUS.

Uzasadnienie  W tej sytuacji umowa o pracę zawarta 
na czas określony rozwiąże się z upływem okresu, na 
jaki została zawarta, tj. 30 września 2013 r. W takiej 
sytuacji pracodawca nie ma obowiązku przedłużania 
pracownicy umowy o pracę do zakończenia okresu 
pobierania przez nią zasiłku macierzyńskiego. Obo-
wiązek przedłużenia umowy istnieje jedynie do dnia 
porodu, który już nastąpił. 
Ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie 
ubezpieczenia chorobowego, przysługuje zasiłek ma-
cierzyński. Państwa pracownica spełniła ten warunek 
– urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpiecze-
niu chorobowemu z tytułu umowy o pracę, chociaż 
część okresu wypłaty należnego zasiłku przypada już 
po ustaniu zatrudnienia. W takim przypadku zasiłek 
jest wypłacany nie tylko w czasie trwania ubezpie-

czenia, ale także po jego ustaniu. Po rozwiązaniu sto-
sunku pracy i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego 
zasiłek będzie wypłacał oddział ZUS na podstawie 
dokumentacji przekazanej przez byłego pracodawcę 
osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia. Zasiłek 
macierzyński przysługuje Państwa pracownicy przez 
czas odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskie-
go, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego.
 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■  art. 30 § 1 pkt 4, art. 177 § 3 i 31, art. 1791, art. 1821 § 1–4, art. 1821a ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 1028),

 ■  art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. 
nr 77 poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 966).

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 
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 30% rabatu na prenumeratę  
e-wydania Dziennika Gazety Prawnej  
z dostępem do wydania bieżącego  
i archiwum tekstów, które ukazały się  
w DGP od 2002 r.

Zamów prenumeratę 
Dziennika Gazety Prawnej 

na IV kwartał

  bezpłatna dostawa DGP pod wskazany adres

  gwarancja ceny w okresie trwania prenumeraty

   specjalistyczne dodatki dostępne wyłącznie w prenumeracie: Podatki i Księgowość,  
Rachunkowość i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, Kadry i Płace,  
Ubezpieczenia i Świadczenia, Prawnik

Tylko w prenumeracie:

  możliwość zaliczenia wydatków na prenumeratę do kosztów działalności

 codziennie komplet aktualnych 
wiadomości prawno-gospodarczych
  rzetelne informacje o zmianach  
w prawie i podatkach
  interpretacje przepisów
  fachowe porady ekspertów
  kompleksowe analizy

ie:


