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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Zmiany dotyczące Straży Granicznej (SG). Wcześniejsze zmiany dotyczące Służby Granicznej 
omówiliśmy m.in. w „Serwisie PP” nr 3/2014.

Zakres zmian Akt prawny

Komendant Główny SG jest uprawniony do wydawania decyzji m.in. 
w zakresie przyznawania komendantowi ośrodka szkolenia SG równo-
ważnika pieniężnego za umundurowanie.
Zmiany weszły w życie 10 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z  31 grudnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyzna-
wania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego 
w zamian za umundurowanie (DzU z 2014 r. poz. 30)

Funkcjonariusz SG zwolniony ze służby na wystąpienie o sprostowanie 
świadectwa służby ma 7 dni od jego otrzymania. Załącznik do rozporzą-
dzenia zawiera nowy wzór świadectwa.
Zmiany weszły w życie 11 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 grudnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej (DzU z 2014 r. poz. 41)

Jednostką SG jest również ośrodek SG, zaś kierownikiem upoważnio-
nym do przyznawania należności z tytułu podróży służbowych – jego 
komendant.
Zmiany weszły w życie 11 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 stycznia 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej 
na podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (DzU z 2014 r. poz. 42)

Przyznanie dodatku funkcyjnego (odpowiednio jego obniżenie lub 
podwyższenie) funkcjonariuszowi ośrodka SG pełniącemu służbę na 
stanowisku bezpośrednio podlegającym komendantowi ośrodka SG bę-
dzie następować z urzędu. Dodany został również załącznik określający 
stanowiska, uposażenia i stopnie etatowe w ośrodku SG.
Zmiany weszły w życie 11 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 stycznia 2014 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjona-
riuszy Straży Granicznej (DzU z 2014 r. poz. 43)

Fundusz na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy 
SG będzie tworzony również w ośrodkach SG. 
Zmiany weszły w życie 11 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 stycznia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody 
roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (DzU z 2014 r. poz. 44)

Ośrodek SG będzie przekazywał do ZUS składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe za funkcjonariuszy pełniących w nim służbę.
Zmiany weszły w życie 11 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 stycznia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
funkcjonariusza Straży Granicznej (DzU z 2014 r. poz. 50)

Zmieniona zostaje procedura postępowania kwalifikacyjnego dla kan-
dydatów do SG. Dopuszczalne będzie czasowe wstrzymanie prowadzo-
nych postępowań kwalifikacyjnych ze względu na potrzeby i możliwości 
jednostki. Kandydat do służby będzie musiał złożyć zaświadczenie 
o niekaralności wydane nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od złożenia 
podania o przyjęcie do służby. Osoba, która mimo pozytywnego ukończe-
nia postępowania kwalifikacyjnego nie została przyjęta do służby 
z powodu limitu przyjęć, będzie mogła ubiegać się o przyjęcie w kolejnym 
terminie (bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania), 
jeżeli będzie posiadała ważne  badania lekarskie.
Zmiany weszły w życie 11 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 grudnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego ze stosunku do kandydatów ubiegających się o przyję-
cie do służby w Straży Granicznej (DzU z 2014 r. poz. 51)

Powoływanie i uprawnienia dyrektorów 
sądów
Od 24 stycznia 2014 r. dyrektor sądu będzie powoływany 

w sądzie rejonowym, w którym występuje co najmniej 10 sta-

nowisk sędziowskich (poprzednio był wymóg 15 stanowisk).

Ponadto dyrektorowi sądu oraz jego zastępcy przy-

sługuje prawo do podwyższenia wynagrodzenia, dodat-

ku za wieloletnią pracę oraz odprawy pieniężnej 

w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy na podstawie ustawy z 18 grud-

nia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury 

(j.t. DzU z 2011 r. nr 109, poz. 639; ost. zm. DzU 

z 2013 r. poz. 829). Ustalanie uprawnień do dodatku 

za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej będzie 

odbywało się na zasadach określonych w rozporządze-

niu Ministra Sprawiedliwości z 16 kwietnia 2013 r. 

w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagra-

dzania urzędników i innych pracowników sądów i pro-

kuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (DzU 

z 2013 r. poz. 646).
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Takie zmiany wprowadziła ustawa z 8 listopada 
2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (DzU z 2014 r. poz. 31).

Zespół przygotowujący egzamin 
komorniczy
Od 24 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady dotyczą-

ce zespołu, który ma opracować pytania i zadania na eg-

zaminy: konkursowy i komorniczy. Ustalona została pro-

cedura opracowywania pytań testowych i zadań 

pisemnych na wskazane egzaminy oraz wskazane kom-

petencje i obowiązki zespołu. W posiedzeniach zespołu 

egzaminacyjnego, oprócz jego członków, mogą uczestni-

czyć osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwo-

ści, zapewniające obsługę administracyjną i techniczną 

zespołu.

Nowe zasady określa rozporządzenie Ministra Spra-
wiedliwości z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do 
przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych 
na egzamin konkursowy i komorniczy (DzU z 2014 r. 
poz. 32).

Nowe uprawnienia straży gminnych
Od 28 stycznia 2014 r. strażnicy gminni uzyskali nowe 

uprawnienia w zakresie nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego. Dotyczą one przypadków wskaza-

nych w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU 

z 2013 r. poz. 21; ost. zm. DzU z 2013 poz. 1238), m.in. 

przetwarzania odpadów termicznych poza spalarnią czy 

nieprawidłowego transportu odpadów.

Uprawnienia te wskazuje rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 29 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy 
straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego (DzU z 2014 r. poz. 55).

Waloryzacja świadczeń emerytalnych 
mundurowych zgodna z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny orzekł 17 grudnia 2012 r., że 

art. 6 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emery-

talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-

wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicz-

nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie, w ja-

kim ma zastosowanie do emerytur przyznanych przed 

1 stycznia 1999 r., jest zgodny z Konstytucją.

Wyrok dotyczył zasad waloryzacji emerytur munduro-

wych, wprowadzonych od 1 stycznia 1999 r. ustawą 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych. Zgodnie ze zmianą ustawy waloryzację płaco-

wą zastąpiono mniej korzystną waloryzacją cenową, obo-

wiązującą także w powszechnym systemie emerytalnym.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 
2013 r. (SK 29/12; DzU z 2014 r. poz. 38).

Ułatwienia dla przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność
7 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Są-
dowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zakłada ułatwienie i skrócenie okresu 

oczekiwania na uzyskanie przez osoby rozpoczynające 

działalność numerów REGON i NIP. Po zmianach do 

wniosku o wpis do KRS nie będzie trzeba załączać wnio-

sków i zgłoszeń wysłanych do urzędu skarbowego, ZUS 

i GUS. Weryfikacja wniosku będzie następowała za po-

mocą systemu teleinformatycznego. Po zmianach sąd re-

jestrowy do odpisu postanowienia o dokonaniu wpisu do 

KRS będzie załączać zaświadczenie o nadaniu numeru 

REGON i NIP. GUS, ZUS i US będą wykorzystywały 

stworzoną bazę o przedsiębiorcach, co oznacza stworze-

nie bliższej współpracy wyżej wymienionych urzędów. 

Podmioty rozpoczynające działalność będą jednak 

musiały złożyć do US, GUS i ZUS inne dane, których 

nie podaje się we wniosku o wpis do KRS, np. numer 

konta bankowego. Po zmianie osoba rozpoczynająca 

prowadzenie działalności będzie musiała podać numer 

rachunku w ciągu 21 dni od wpisu do KRS, a sąd prze-

każe przedmiotową informację do US i ZUS. Zmiana 

ustawy ma wejść w życie od 1 października 2014 r. 

II. NAJNOWSZE INTERPRETACJE I INFORMACJE URZĘDOWE

Ustawa abolicyjna – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Na stronie ZUS pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące złożenia wniosku o umo-
rzenie składek na podstawie ustawy abolicyjnej. Poniżej przestawiamy wyjaśnienia, jakich udzielił ZUS.

Kogo dotyczy ustawa abolicyjna?
Ustawa abolicyjna (z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu 
należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek 

przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
– DzU z 2012 r. poz. 1551 – przyp. red.) dotyczy osób, 

które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 
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2009 r. podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, z tytułu 

prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:

■  osób prowadzących pozarolniczą działalność gospo-

darczą na podstawie przepisów o działalności gospo-

darczej lub innych przepisów szczególnych,

■ twórców lub artystów,

■  osób prowadzących działalność w zakresie wolnego 

zawodu,

■  wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jaw-

nych, komandytowych lub partnerskich.

Jakiego okresu dotyczy abolicja?
Ustawa abolicyjna dotyczy okresu od 1 stycznia 1999 r. 

do 28 lutego 2009 r. Oznacza to brak możliwości umo-

rzenia na tej podstawie zaległości powstałych przed 1 

stycznia 1999 r. oraz po 28 lutego 2009 r.

Czy mogę ubiegać się o zwrot już zapłaconych 
składek w ramach ustawy abolicyjnej?
Nie, ustawa abolicyjna nie przewiduje możliwości umo-

rzenia należności, które zostały zapłacone.

Do kiedy można składać wnioski o umorzenie 
należności z tytułu składek na podstawie ustawy 
abolicyjnej?
Wniosek o umorzenie należności należy złożyć w ter-

minie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ab-

olicyjnej, tj. do 15 stycznia 2015 r.

W przypadku kiedy decyzję:

■  o odpowiedzialności spadkobiercy lub osoby trzeciej 

za zadłużenie,

■  określającą wysokość zadłużenia z tytułu składek na 

obowiązkowe ubezpieczenia,

■  o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda po dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy, wniosek o umorzenie można 

złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia 

się tej decyzji lub w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy, jeżeli ten termin jest dłuższy.

Czy spadkobierca, na którego decyzją ZUS 
przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania 
płatnika składek, może ubiegać się o umorzenie 
na podstawie ustawy abolicyjnej?
Tak, ponieważ zgodnie z ustawą abolicyjną z wnio-

skiem o umorzenie należności za okres od 1 stycznia 

1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby podlegające obo-

wiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-

wym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia poza-

rolniczej działalności może wystąpić również 

spadkobierca, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Za-

kład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o jego 

odpowiedzialności.

Wniosek należy złożyć w terminie 24 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, tj. do dnia 15 

stycznia 2015 r. W przypadku gdy decyzję o odpowie-

dzialności spadkobierców Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych wyda po dniu wejścia w życie ustawy, wnio-

sek o umorzenie należy złożyć w terminie 12 miesięcy 

od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że 

24-miesięczny termin jest dłuższy.

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku 
o umorzenie składek za pracowników?
Nie, ustawa abolicyjna przewiduje wyłącznie umorze-

nie należności osoby obowiązkowo podlegającej ubez-

pieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowe-

mu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Źródło: www.zus.pl

III. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 28 I – 3 II 2014 r.

28 stycznia 

■  wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa przez przedsiębiorstwa państwowe,

■  wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 

31 stycznia 
■  złożenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) i deklaracji rocznej o zry-

czałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) 

■  złożenie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA). 

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

 PRAWO PRACY

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

od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł
od 1 stycznia do 31 grudnia 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, DzU z 2013 r. poz. 1074)

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

od 1 grudnia do 28 lutego 2014 r. 146,07 zł 182,59 zł 219,10 zł
od 1 września do 30 listopada 2013 r. 144,50 zł 180,63 zł 216,75 zł

(MP z 2013 r. poz. 672, MP z 2013 r. poz. 904)

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 20,83*
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 20,92*

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

(DzU z 1997 r. nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

Wymiar czasu pracy w 2014 r. 

Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin pracy
Styczeń (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168

Luty (4 tygodnie x 40 godz.) 20 160

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łącznie 250 2000

(j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028)

Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie
Wysokość kwoty 

wolnej

Podstawowe koszty 
uzyskania 

przychodów i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania 

przychodów 
bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania 

przychodów i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania 

przychodów 
bez PIT-2

1 2 3 4 5 6
Alimenty (na podstawie 
tytułu wykonawczego)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Inne niż alimenty (na 
podstawie tytułu 
wykonawczego)

100% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

1237,20 zł 1191,20 zł 1242,20 zł 1195,20 zł

AKTUALNOŚCI

BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA   nr 4/2014   



   www.serwispp.infor.pl

AKTUALNOŚCI 

8 28 stycznia 2014 roku

1 2 3 4 5 6
Zaliczki pieniężne 75% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

927,90 zł 893,40 zł 931,65 zł 896,40 zł

Kary pieniężne 90% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

1113,48 zł 1072,08 zł 1117,98 zł 1075,68 zł

Kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie
Wysokość kwoty 

wolnej

Podstawowe koszty 
uzyskania 

przychodów i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania 

przychodów 
bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania 

przychodów i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania 

przychodów 
bez PIT-2

Na rzecz pracodawcy 100% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

1237,20 zł 1191,20 zł 1242,20 zł 1195,20 zł

Inne należności niż na 
rzecz pracodawcy

80% minimalnego 

wynagrodzenia 

netto

989,76 zł 952,96 zł 993,76 zł 956,16 zł

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru 

etatu.

 (j.t. DzU. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU. z 2013 r. poz. 1028)

 ZUS

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku w 2014 r. 
Etat I rok ubezpieczenia Od II roku ubezpieczenia

Pełny etat 1159,74 zł 1449,67 zł

3/4 etatu 869,80 zł 1087,25 zł

2/3 etatu 773,16 zł 966,45 zł

1/2 etatu 579,87 zł 724,84 zł

1/3 etatu 386,58 zł 483,22 zł

1/4 etatu 289,93 zł 362,42 zł

1/8 etatu 144,97 zł 181,21 zł

(j.t. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 996)

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Grudzień 2013 r. - luty 2014 r.

Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia
Sposób finansowania

płatnik ubezpieczony
I 146,07 zł emerytalne 14,26 zł 14,26 zł

rentowe 9,49 zł 2,19 zł

chorobowe – 3,58 zł

II 182,59 zł emerytalne 17,82 zł 17,82 zł

rentowe 11,87 zł 2,74 zł

chorobowe – 4,47 zł

III 219,10 zł emerytalne 21,38 zł 21,38 zł

rentowe 14,24 zł 3,29 zł

chorobowe – 5,37 zł

 (jt. DzU. z 2013 r., poz. 1442)
Stan prawny na 16 stycznia 2014 r.

Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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SEBASTIAN TOMASZEWSKI – specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Zmiany w OFE od 1 lutego 2014 r.
Ubezpieczeni, którzy złożą oświadczenie w ZUS w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. 
o chęci pozostania w OFE, będą mogli w dalszym ciągu przekazywać część składki 
emerytalnej do ZUS i OFE. Wszystkim innym osobom będzie ewidencjonowana część 
składki emerytalnej, która obecnie podlega przekazaniu do OFE, na subkoncie w ZUS.

Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty eme-

rytur ze środków zgromadzonych w otwartych fun-

duszach emerytalnych (dalej: nowelizacja ustawy 

o OFE) wejdzie w życie od 1 lutego 2014 r. Niektóre 

przepisy dotyczące m.in. zmian przepisów ustawy 

podatkowej, ustawy o indywidualnych kontach za-

bezpieczenia emerytalnego, konieczności złożenia 

oświadczenia, jednorazowego umorzenia jednostek 

rozrachunkowych i przekazania do ZUS, dostoso-

wania statutu otwartych funduszy emerytalnych 

(dalej: OFE) obowiązują od 15 stycznia 2014 r. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją 

ustawy o OFE dotyczą m.in.:

■  przenoszenia środków zgromadzonych w OFE do ZUS,

■  dobrowolności członkostwa w OFE,

■  sposobu ustalania okresowych emerytur kapita-

łowych,

■  ponownego obliczenia emerytury z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (dalej: FUS) w wyni-

ku przeniesienia do ZUS środków z OFE,

■  wprowadzenia nowych zasad ustalania wysoko-

ści emerytury z FUS z tytułu ukończenia po-

wszechnego wieku emerytalnego przewidziane-

go dla mężczyzn.

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 

19,52% podstawy jej wymiaru. W przypadku osoby 

będącej członkiem OFE część składki na to ubezpie-

czenie jest przekazywana do OFE, a część tej składki 

jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS. Dla 

ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 r. ist-

nieje obowiązek przystąpienia do OFE. Po zmianie 
przepisów ubezpieczeni będą mogli zdecydować, 
czy chcą zostać w OFE, czy też chcą, aby część 
składki była odprowadzana do ZUS. Ubezpieczeni, 

którzy zdecydują, że wybierają ZUS, a nie OFE, będą 

mieli część składki na ubezpieczenie emerytalne 

(7,3%) ewidencjonowane na subkoncie w ZUS.

Osoby rozpoczynające aktywność zawodową 

będą miały możliwość dobrowolnego przystąpienia 

do OFE, przez zawarcie umowy z OFE w okresie 

4 miesięcy od podjęcia działalności powodującej 

obowiązek ubezpieczenia społecznego.

W przypadku odprowadzania składki emerytal-

nej do OFE część składki wynosząca:

■  2,93% podstawy wymiaru składki będzie odpro-

wadzana przez ZUS do OFE, który wybierze 

ubezpieczony,

■  4,38% podstawy wymiaru składki będzie ewi-

dencjonowana na subkoncie w ZUS.

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. czło-

nek OFE może złożyć oświadczenie w ZUS o tym, 

czy część składki na ubezpieczenie emerytalne ma 

być w dalszym ciągu przekazywana do OFE, czy też 

ma być przekazana do ZUS. 

Ubezpieczony, który chce pozo-
stać w OFE, w okresie od 1 kwiet-
nia do 31 lipca 2014 r. musi zło-
żyć oświadczenie w tej sprawie 
w terenowej jednostce ZUS.

Oświadczenie będzie mogło być zgłoszone pi-

semnie lub w formie dokumentu elektronicznego 

(uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowa-

nego certyfikatu profilu zaufanego ePUAP). 

Wzór oświadczenia zostanie udostępniony 

w każdej placówce ZUS i na stronach interneto-

wych, a także na stronach internetowych Minister-

stwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Fi-

nansów czy też Komisji Nadzoru Finansowego (na 

dzień oddania numeru do druku nie ukazało się 

rozporządzenie określające wzór oświadczenia).

Jeżeli ubezpieczony będący członkiem OFE nie 

złoży takiego oświadczenia, część składki emery-

talnej za lipiec 2014 r. i za kolejne miesiące zostanie 

zaewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Decyzja w sprawie członkostwa w OFE nie jest 

decyzją ostateczną. Ubezpieczeni będą mogli zmie-
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nić swoją decyzję co 4 lata, począwszy od 2016 r. 

(w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca).

Przeniesienie środków do ZUS

3 lutego 2014 r. OFE umorzy 51,5% jednostek rozra-

chunkowych zapisanych na rachunku każdego członka 

OFE na dzień 31 stycznia 2014 r. i przekaże do ZUS 

powyższe środki. Środki te zostaną zewidencjonowane 

na subkoncie w ZUS na dzień 31 stycznia 2014 r.

Środki przeniesione z OFE do ZUS 
zostaną zapisane na subkoncie 
każdego ubezpieczonego.

Pozostałe środki zapisane na rachunku w OFE 

(48,5%) pozostaną na tych rachunkach. Jednak 

w niektórych przypadkach i ta część środków zosta-

nie przeniesiona do ZUS. Dotyczy to osób, które:

■  w dniu wejścia w życie ustawy mają ustalone pra-

wo do okresowej emerytury kapitałowej,

■  do dnia wejścia w życie ustawy ukończą powszech-

ny wiek emerytalny przewidziany dla kobiet (o któ-

rym mowa w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej), 

■  zgłoszą wniosek o przyznanie emerytury częściowej. 

Osoby mające ustalone prawo do emerytury po-

mostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensa-

cyjnego, okresowej emerytury kapitałowej i które 

pracują, będą miały ewidencjonowaną część składki 

emerytalnej na subkoncie w ZUS.

Natomiast osoby, które mają ustalone prawo do 

emerytury lub emerytury częściowej, i które pracu-

ją, będą miały całość składki emerytalnej ewiden-

cjonowaną na koncie ubezpieczonego. 

Przykład 

ZUS przyznał ubezpieczonej emeryturę w związku 
z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego 
w lipcu 2011 r. Z uwagi na to, że osoba ta była członkiem 
OFE, a kwota środków zgromadzonych w OFE była więk-
sza niż 20-krotność kwoty dodatku pielęgnacyjnego, 
ZUS ustalił również prawo do okresowej emerytury kapi-
tałowej. Ubezpieczona po przyznaniu emerytur podjęła 
kolejne zatrudnienie, które kontynuuje do chwili obecnej. 
Składka na ubezpieczenie emerytalne jest ewidencjo-
nowana na koncie ubezpieczonego, w części na sub-
koncie w ZUS i w części przekazywana do OFE. 3 lutego 
2014 r. OFE umorzy 51,5% jednostek rozrachunkowych 
zapisanych na rachunku w OFE na dzień 31 stycznia  
2014 r. i przekaże do ZUS. Kolejne 48,5% jednostek roz-

rachunkowych OFE umorzy 30 maja 2014 r. i przekaże 
do ZUS. Przekazane środki zostaną zewidencjonowa-
ne na subkoncie emerytki. Mając na względzie fakt, że 
zainteresowana ma ustalone prawo do emerytury, ZUS 
nie będzie odprowadzał składki do OFE, lecz zaewiden-
cjonuje w całości na subkoncie. 

Jeżeli osoba, która jest członkiem OFE, zgłosi 

wniosek o przyznanie emerytury częściowej, ZUS 

ma obowiązek, po ustaleniu, że osoba taka spełnia 

warunki do przyznania tej emerytury, powiadomić 

OFE o złożeniu wniosku i o obowiązku przekazania 

całości środków gromadzonych w OFE na fundusz 

emerytalny w ZUS. Kwota ta, a także kwota ewiden-

cjonowana dotychczas na subkoncie w ZUS, jest ewi-

dencjonowana na koncie ubezpieczonego, na ostatni 

dzień miesiąca, od którego zostanie przyznana eme-

rytura częściowa. 

 

Kwota środków z OFE i z subkon-
ta w ZUS zwiększa kwotę składek 
na ubezpieczenie emerytalne, 
stanowiących podstawę obli-
czenia emerytury częściowej.

Nowelizacja ustawy o OFE wprowadza również 

tzw. suwak bezpieczeństwa, polegający na stopnio-

wym przekazywaniu środków zgromadzonych 

w OFE na subkonto w ZUS przez 10 lat poprzedza-

jących osiągnięcie przez członka OFE powszechne-

go wieku emerytalnego. 

Przez 10 lat przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego środki z OFE 
będą stopniowo przenoszone do 
ZUS i ewidencjonowane na pro-
wadzonym przez ZUS subkoncie.

ZUS będzie informował OFE o obowiązku prze-

kazania środków zgromadzonych na rachunku 

członka OFE na fundusz emerytalny w ZUS. Na 

podstawie takiego zawiadomienia OFE ma obowią-

zek co miesiąc umarzać określoną liczbę jednostek 

rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku 

w OFE i przekazywać je na subkonto osoby zainte-

resowanej w ZUS. Tak więc w miesiącu, w którym 

ubezpieczony osiągnie powszechny wiek emerytal-

ny, wszystkie jednostki rozrachunkowe będą już 

umorzone i będą znajdować się w ZUS. 
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Środki zgromadzone w OFE osób, które pobiera-

ją okresową emeryturę kapitałową, OFE 30 maja 

2014 r. przekaże na subkonto w ZUS. Natomiast je-

żeli prawo do okresowej emerytury kapitałowej zo-

stało zawieszone (z powodu kontynuowania zatrud-

nienia), ZUS 30 maja 2014 r. powinien poinformować 

OFE o obowiązku przekazania całości środków 

zgromadzonych na rachunku członka OFE na fun-

dusz emerytalny w ZUS. OFE ma obowiązek prze-

kazać te środki do 12 czerwca 2014 r.

Zmiany dotyczące ustalania 
emerytur

Nowelizacja ustawy o OFE wprowadziła zmiany 

w zakresie ustalania emerytury na nowych zasa-

dach. Wprawdzie w dalszym ciągu emeryturę obli-

cza się jako proporcję podstawy obliczenia emerytu-

ry do średniego trwania życia, to jednak zmieniły 

się zasady ustalenia podstawy obliczenia emerytury. 

Podstawę obliczenia emerytury będzie stanowić:

■  kwota składek na ubezpieczenie emerytalne 

(z uwzględnieniem waloryzacji składek zewiden-

cjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 

przysługuje wypłata emerytury), 

■  zwaloryzowany kapitał początkowy oraz kwota 

środków zewidencjonowanych na subkoncie 

w ZUS. 

Kwoty zewidencjonowane na subkoncie w ZUS 

nie zostaną uwzględnione przy ustalaniu podstawy 

obliczenia emerytury:

■  dla osób zatrudnionych w szczególnych warun-

kach lub w szczególnym charakterze, przyznawa-

nej na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej,

■  naliczonej według mieszanego sposobu na pod-

stawie art. 183 ustawy emerytalnej,

■  gdy ubezpieczony złożył wniosek o okresową 

emeryturę kapitałową i spełnia warunki ustawo-

we do przyznania tej emerytury.

Nowelizacja ustawy o OFE przewiduje również 

możliwość ponownego obliczenia (z urzędu) emery-

tury z ZUS dla osoby, która:

■  osiągnęła powszechny wiek emerytalny przewi-

dziany dla mężczyzn (określony w art. 24 ust. 1b 

ustawy emerytalnej) oraz 

■  pobierała okresową emeryturę kapitałową do 

dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku lub 

do tego dnia miała zawieszone prawo do tej eme-

rytury na podstawie art. 103a ustawy emerytal-

nej.

ZUS ponownie obliczy wysokość 
emerytur częściowych (z urzę-
du), z uwzględnieniem środków 
przekazanych z OFE i z subkonta 
z ZUS. 

Podstawę obliczenia emerytury będzie stanowić:

■  kwota składek na ubezpieczenie emerytalne 

z uwzględnieniem waloryzacji składek zewiden-

cjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 

przysługuje wypłata emerytury,

■  kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,

■  kwota środków zewidencjonowanych na subkon-

cie (w tym również przeniesionych z OFE do 

ZUS).

Ustalona na nowo emerytura nie może być niższa 

niż suma emerytury z ZUS (FUS) i okresowej eme-

rytury kapitałowej, dotychczas wypłacanej.

 ■

.
PODSTAWA PRAWNA: 
 � ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z okre-
śleniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych (DzU z 2013 r. poz. 1717), 
 � art. 24, art. 183–184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1734).

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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Obowiązki sprawozdawcze pracodawcy 
wobec urzędów w styczniu 2014 r.
Z nowym rokiem pracodawca jest zobowiązany m.in. przesłać sprawozdania Z-06 
do GUS, PIT-4R do US, czy ZUS IWA do ZUS. Wywiązanie się z powyższego obowiązku 
uniemożliwi nałożenie sankcji przez urzędy i sąd.

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

■  Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiąz-
ków sprawozdawczych wobec GUS?
Za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego 

ustawodawca w art. 56–59 ustawy o statystyce pub-

licznej przewidział odpowiedzialność karną, okre-

ślając że:

–  kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane staty-

styczne niezgodne ze stanem faktycznym, pod-

lega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2 (w wypad-

ku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie),

–  kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania 

obowiązku statystycznego albo udzielenia in-

formacji w spisie powszechnym lub innym ba-

daniu statystycznym, podlega grzywnie,

–  kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane sta-

tystyczne po upływie oznaczonego terminu, 

podlega karze grzywny (orzekanie w tym za-

kresie następuje na podstawie przepisów o po-

stępowaniu w sprawach o wykroczenia).

Wskazane powyżej czyny stanowią przestępstwa, 

za które kara jest nakładana przez sąd. Z przytoczo-

nego katalogu kar wynika, że najsurowsze kary 

przewidziano dla tych, którzy wprawdzie przekazu-

ją dane, ale podają tam nieprawdziwe informacje. 

■  Czy złożenie korekt ZUS IWA może powodo-
wać nałożenie sankcji za błędne informacje 
złożone do ZUS?
Ustawodawca nie przewidział sankcji karnej za 

przekazanie błędnych informacji w ZUS IWA. Nie-

mniej jednak w zależności od rodzaju popełnionego 

błędu przedsiębiorca może odczuć jego negatywne 

skutki, wynikające ze złożonej korekty. 

Jeżeli bowiem płatnik składek nie przekaże infor-

macji ZUS IWA albo przekaże w niej nieprawdziwe 

dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej 

składki na ubezpieczenie wypadkowe, to ZUS 

w drodze decyzji ustala dla płatnika stopę procento-

wą na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy 

procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych 

danych. Płatnik wówczas będzie zobowiązany opła-

cić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. 

W przypadku gdy skutkiem nieprzekazania infor-

macji ZUS IWA albo przekazania w niej niepraw-

dziwych danych jest zawyżenie stopy procentowej 

składki na ubezpieczenie wypadkowe, to wówczas 

ZUS ustala stopę procentową składki na cały rok 

składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej 

na podstawie prawidłowych danych, co wiąże się 

z ewentualną nadpłatą składek po stronie płatnika. 

■  Czy należy korygować PIT-4R, jeżeli płatnik otrzy-
mał zawiadomienie z ZUS o przekroczeniu rocznej 
podstawy wymiaru składek przez pracownika?
Jeżeli pracownik otrzyma zwrot nadpłaconych 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to 

taki zwrot stanowi przychód ze stosunku pracy, który 

powinien zostać rozliczony pod względem podatko-

wym w roku, w którym podatnik faktycznie go otrzy-

mał (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych). Zatem ani pracodawca, ani pra-

cownik nie korygują wcześniej złożonych deklaracji 

podatkowych. Ponadto w przypadku korekty podsta-

wy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

i składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika za 

lata ubiegłe, ani pracodawca (jako płatnik), ani pra-

cownik (jako podatnik) nie mają obowiązku korygo-

wania rozliczeń podatku dochodowego od osób fi-

zycznych za te lata. Pobrane bowiem przez płatnika 

zaliczki na podatek dochodowy, jak i sporządzone za 

te lata deklaracje PIT-4R i informacje PIT-11, a także 

zeznanie roczne podatnika odzwierciedlały stan fak-

tyczny istniejący w dniu ich sporządzenia, czyli wy-

sokość składek faktycznie pobranych przez płatnika 

w danym roku i przekazanych do ZUS.

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

Pracodawca może skierować 
chorego pracownika na wcześniejsze 
badania lekarskie lub odsunąć go
od pracy
Gdy pracownik pojawia się w pracy z objawami choroby, nie przedstawiając zwol-
nienia lekarskiego, pracodawca nie może zmusić go do pójścia do lekarza. Jeżeli 
jednak wykonywanie przez pracownika pracy zagraża jego zdrowiu lub innych osób, 
pracodawca może skierować go na badania okresowe, nawet gdy nie upłynął ter-
min ich ważności. Może też odsunąć takiego pracownika od wykonywania pracy.

Co do zasady chory pracownik nie powinien świad-

czyć pracy. Brakuje jednak przepisów określających 

zasady postępowania pracodawcy, który na podsta-

wie zaobserwowanych objawów podejrzewa u pra-

cownika chorobę, podczas gdy pracownik nie dostar-

czył zwolnienia lekarskiego. Tymczasem choroba 

pracownika negatywnie wpływa na jego wydajność 

i jakość pracy oraz może powodować zagrożenia za-

równo dla pracownika, jak i innych osób, np. choroba 

zakaźna występująca u pracownika stwarza zagroże-

nie, że zarażeniu ulegną pozostali pracownicy. W in-

teresie pracodawcy jest też, aby w czasie zimy 

w okresie wzmożonych zachorowań spowodowanych 

np. grypą przeziębiony pracownik nie zarażał innych.

W takiej sytuacji najlepiej będzie, jeżeli pracow-

nik na prośbę pracodawcy uda się do lekarza w celu 

kontroli stanu zdrowia. Często jednak, mimo zachę-

ty ze strony pracodawcy, pracownik odmawia uda-

nia się do lekarza. Powstaje wówczas pytanie, jakie 

pracodawca może podjąć dalsze działania, aby nie 

narażać pozostałych pracowników na zarażenie 

chorobą? 

Dopuszczalność ponowienia 
badania profilaktycznego 

Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości 

skierowania pracownika przez pracodawcę do leka-

rza powszechnej opieki zdrowotnej. Pracodawca 

kieruje pracownika jednostronnie tylko na badania 

profilaktyczne do lekarza medycyny pracy oraz na 

badania sanitarno-epidemiologiczne (w przypad-

kach wskazanych w ustawie z 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi). 

Dokumentem potwierdzającym właściwy stan 

zdrowia pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy 

jest orzeczenie wydane przez lekarza medycyny 

pracy na podstawie wstępnych, okresowych lub 

kontrolnych badań profilaktycznych. Orzeczenie to 

jest aktualne do wskazanej w nim daty. W przepi-

sach Kodeksu pracy przewidziano tylko jedną sytu-

ację obligującą pracownika do odbycia badań kon-

trolnych w innym terminie, tj. gdy pracownik 

pojawia się w pracy po zakończeniu choroby trwają-

cej dłużej niż 30 dni. 

Dodatkową możliwość skierowania pracownika 

na badania profilaktyczne, mimo że nie upłynął ter-

min ich ważności, przewidział Sąd Najwyższy 

w wyroku z 18 grudnia 2002 r. (I PK 44/02, OSNP 

2004/12/209, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

W wyroku tym sąd uznał, że (...) aktualnym orze-
czeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 Ko-
deksu pracy jest orzeczenie stwierdzające stan zdro-
wia pracownika w dacie, w której pracownik ma być 
dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność 
w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nie-
aktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie 
zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu 
zdrowia pracownika. (...) 
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Zatem w pewnych sytuacjach – innych niż choro-

ba trwająca powyżej 30 dni – pracodawca może 

przyspieszyć skierowanie pracownika na badanie 

okresowe. Sąd Najwyższy nie wskazał precyzyjnie, 

jakie okoliczności uważa za okoliczności uzasadnia-

jące konieczność ponowienia badania. Należy przy-

jąć, że taką okolicznością będzie np. poważny uraz 

ciała u pracownika lub nietypowe, odbiegające od 

normy zachowania pracownika, które mogą wskazy-

wać na powstanie u niego choroby psychicznej. 

Pracodawca może skierować 
pracownika na profilaktyczne 
badania lekarskie nawet przed 
utratą ich ważności, jeżeli nastą-
piło zdarzenie, które może wska-
zywać na zmianę stanu zdrowia 
pracownika. 

Przykład 

U pracownika przez wiele lat nienagannie wykonują-
cego swoją pracę w pewnym momencie pojawiły się 
napady niekontrolowanej agresji w stosunku do współ-
pracowników. Ponadto pracownik zaczął przejawiać 
wyjątkowo duże przygnębienie, mieć duszności i stany 
lękowe. Koledzy pracownika zgłosili pracodawcy niepo-
kój wynikający z zaistniałej sytuacji. Pracodawca uznał, 
że w tej sytuacji orzeczenie wystawione na podstawie 
badania okresowego straciło aktualność i ponownie 
skierował pracownika na badanie profilaktyczne. Po-
stępowanie pracodawcy należy uznać za prawidłowe. 

Odsunięcie od pracy z uwagi 
na ochronę zdrowia i życia 

Konieczność reakcji ze strony pracodawcy na obja-

wy choroby u pracownika można wywnioskować 

także z ogólnych przepisów bhp. Pozostawienie na 

stanowisku pracownika z wyraźnymi objawami cho-

roby może bowiem stanowić zagrożenie zarówno 

dla tego pracownika, jak i dla pozostałych osób. 

Tymczasem obowiązkiem pracodawcy jest organi-

zowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy oraz reagowanie na po-

trzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy (art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy, dalej: 

k.p.). W tym zakresie ustawodawca nie określił 

wszystkich możliwych form działania pracodawcy 

– pozostawiając to do jego decyzji. Należy uznać, że 

jedną z form koniecznego oddziaływania może być 

w niektórych sytuacjach odsunięcie od pracy pra-

cownika z widocznymi objawami choroby. 

Przykład 

Brygadzista zaobserwował, że operator koparki po-
rusza się dość chwiejnym krokiem, wypowiada się 
nieskładnie, a kolegom skarżył się na ból głowy. Po-
czątkowo brygadzista miał podejrzenie, że pracownik 
jest nietrzeźwy. Jednak przeprowadzone na miejscu 
badanie alkomatem (za zgodą pracownika) wykazało, 
że nie spożywał alkoholu. Mimo negatywnego wyniku 
badania zdecydowano, że pracownik zostanie odsu-
nięty od pracy, gdyż jego zachowanie może stwarzać 
zagrożenie dla pozostałych pracowników, a także osób 
postronnych. Pracownika poproszono, aby niezwłocz-
nie udał się do lekarza pierwszego kontaktu. Działania 
pracodawcy należy uznać za właściwe. 

Jednym z podstawowych obowiązków pracowni-

czych (art. 211 pkt 5 k.p.) jest poddawanie się wstęp-

nym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleco-

nym badaniom lekarskim. Należy uznać, że 

w uzasadnionych przypadkach zalecenie tego typu 

może być wydane przez pracodawcę (uzasadnienie 

wyroku z 10 maja 2000 r., I PKN 642/99, OSNP 

2001/20/619). 

Postępowanie w przypadku groźnej 
choroby zakaźnej 

Osoby chore na szczególnie groźne choroby zakaź-

ne, zakażone tymi chorobami bądź będące ich nosi-

cielami (dotyczy to chorób wymienionych w załącz-

niku do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, m.in. takich 

jak: grypa, różyczka, gruźlica, dur brzuszny), mają 

obowiązek zaniechania wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przenie-

sienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne oso-

by. Pracodawca może więc taką osobę odsunąć od 

świadczenia pracy. Ponadto osoba podejrzana o ww. 

wymienione choroby ma obowiązek poddania się 

badaniom sanitarno-epidemiologicznym. 

Obecnie nie ma przepisów określających wykaz 

prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na 

inne osoby, gdyż dotychczasowe rozporządzenie 

wykonawcze utraciło moc (rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, 

przy wykonywaniu których istnieje możliwość prze-
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niesienia zakażenia na inne osoby, DzU nr 133, 

poz. 939), a nowe nie zostało wydane. W praktyce 

należy przyjąć, że poprawnym działaniem praco-

dawcy będzie kwalifikowanie prac wymienionych 

w nieaktualnym już rozporządzeniu jako prac obję-

tych dodatkowymi wymaganiami sanitarnymi, 

w tym obowiązkiem poddania się badaniom sanitar-

no-epidemiologicznym. 

W sytuacji gdy pracownik wykonuje jedną z wy-

mienionych prac – mając objawy wskazujące na 

możliwość wystąpienia groźnej choroby zakaźnej 

– warto, aby pracodawca w pierwszej kolejności za-

chęcił pracownika do dobrowolnego udania się na 

badanie lekarskie do lekarza powszechnej opieki 

zdrowotnej lub lekarza medycyny pracy. W razie od-

mowy pracownika pracodawca może zgłosić zaist-

niały problem do państwowego powiatowego in-

spektora sanitarnego. Jeśli inspektor uzna to za 

konieczne, może, w drodze decyzji, nałożyć na daną 

osobę obowiązek poddania się badaniom lekarskim 

oraz nakazać jej wstrzymanie się od prac, przy któ-

rych istnieje zagrożenie przeniesienia choroby za-

kaźnej na inne osoby. 

Postępowanie przy dolegliwościach 
chorobowych o mniejszym nasileniu 

Największa wątpliwość powstaje, gdy u pracownika 

występują objawy chorób czy dolegliwości niebez-

piecznych w mniejszym stopniu, jak np. przeziębie-

nie, zatrucie pokarmowe czy lekki uraz kończyny. 

Pracodawcy nie jest łatwo ocenić, czy tego typu 

schorzenia lub dolegliwości stwarzają istotne zagro-

żenia dla pracownika i innych osób, a więc czy wy-

stępuje podstawa do odsunięcia pracownika od pra-

cy lub uznania, że zachodzi przypadek utraty 

ważności orzeczenia wydanego po przeprowadzeniu 

badań profilaktycznych. W tej sytuacji dopuszczal-

ne są działania polegające na przekonaniu pracow-

nika co do konieczności udania się na wizytę do le-

karza pierwszego kontaktu. 

Brakuje przepisów określających zasady postępo-

wania pracodawcy w przypadku, gdy pracownik od-

mówi udania się na wizytę do lekarza. Należy przy-

jąć, że w tej sytuacji trzeba kierować się zdrowym 

rozsądkiem, w razie potrzeby zasięgając porady 

u pracownika służby bhp lub u lekarza sprawującego 

opiekę nad pracownikami. Jeśli ocena sytuacji 

wskazuje na to, że dolegliwości pracownika nie po-

wodują istotnych zagrożeń dla pracownika i innych 

osób, można przyjąć, że po stronie pracodawcy nie 

ma konieczności podejmowania dalszych działań. 

Pracodawca nie może skie-
rować do lekarza pierwszego 
kontaktu pracownika, u którego 
podejrzewa przeziębienie, gry-
pę lub tego typu chorobę. 

Gdyby natomiast pracodawca ocenił, że pewne 

zagrożenie występuje (np. zaobserwował u pracow-

nika objawy choroby wprawdzie stosunkowo nie-

groźnej – ale zaraźliwej, jak przeziębienie lub angi-

na), dopuszczalne będzie odsunięcie pracownika od 

pracy w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy 

(zakomunikowanej ustnie lub pisemnie). Nie będzie 

natomiast w tym przypadku podstawy do tego, aby 

uznać orzeczenie lekarskie wydane na podstawie 

badań profilaktycznych za nieaktualne. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 207 § 1, § 2 pkt 1 i pkt 3, art. 211 pkt 5, art. 229 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. 5 ust. 1 pkt 1d, ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 1 i pkt 3, art. 33 oraz 
załącznik do ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. DzU z 2013 r. poz. 947).
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Czy pracodawca musi rozliczyć 
pracownicy w ciąży nadgodziny 
w delegacji, gdy praca trwała mniej 
niż 8 godzin 
Pracownica w ciąży (początkowy okres ciąży) pojechała w delegację, podczas któ-
rej uczestniczyła w spotkaniu handlowym zaplanowanym od godz. 14.00 do 18.00. 
Osoba ta zgodnie z regulaminem pracy pracuje w godz. 8.00–16.00. Wyjazd nastąpił 
o godz. 10.00 (tego dnia nie przychodziła do pracy), a powrót o 20.00. Pracownica 
domaga się rozliczenia pracy w godzinach nadliczbowych, a przecież przepraco-
wała jedynie 4 godziny. Czy należy się jej wynagrodzenie za nadgodziny? 

Tak. W opisanym przypadku powstały 2 godziny 

nadliczbowe. Pracodawca powinien je więc rozli-

czyć. Należy również zwrócić uwagę, że takie za-

planowanie pracy pracownicy jest wykroczeniem, 

gdyż pracownica w ciąży nie może być zatrudniana 

w nadgodzinach w żadnych okolicznościach. 

Powszechnie przyjmuje się, że podczas podróży 

służbowej do czasu pracy wliczany jest: 

■  w całości czas delegacji pokrywający się z nor-

malnymi godzinami pracy pracownika (wynikają-

cymi z rozkładu czasu pracy danej osoby – w tym 

przypadku godziny pomiędzy 8.00 a 16.00),

■  czas poświęcony na rzeczywiste wykonywanie 

pracy podczas podróży służbowej, niezależnie od 

tego, czy przypada na godziny pracy pracownika 

wynikające z jego rozkładu czasu pracy, czy ma 

miejsce poza tymi godzinami.

Drugi przypadek z całą pewnością obejmuje czas 

trwania spotkania handlowego. Całość spotkania 

– 4 godziny – powinna być wliczona do czasu 

pracy. 

Pracownica nie wyjechała jednak w delegację 

o godz. 8.00, a dopiero o 10.00. Wielu pracodaw-

ców w takich przypadkach nie zalicza 2 pierwszych 

godzin do czasu pracy, wliczając czas do końca 

świadczenia pracy (czyli do 18.00 – 8 godzin), 

a także nie wlicza czasu przejazdu (2 godziny) do 

czasu pracy. Przy takim stanowisku pracownica nie 

wypracowała nadgodzin, gdyż nie przekroczyła 

normy 8-godzinnej czasu pracy. Jest to jednak błęd-

ne podejście. 

Obowiązujący u pracodawcy regulamin pracy prze-

widuje stały rozkład czasu pracy. Ta regulacja ma moc 

wiążącą dla pracowników, ale również – o  czym czę-

sto się zapomina – dla pracodawcy. Regulamin pracy 

jest podstawowym aktem z zakresu obowiązujących 

u pracodawcy przepisów prawa pracy. Ilekroć bowiem 

w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie 

się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy in-

nych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa 

i obowiązki pracowników i pracodawców, a także po-

stanowienia układów zbiorowych pracy i innych opar-

tych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów 

i statutów określających prawa i obowiązki stron sto-

sunku pracy (art. 9 § 1 Kodeksu pracy, dalej: k.p.). 

Jeśli nie obowiązuje regulamin pracy, to rozkłady cza-

su pracy pracodawca ustala w obwieszczeniu, które 

ma również moc wiążącą. 

Rozkłady czasu pracy praco-
dawca ustala w regulaminie 
pracy, układzie zbiorowym pra-
cy lub w obwieszczeniu.

Stały rozkład czasu pracy określony w regulami-

nie wyznacza nie tylko zakres czasowy zobowiąza-

 czas pracy
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nia pracowników. Zakreśla jednocześnie granice, 

w których poruszać się może pracodawca, zobowią-

zując pracowników do świadczenia pracy. W tym 

tylko zakresie godzinowym można – bez zmiany 

zapisów regulaminu – wyznaczać pracownikom 

normalne godziny pracy. Poza rozkładem ustalo-

nym w regulaminie pracy pracodawca może naka-

zać pracę w godzinach nadliczbowych, pełnienie 

dyżuru itp.

 

Pracodawca nie może swo-
bodnie zmieniać pracowniko-
wi ustalonego rozkładu czasu 
pracy. 

Pracodawca nie może swobodnie zmieniać 

– w zależności od swoich potrzeb – tych rozkła-

dów, nakazując – bez żadnych konsekwencji 

– świadczenie pracy w innych godzinach. Taka sy-

tuacja miała miejsce w przedstawionym przypad-

ku. To, że pracownica wyjechała dopiero o godz. 

10.00 i przez 2 wcześniejsze godziny nie świad-

czyła pracy, nie oznacza, że nadal nie obowiązuje 

regulaminowy rozkład. Czas pracy rozpoczął się 

dla pracownicy już od godz. 8.00. Przyjęcie innej 

możliwości oznaczałoby całkowitą swobodę praco-

dawcy w narzucaniu, nawet z dnia na dzień, godzin 

pracy pracownikom. Takie postępowanie praco-

dawcy byłoby nieprawidłowe. 

Wynika z tego, że 2 godziny pomiędzy 16.00 

a 18.00, kiedy to pracownica nadal przebywała na 

spotkaniu (pracowała), stanowią pracę w godzinach 

nadliczbowych. Zatrudnienie w godzinach nadlicz-

bowych pracownicy w ciąży – bez względu na za-

awansowanie ciąży – jest niedopuszczalne. Jest rów-

nież wykroczeniem przeciwko prawom pracownika 

zagrożonym karą grzywny. Należy zauważyć ponad-

to, że nie mamy tutaj do czynienia z przedłużeniem 

się spotkania, ale z sytuacją ustaloną z góry, czas 

spotkania był zaplanowany. Zatem polecenie wyjaz-

du służbowego, na którego odbycie mogła wyrazić 

zgodę pracownica, wprost oznaczało dodatkowo ko-

nieczność pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak 

zlecanie pracy w nadgodzinach pracownicy w ciąży 

jest niedopuszczalne nawet za zgodą pracownicy. 

Pracodawca nie może zlecić 
pracownicy pracy w nadgo-
dzinach w podróży służbowej, 
nawet za jej zgodą.

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 9 § 1, art. 129, art. 178 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), 
 � rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w spra-
wie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU 
z 2013 r. poz. 167).

  Przykładowo wypełnione formularze

  Pisma Ministerstwa Finansów

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-Y za 2013”

Wskazówki, 
jak bezbłędnie rozliczyć się z fiskusem
i zapłacić najniższy podatek!

Zamów książkę - „PIT-Y za 2013”

Informacje i zamówienia:  
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30;  
e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Ustalanie wysokości ryczałtu 
za godziny nadliczbowe
Sytuacja, gdy niektórzy pracownicy stale wypełniają swoje obowiązki służbowe poza 
zakładem pracy, bardzo utrudnia pracodawcom ustalanie ewentualnych przekro-
czeń norm czasu pracy oraz prawidłowe ich rekompensowanie. Ograniczona kon-
trola rzeczywistej liczby godzin przepracowanych przez podwładnych uprawnia 
pracodawcę do zastąpienia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
odpowiednim ryczałtem. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu 
wymiarowi czasu pracy świadczonej przez pracownika w godzinach nadliczbowych.

Możliwość wprowadzenia ryczałtu przewiduje

art. 1511 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (dalej: k.p.). Wśród ekspertów prawa pracy 

dominuje pogląd, że aby stosować ryczałtowe opła-

canie nadgodzin, nie jest wymagane realizowanie 

wszystkich obowiązków pracowniczych poza firmą, 

a jedynie zasadniczej ich części.

Co ważne, zryczałtowana płaca za nadgodziny 

nie pozbawia pracownika roszczeń o wynagrodze-

nie za pracę w godzinach nadliczbowych, nieobję-

tych tym ryczałtem (wyrok SN z 24 kwietnia 

1979 r., I PRN 42/79 niepubl.).

Jak ustalać wysokość ryczałtu

Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 1998 r. 

(I PKN 464/98, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 

stwierdził, że (...) jeżeli pracodawca może spełnić 
świadczenie pieniężne w formie ryczałtu, to ryczałt 
ten powinien odpowiadać choćby w przybliżeniu 
świadczeniu, które przysługuje pracownikowi na 
ogólnych zasadach (...).

Wysokość ryczałtu powinna 
odpowiadać przewidywanemu 
wymiarowi czasu pracy świad-
czonej przez pracownika w go-
dzinach nadliczbowych.

Przepisy niestety nie precyzują sposobu kalkulo-

wania należności dotyczącej ryczałtu za nadgodzi-

ny. Bezsporne jest, że powinna ona rekompensować 

pracownikowi zarówno normalne wynagrodzenie, 

jak i dodatki za godziny nadliczbowe. Reguły przy-

znawania i obliczania omawianego ryczałtu powin-

ny zostać wskazane w:

■  układzie zbiorowym pracy lub

■  regulaminie wynagradzania albo

■  umowie o pracę, jeżeli w zakładzie nie ustano-

wiono ww. aktów normatywnych.

Przy określaniu kwoty, jaka z tytułu ryczałtu ma 

być wypłacana, należy:

Krok 1.

Zastosować regulacje ustanawiające zasady obli-

czania normalnego wynagrodzenia za pracę ponad-

normatywną oraz dodatków.

Krok 2.

Ustalić, za jaką liczbę nadgodzin będzie stosowana 

opłata ryczałtowa – miesięczny ryczałt nie może 

przekroczyć 1/12 rocznego limitu godzin nadliczbo-

wych, czyli maksymalnie (zgodnie ze stanowiskiem 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawartym 

w piśmie nr DPR-III-079–612/TW/08) może wy-

nieść:

■  12,5 godziny przy limicie 150 nadgodzin,

■  32 godziny przy limicie nadgodzin zwiększo-

nym do 384 godzin (limit ten dotyczy pra-

cowników, którzy mają prawo do 20 dni urlo-

pu wypoczynkowego w roku kalendarzowym),

dokończenie na str. 27
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Pracodawca, zatrudniając pracownika sfery budżetowej, określa szczegóło-
wy zakres jego czynności. Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych 
wynika z przepisów Kodeksu pracy. Szerszy katalog obowiązków narzucają na 
pracowników przepisy ustawowe, dotyczące danej grupy zawodowej. Pra-
cownicy administracji mają m.in. wykonywać swoje obowiązki bezstronnie 
oraz godnie zachowywać się zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Pracownicy sfery budżetowej mają zdecydo-

wanie więcej obowiązków powszechnych, czy-

li wynikających z przepisów pragmatyk zawo-

dowych, niż jest to w przypadku pracowników 

objętych w tym zakresie jedynie przepisami 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(dalej: k.p.). 

Obowiązki pracowników sfery budżetowej 

podzielić można na wynikające z: 

■  przepisów k.p. i innych przepisów po-

wszechnego prawa pracy (aktów wykonaw-

czych do k.p., innych ustaw związanych 

z wykonywaniem konkretnej pracy czy za-

wodu, np. w przypadku pracowników działu 

księgowości będzie to ustawa z 29 września 

1994 r. o rachunkowości), 

■  pragmatyk zawodowych opracowanych np. 

dla pracowników urzędów państwowych, 

służby cywilnej czy pracowników samorzą-

dowych. 

Pracownicy administracji 
publicznej powinni sto-
sować się do pragmatyk 
zawodowych.

Obowiązki pracownicze 
wynikające z Kodeksu pracy

Podejmując zatrudnienie, pracownik bierze na 

siebie zobowiązanie wykonywania na rzecz 

pracodawcy określonego rodzaju pracy, pod 

kierownictwem, w miejscu i czasie wskazanym 

przez pracodawcę (art. 22 § 1 k.p.). 

Prawo w jednostkach
budżetowych 
Obowiązki pracowników sfery 
budżetowej wynikające 
ze stosunku pracy
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Stosunek pracy opiera się na podporządko-

waniu pracownika pracodawcy w toku pracy. 

Osoba zatrudniona ma wykonywać polecenia 

pracodawcy, co zostało wyraźnie podkreślone 

w art. 100 k.p., precyzującym katalog obo-

wiązków pracowniczych. 

Pracownik powinien wykonywać pracę su-

miennie i starannie oraz stosować się do pole-

ceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli 

nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub 

umową o pracę. Oznacza to, że aby pracownik 

mógł wykonać polecenie pracodawcy, musi 

spełniać ono trzy warunki: 

■  dotyczyć pracy, 

■  być zgodne z przepisami prawa, 

■  być zgodne z umową o pracę. 

Przykład 

Pracownik starostwa powiatowego, zajmujący 
się w ramach obowiązków służbowych m.in. 
tłumaczeniami dokumentów, otrzymał polecenie 
przetłumaczenia na język obcy artykułu napisa-
nego przez jego przełożonego w ramach prowa-
dzonej działalności naukowej (przełożony jest 
pracownikiem naukowym uniwersytetu). Pra-
cownik odmówił wykonania zadania. Polecenie 
to wykracza poza granicę wyznaczoną związ-
kiem z pracą. Pracownik nie musi wykonywać 
takiego polecenia. Wykonanie takiego polecenia 
naruszałoby zasadę (obowiązek) poświęcania 
czasu pracy na świadczenie pracy wyłącznie na 
rzecz pracodawcy. Postępowanie pracodawcy 
zlecającego wykonanie takiej pracy było niepra-
widłowe. 

W okresie zatrudnienia zakres obowiązków pra-

cownika reguluje m.in. art. 100 k.p. Zgodnie z nim 

pracownik jest zobowiązany w szczególności: 

■  przestrzegać czasu pracy ustalonego w za-

kładzie pracy, 

■  przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego 

w zakładzie pracy porządku, 

■  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpie-

czeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

■  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego 

mienie oraz zachować w tajemnicy infor-

macje, których ujawnienie mogłoby narazić 

pracodawcę na szkodę, 

■  przestrzegać tajemnicy określonej w odręb-

nych przepisach, 

■  przestrzegać w zakładzie pracy zasad 

współżycia społecznego. 

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyro- 

ku z 15 marca 2011 r. (I PK 224/10, niepubl., 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) (…) nie są to 
jednak wszystkie obowiązki pracownika wobec 
pracodawcy. Przepis ten określa tylko podsta-
wowe, najważniejsze i najbardziej powszechne 
obowiązki, z całą pewnością nie obejmuje ich 
wszystkich, o czym świadczy użyte w art. 100 
§ 2 k.p. sformułowanie „w szczególności” (…).

Czas pracy 

Pracownik ma świadczyć pracę w czasie wska-

zanym przez pracodawcę. Chodzi tutaj zarów-

no o wykonywanie pracy w zwykłych porach 

wynikających ze stałego rozkładu czasu pracy 

lub harmonogramach układanych przez praco-

dawcę, jak i świadczenie pracy na polecenie 

pracodawcy (przełożonego) poza rozkładem 

czasu pracy (praca w godzinach nadliczbo-

wych). 

Niestawienie się do pracy jest dopuszczalne 

jedynie w sytuacji zwolnienia z obowiązku jej 

świadczenia albo jeśli występują przyczyny 

usprawiedliwiające nieobecność, np. choroba 

czy urlop wypoczynkowy. 

Jak wskazał Sąd Najwyższy (…) nieobec-
ność w pracy pracownika po zawiadomieniu 
pracodawcy, że będzie korzystał z urlopu wy-
poczynkowego, bez oczekiwania na decyzję 
o udzieleniu mu urlopu, jest nieobecnością 
nieusprawiedliwioną, która może uzasadniać 
rozwiązanie stosunku pracy na podstawie 
art. 52 § 1 pkt 1 k.p., także wtedy, gdy praco-
dawca postąpi zgodnie z art. 168 k.p. (wyrok 

SN z 3 kwietnia 2001 r., I PKN 587/00, nie-

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

Obowiązek pracownika nie polega tylko na 

obowiązku przebywania w pewnym przedziale 

czasowym w miejscu określonym przez pracodaw-

cę, ale na efektywnym świadczeniu pracy. Takie 

wykonywanie pracy jest bowiem podstawowym 

obowiązkiem pracownika, który jest uzupełniany 

przez obowiązek przestrzegania godzin pracy. 

Zaśnięcie pracownika w czasie pracy jest na-
ruszeniem pracowniczego obowiązku jej wyko-
nywania (art. 22 § 1 w związku z art. 100 § 1 
k.p.) i może uzasadniać wypowiedzenie umowy 
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o pracę – tak stwierdził SN w wyroku z 5 listo-

pada 1998 r. ( I PKN 421/98, OSNP 1999/24/785).

Przykład 

Wiele z zatrudnionych w jednostce osób pali papie-
rosy. Nie oznacza to jednak, że pracownicy palący 
mogą robić sobie dodatkowe przerwy – poza prze-
rwami przysługującymi wszystkim zatrudnionym 
osobom (tj. 15-minutowa przerwa śniadaniowa, 
przerwy w pracy przy komputerze, przerwy dla pra-
cowników o umiarkowanym lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności). W związku z paleniem 
nie są oni uprawnieni do robienia sobie licznych 
przerw „na papierosa”. Gdyby jednak tak właśnie 
było, zachowanie takie stanowiłoby wykroczenie 
przeciwko dyscyplinie pracy i mogłoby być podsta-
wą do nałożenia na pracownika kary porządkowej. 
W związku z tym, że byłby to czas nieprzepracowa-
ny, który nie wynikałby np. z obiektywnej sytuacji 
niezapewnienia pracownikom pracy przez praco-
dawcę – czas takich samowolnych przerw powi-
nien być czasem niepłatnym. Pracodawca może 
więc zabronić pracownikom korzystania z dodat-
kowych przerw na papierosa lub rozliczyć ich czas 
pracy (np. nakazać odpracowanie).

Przestrzeganie regulaminów 
i porządku w zakładzie pracy 

Organizując pracę, pracodawca ma możliwość 

(i w wielu przypadkach obowiązek) wydawania 

regulaminów i wewnętrznych procedur, pra-

cownik zaś  obowiązek ich przestrzegania. Wią-

żą go wszelkie procedury porządkowe, narzuco-

ne reguły postępowania itp. Przykładem 

naruszenia tej zasady będzie sytuacja, gdy regu-

lamin pracy narzuca obowiązek potwierdzania 

obecności przez pracowników podpisem na li-

ście obecności w momencie wchodzenia do pra-

cy, a mimo to część pracowników regularnie 

uchyla się od tego obowiązku. W związku z tym 

mogą zostać ukarani karą porządkową. 

Za nieprzestrzeganie usta-
lonego regulaminu praco-
dawca może ukarać pra-
cownika karą porządkową.

Przestrzeganie zasad współżycia 
społecznego 

Przez zasady współżycia społecznego można ro-

zumieć pewne wzorce, uśrednione społeczne nor-

my zachowań. Mowa tu o takim zachowaniu pra-

cownika, które nie pozostaje w sprzeczności 

z postępowaniem kulturalnego członka społeczeń-

stwa. Przykładem naruszenia tej zasady będzie 

wulgarne odnoszenie się do współpracowników. 

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2008 r. 

stwierdził, że (…) wynikający z art. 100 § 2 
pkt 6 k.p. obowiązek przestrzegania zasad 
współżycia społecznego w zakładzie pracy 
obejmuje również powstrzymywanie się poza 
miejscem i czasem pracy od takich zachowań, 
które wywołują lub potęgują wzajemnie nega-
tywny stosunek współpracowników i konflikty 
w środowisku pracy na tle przynależności do 
różnych działających u pracodawcy organiza-
cji związkowych (I PK 2/08, OSNP 2009/23–

–24/311, więcej: www.ekspert 3.inforlex.pl).

Pragmatyki zawodowe 

We wszystkich trzech głównych ustawach do-

tyczących pracowników sfery budżetowej, czy-

li w: 

■  ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracowni-

kach samorządowych (dalej: ustawa o pra-

cownikach samorządowych), 

■  ustawie z 16 września 1982 r. o pracowni-

kach urzędów państwowych (dalej: ustawa 

o pracownikach urzędów państwowych), 

■  ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cy-

wilnej (dalej: ustawa o służbie cywilnej), 

wprowadza się dodatkowe obowiązki dla pra-

cowników nimi objętych. 

Można stwierdzić, że w głównym ich kata-

logu nakładane obowiązki są bardzo do siebie 

zbliżone, w wielu przypadkach jedynie inaczej 

ujęte. Pomijając szczegółową analizę poszcze-

gólnych określeń użytych w poszczególnych 

ustawach, zróżnicowanie obowiązków związa-

ne jest ze specyfiką działania konkretnych 

grup jednostek budżetowych. 

Do wspólnych obowiązków pracowników sa-

morządowych, pracowników urzędów państwo-

wych oraz pracowników służby cywilnej należą: 

■  przestrzeganie przepisów Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej i innych przepisów 

prawa, 
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■  dochowywanie tajemnicy ustawowo chronio-

nej (w przypadku pracowników urzędów pań-

stwowych dotyczy dochowywania tajemnicy 

związanej z wykonywaniem obowiązków), 

■  zachowanie się z godnością w miejscu pra-

cy i poza nim (np. w przypadku pracowni-

ków służby cywilnej dotyczy godnego za-

chowywania się w służbie oraz poza nią), 

■  rozwijanie własnej wiedzy zawodowej (np. 

w przypadku pracowników samorządowych 

dotyczy stałego podnoszenia umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych). 

Pracownicy samorządowi 
Poza wymienionymi obowiązkami, pracownik 

samorządowy powinien dbać o wykonywanie 

zadań publicznych oraz o środki publiczne, 

z uwzględnieniem interesu publicznego oraz 

indywidualnych interesów obywateli (art. 24 

ustawy o pracownikach samorządowych). Do 

pozostałych obowiązków pracownika samo-

rządowego należy w szczególności: 

■  wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie 

i bezstronnie, 

■  udzielanie informacji organom, instytucjom 

i osobom fizycznym oraz udostępnianie do-

kumentów znajdujących się w posiadaniu 

jednostki, w której pracownik jest zatrud-

niony, jeżeli prawo tego nie zabrania, 

■  zachowanie uprzejmości i życzliwości 

w kontaktach z obywatelami, zwierzchnika-

mi, podwładnymi oraz współpracownikami. 

Członek korpusu służby cywilnej 
Oprócz wspólnych obowiązków dotyczących 

pracowników sfery budżetowej, członek kor-

pusu służby cywilnej jest dodatkowo obowią-

zany w szczególności: 

■  chronić interesy państwa oraz prawa czło-

wieka i obywatela, 

■  racjonalnie gospodarować środkami pu-

blicznymi, 

■  rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i termino-

wo wykonywać powierzone zadania 

(art. 76 ustawy o służbie cywilnej). 

Urzędnicy państwowi
Urzędnik państwowy powinien chronić inte-

resy państwa oraz prawa i słuszne interesy 

obywateli (art. 17 ustawy o pracownikach 

urzędów państwowych). Urzędnik państwowy 

dodatkowo obowiązany jest w szczególności: 

■  strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywa-

teli do organów państwa, 

■  racjonalnie gospodarować środkami pu-

blicznymi, 

■  rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i termino-

wo wykonywać powierzone zadania. 

Podany katalog nie obejmuje wszystkich 

obowiązków pracowników nałożonych przez 

wskazane 3 ustawy. 

Inne dodatkowe obowiązki
Poza omówionymi obowiązkami osób zatrud-

nionych w jednostkach sfery budżetowej nale-

ży zwrócić uwagę m.in. na: 

■  zobowiązanie do składania oświadczeń ma-

jątkowych (art. 32 ustawy o pracownikach 

samorządowych, art. 17 § 4 ustawy o pra-

cownikach urzędów państwowych), 

■  pewne zakazy lub ograniczenia w zakresie 

dodatkowych zajęć, np. urzędnik służby cy-

wilnej nie może podejmować zajęć zarobko-

wych bez pisemnej zgody dyrektora gene-

ralnego urzędu (art. 80 ust. 2 ustawy 

o służbie cywilnej), a urzędnik państwowy 

nie może podejmować dodatkowego zatrud-

nienia bez uzyskania uprzedniej zgody kie-

rownika urzędu, w którym jest zatrudniony 

(art. 19 ust. 1 ustawy o pracownikach urzę-

dów państwowych), 

■  zobowiązanie do składania oświadczeń o pro-

wadzonej działalności gospodarczej (art. 31 

ustawy o pracownikach samorządowych). 

Pracownik państwowy 
powinien złożyć oświadcze-
nie majątkowe na żądanie 
kierownika urzędu. 

W kolejnej części publikacji zostaną omó-

wione obowiązki pracowników sfery budżeto-

wej na przykładzie pracowników samorządo-

wych, co można odpowiednio odnieść do 

pozostałych pragmatyk zawodowych. 

Wykonywanie poleceń 

Jednym z podstawowych obowiązków pracow-

niczych jest sumienne wykonywanie poleceń 

przełożonych. Wykonywanie poleceń przeło-
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żonych jest podstawowym elementem stosun-

ku pracy (art. 22 k.p.). Pracownik obowiązany 

jest do staranności ogólnie wymaganej w sto-

sunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 ustawy 

z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, odpo-

wiednio stosowanym na podstawie art. 300 

k.p.). Mamy zatem do czynienia nie z obo-

wiązkiem zachowania szczególnej staranności, 

ale przeciętnej, ogólnej staranności w odnie-

sieniu do danego zachowania. 

Pragmatyki zawodowe wprowadzają też 

procedury odmowy wykonania polecenia 

w sytuacji, w której pracownik jest przekonany 

np. o niezgodności polecenia z prawem lub 

niepowetowanych szkodach, jakie może pocią-

gać za sobą realizacja polecenia (art. 18 ust. 2 

ustawy o pracownikach urzędów państwo-

wych, art. 77 ust. 2 i 3 ustawy o służbie cywil-

nej, art. 25 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych). Odmowa może dotyczyć 

również sytuacji, w których pracownik jest 

przekonany o tym, że polecenie zostało wyda-

ne pod wpływem błędu. 

Przykład 

Pracownik samorządowy otrzymał od bezpo-
średniego przełożonego polecenie bezwzględ-
nego zaprzestania wykonywania spraw, którymi 
się aktualnie zajmuje, i zajęcia się przez 2 tygo-
dnie wykonywaniem zupełnie innej pracy. W kon-
sekwencji tej decyzji przełożonego pracownik nie 
wydawałby – z zachowaniem terminów wynika-
jących z Kodeksu postępowania administracyj-
nego – zaświadczeń niezbędnych wnioskodaw-
com, np. w celu uczestnictwa w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego czy uzy-
skania określonego zezwolenia, licencji itp. Takie 
postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe.

O odmowie wykonania po-
lecenia służbowego urzęd-
nik musi poinformować 
przełożonego.

Pracownik samorządowy nie może wykonać 

polecenia, które w jego przekonaniu prowadzi-

łoby do popełnienia przestępstwa, wykrocze-

nia lub powstania niepowetowanych strat. 

Powinien on niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie kierownika jednostki. 

Odmowa wykonania takiego polecenia uza-

sadniona jest groźbą powstania niepowetowa-

nych strat (np. brak możliwości udziału w po-

stępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego). Pracownik powinien na ten fakt 

zwrócić uwagę przełożonemu. 

Realizowanie zadań publicznych

Do obowiązków pracownika samorządowego 

należy również dbałość o wykonywanie zadań 

publicznych oraz o środki publiczne, 

z uwzględnieniem interesu publicznego oraz 

indywidualnych interesów obywateli. Przez 

zadania publiczne należy rozumieć zadania 

nałożone na daną jednostkę przepisami prawa, 

przy czym odpowiedzialność pracownika bę-

dzie dotyczyć tych zadań publicznych, które 

wchodzą w zakres jego stałych lub okresowych 

obowiązków. 

Pracownik jednostki budże-
towej ma obowiązek dbać 
o racjonalne wydatkowanie 
środków publicznych. 

Pojęcie „środki publiczne” zostało w szero-

ki sposób zdefiniowane w ustawie z 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (art. 5). 

W zakres obowiązku dbałości o środki pu-

bliczne wchodzi m.in. ich racjonalne i gospo-

darne wydatkowanie. Przez racjonalne wydat-

kowanie należy przy tym rozumieć 

podejmowanie decyzji najmniej kosztownych 

(oczywiście przy założeniu pełnej, rzetelnej 

i „jak najlepszej” realizacji zadań) nie tylko 

dla danej jednostki, ale także dla innych jedno-

stek sektora finansów publicznych. Pojęcie 

„racjonalny” tłumaczone jest jako: oparty na 

nowoczesnych, naukowych metodach, dobrze 

zaplanowany i dający dobre wyniki (Słownik 

języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl). Ra-

cjonalne gospodarowanie środkami publiczny-

mi to zatem takie działania, które na podstawie 

racjonalnych przesłanek powinny przynieść 

najlepsze wyniki. 

Racjonalne gospodarowanie środkami pu-

blicznymi jest również obowiązkiem urzędni-
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ka państwowego oraz członków korpusu służ-

by cywilnej. 

Przestrzeganie prawa 

Pracownicy sfery budżetowej zobowiązani są 

do działania w zgodzie ze wszystkimi źródła-

mi obowiązującego prawa (dotyczącymi dzia-

łalności danej jednostki budżetowej, przepisa-

mi odnoszącymi się do wykonywania danego 

zawodu), a więc nie tylko przepisami dotyczą-

cymi ich działalności. W konsekwencji za na-

ruszenia tego obowiązku pracownikowi grożą 

różne sankcje prawne, np. odpowiedzialność 

pracownicza, odpowiedzialność cywilna, od-

powiedzialność za naruszenie dyscypliny fi-

nansów publicznych. 

Wykonywanie zadań sumiennie, 
sprawnie i bezstronnie 

Nakaz działania sumiennego jest związany 

z postawą pracownika wobec wykonywanych 

przez niego obowiązków służbowych. Pracow-

nik ma wykonywać swoją pracę rzetelnie, termi-

nowo, zgodnie ze wskazówkami przełożonych. 

Działanie sprawne to działanie wydajne, pro-

fesjonalne. Bezstronność oznacza zakaz kiero-

wania się własnymi poglądami, sympatiami, 

uprzedzeniami itp. przy wykonywaniu zadań. 

Urzędnik powinien wykony-
wać swoje obowiązki bez-
stronnie.

Udzielanie informacji 

Pracownik samorządowy ma również udzielać 

informacji organom, instytucjom i osobom fi-

zycznym oraz udostępniać dokumenty znajdują-

ce się w posiadaniu jednostki, w której jest on 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania. Pra-

cownik samorządowy musi mieć zatem bezpo-

średnią podstawę prawną dla odmowy udziele-

nia informacji (np. ochrona danych osobowych). 

Udzielanie informacji osobom fizycznym 

może obejmować nie tylko informacje dotyczą-

ce bezpośrednio tych osób, ale także informacje 

dostępne publicznie. Każda bowiem informacja 

o sprawach publicznych stanowi informację pu-

bliczną i podlega udostępnieniu i ponownemu 

wykorzystywaniu (na zasadach i w trybie okre-

ślonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostę-

pie do informacji publicznej; dalej: ustawa 

o dostępie do informacji publicznej). Przepisy 

ustawy o dostępie do informacji publicznej nie 

naruszają przepisów innych ustaw określają-

cych odmienne zasady i tryb dostępu do infor-

macji będących informacjami publicznymi. 

Urzędnik ma obowiązek 
udzielania informacji stano-
wiącej informację publiczną. 

Informacją publiczną jest każda wiadomość 
wytworzona przez szeroko rozumiane władze 
publiczne oraz osoby pełniące funkcje publicz-
ne, a także inne podmioty, które tę władzę re-
alizują bądź gospodarują mieniem komunal-
nym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie 
swych kompetencji. Taki charakter będzie mia-
ła również wiadomość niewytworzona przez 
podmioty publiczne, lecz odnosząca się do 
tych podmiotów (wyrok WSA w Szczecinie 

z 5 sierpnia 2010 r., II SAB/Sz 7/10, niepubl.).

Prawo do informacji publicznej podlega 

ograniczeniu ze względu na prywatność osoby 

fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ogra-

niczenie to nie dotyczy informacji o osobach 

pełniących funkcje publiczne, mających zwią-

zek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warun-

kach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz 

przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsię-

biorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

Dochowanie tajemnicy 
ustawowo chronionej 

Jest to pojęcie stosunkowo szerokie, obejmują-

ce swoim zakresem wszystkie te informacje, 

które przepisy prawa uznają za szczególne 

i obejmują ochroną. Są to tajemnice wynikające 

z przepisów „zawodowych” (np. tajemnica le-

karska, statystyczna, inna prawnie chroniona). 

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje 

dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do ziden-

tyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ustawy 

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

I tak np. adres danej osoby jako sfera pry-
watności człowieka należy do danych osobo-
wych. Naruszenie tej sfery sprowadza odpo-
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wiedzialność z tytułu ochrony dóbr osobistych 

(…) (wyrok SA w Poznaniu z 13 listopada 

2001 r., I ACa 1140/01, niepubl.). 

Przykład 

Urzędnik pracujący w biurze obsługi urzędu za-
czął rozpowiadać, że zgłosiła się do niego osoba 
znana publicznie, której ukradziono dokumenty. 
Pracownik w tym przypadku narusza obowiązek 
dochowania tajemnicy prawnie chronionej. Fakt, 
że sytuacja dotyczy osoby znanej publicznie, 
niczego w tym zakresie nie zmienia, a nawet po-
winien wzmagać ostrożność pracownika, gdyż 
łatwiej jest przypisać daną sytuację do osoby 
znanej („znany polityk został okradziony z doku-
mentów”) niż do osoby nieznanej publicznie. Ta-
kie postępowanie pracownika jest nieprawidłowe 
i pracodawca powinien mu zwrócić na to uwagę.

Zachowanie uprzejmości 
i życzliwości oraz godne 
zachowanie 
Pracownicy samorządowi (a także inne grupy 

zawodowe świadczące pracę na rzecz obywate-

li) mają szczególny obowiązek odnoszący się 

do ich stosunku i postawy wobec obywateli. Są 

bowiem zobowiązani do:

■  zachowania uprzejmości i życzliwości 

w kontaktach z obywatelami, zwierzchnika-

mi i współpracownikami, 

■  zachowania się z godnością w miejscu pra-

cy i poza nim. 

Jako przykład naruszenia obowiązku god-

nego zachowania się w miejscu pracy i poza 

nim eksperci prawa pracy podają formułowa-

nie niepochlebnych opinii dotyczących urzędu, 

lekceważący stosunek do instytucji państwo-

wych lub samorządowych, znęcanie się nad 

członkami rodziny. 

Zachowanie pracownika, zwłaszcza zajmu-

jącego wysokie stanowisko, przekładane jest 

w opinii publicznej na ocenę jednostki. 

Także godne zachowanie się poza miejscem 

pracy jest jednym z podstawowych obowiązków 

pracowników sfery budżetowej i często jest ono 

oceniane przez społeczeństwo. Naganne zacho-

wanie nie spotyka się z akceptacją społeczną. 

Często prowadzi do oceny jednostki samorzą-

dowej, która w razie „przejścia do porządku” 

nad negatywną sytuacją byłaby zdecydowanie 

krytykowana. W konsekwencji postępowanie 

pracownika może prowadzić do podjęcia przez 

pracodawcę kroków dyscyplinarnych, a nawet 

do zakończenia z nim stosunku pracy. 

Dotyczy to nie tylko pracownika samorzą-

dowego, ale i pracownika zajmującego ekspo-

nowane stanowisko, od którego wymaga się 

bezwzględnie m.in. godnego zachowania 

w miejscach publicznych. 

Dodatkowe obowiązki 

Z przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz 

ustawy o pracownikach urzędów państwowych 

wynikają dodatkowe obowiązki. Dotyczą one 

ochrony interesów państwa oraz prawa człowie-

ka i obywatela, a w przypadku pracowników 

urzędów państwowych ochrony autorytetu Rze-

czypospolitej Polskiej oraz dążenia do pogłę-

biania zaufania obywateli do organów państwa 

(art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy o służbie cywilnej 

oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach 

urzędów państwowych). 

Taki nakaz został zapisany też w przepi-

sach wewnętrznych obowiązujących w służbie 

cywilnej (m.in. w zarządzeniu nr 70 Prezesa 

Rady Ministrów z 6 października 2011 r. 

w sprawie wytycznych w zakresie przestrzega-

nia zasad służby cywilnej oraz w sprawie za-

sad etyki korpusu służby cywilnej). 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 22 § 1, art. 52 § 1 pkt 1, art. 100, art. 300 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. 24, art. 25, art. 30–32 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458; ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 645),
 � art. 17–19 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 269),
 � art. 76–77, art. 80 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 
(DzU nr 227, poz. 1505; ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1544),
 � art. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. DzU 
z 2013 r. poz. 885; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1646),
 � ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. DzU z 2013 r. 
poz. 330; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 613),
 � art. 1, art. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (DzU nr 112, poz. 1198; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1474),
 � art. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. DzU 
z 2002 r. nr 101, poz. 926; ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1371),
 � art. 355 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 
nr 16, poz. 93; ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1370), 
 � zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 r. 
w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby 
cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (MP 
nr 93, poz. 953). 
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ANNA KOS – prawnik, specjalistka w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji i opraco-
wań z zakresu wynagrodzeń pracowników. Wieloletnia współpracowniczka firm zajmujących się doradztwem prawnym. 

Co grozi za niezłożenie oświadczeń 
majątkowego i o działalności gospodarczej
Zatrudniliśmy nowego pracownika na stanowisku urzędniczym w jednost-
ce samorządowej. Jakie konsekwencje poniesie pracownik, jeśli nie złoży 
oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o stanie mająt-
kowym lub gdy poda w nich nieprawdę?

Pracownik samorządowy, zatrudniony na sta-

nowisku urzędniczym (w tym kierowniczym 

stanowisku urzędniczym), ma obowiązek zło-

żyć oświadczenie o prowadzeniu działalności 

gospodarczej (art. 31 ustawy z 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych, dalej: 

u.p.s.). Dokument ten pracownik składa kie-

rownikowi urzędu, w którym jest zatrudniony. 

Ma na to czas do 30 dni od dnia podjęcia takiej 

działalności lub zmiany jej charakteru.

W przypadku niezłożenia takiego dokumentu 

w terminie pracownik zostanie ukarany upomnie-

niem lub naganą. Kara może być zastosowana 

tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika 

– w trybie przewidzianym w art. 110–113 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Pracownik samorządowy poniesie również od-

powiedzialność za zatajenie prawdy lub podanie 

nieprawdy w oświadczeniu o prowadzeniu dzia-

łalności gospodarczej. Grozi mu za to odpowie-

dzialność na podstawie art. 233 § 1 ustawy 

z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 31 ust. 5 

u.p.s.). Za złożenie niezgodnego z prawdą ze-
znania mającego służyć za dowód w postępo-
waniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3. Takim przestęp-

stwem będzie np. pominięcie w oświadczeniu kil-

ku sfer prowadzonej działalności.

Skazanie pracownika za takie przestępstwo 

spowoduje również jego dyscyplinarne zwol-

nienie z pracy. W razie popełnienia przez pra-

cownika w czasie trwania umowy o pracę 

przestępstwa, które uniemożliwia dalsze za-

trudnianie go na zajmowanym stanowisku (je-

żeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało 

stwierdzone prawomocnym wyrokiem), kie-

rownik urzędu (jednostki) zwalnia go z pracy 

w trybie natychmiastowym (art. 52 k.p.).

Inne zasady dotyczą składania oświadczeń 

majątkowych, gdyż na żądanie osoby upoważ-

nionej do dokonywania czynności w sprawach 

z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy 

zatrudniony na stanowisku urzędniczym (w tym 

na kierowniczym stanowisku urzędniczym) ma 

obowiązek złożyć oświadczenie o stanie mająt-

kowym (art. 32 u.p.s.). Obowiązek taki nie wy-

nika zatem z samych przepisów ustawy, a jedy-

nie z decyzji kierownika urzędu (jednostki), 

w której pracownik jest zatrudniony. 

Za niezłożenie takiego dokumentu, a także 

złożenie go w sposób nieprawidłowy grozi pra-

cownikowi odpowiedzialność porządkowa, 

przewidziana w Kodeksie pracy. W sprawach 

nieuregulowanych w ustawie o pracownikach 

samorządowych stosuje się bowiem odpowied-

nio przepisy Kodeksu pracy (art. 43 u.p.s.). Za 

nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej 

organizacji i porządku w procesie pracy praco-

dawca może stosować karę upomnienia lub na-

gany (art. 108 k.p.). Decyzja o nałożeniu kary 

za niezłożenie lub nieprawidłowe złożenie 

oświadczenia o stanie majątkowym przez pra-

cownika należy jednak zawsze do pracodawcy.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 31, art. 32 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (DzU nr 223, poz. 1458; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 645),
 � art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU nr 88, 
poz. 553; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1247),
 � art. 52, art. 108–113 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).
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■  31,33 godziny przy limicie nadgodzin zwięk-

szonym do 376 godzin (limit ten dotyczy pra-

cowników z prawem do 26 dni urlopu).

Za „normalne wynagrodzenie” należy uznać ta-

kie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale 

i systematycznie, a więc obejmuje ono zarówno wy-

nagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki oso-

bistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki 

wynagrodzenia o charakterze stałym (np. dodatek 

funkcyjny), jeżeli na podstawie obowiązujących 

w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik 

ma prawo do takich dodatkowych składników (wy-

rok SN z 22 czerwca 2011 r., II PK 3/11, OSNP 

2012/15–16/191, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Do podstawy wyliczeń dodatku za pracę ponadnor-

matywną wchodzi natomiast wynagrodzenie pracow-

nika wynikające wyłącznie z jego osobistego zaszere-

gowania określonego stawką godzinową lub 

miesięczną, a więc jedynie wynagrodzenie zasadnicze 

(uchwała SN z 3 kwietnia 2007 r., II PZP 4/07, OSNP 

2007/21–22/307, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Gdy przy określaniu warunków płacowych nie zo-

stała wyodrębniona płaca zasadnicza (np. w przypad-

ku zatrudnionego wynagradzanego prowizyjnie), 

wtedy za podstawę wyliczeń ww. dodatku należy 

przyjąć 60% wynagrodzenia, obliczanego zgodnie 

z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagro-

dzenia za urlop wypoczynkowy (art. 1511 § 3 k.p.).

Sposób liczenia ryczałtu 
za nadgodziny

Rodzaj płacy otrzymy-
wanej przez pracownika

Sposób wyliczania kwoty ryczałtu za 
nadgodziny

Wynagrodzenie określo-
ne w stałej stawce mie-
sięcznej lub w stawce 
godzinowej

(stawka za godzinę pracy x liczba 
godzin, za którą przysługuje ryczałt) 
+ (stawka za godzinę pracy x liczba 
godzin, za którą przysługuje ryczałt 
x stawka procentowa stosowanego 
dodatku za nadgodziny)

Wynagrodzenie bez 
wyodrębnionej płacy za-
sadniczej (np. akordowe 
lub prowizyjne)

1. ustalenie 60% podstawy wymia-
ru ryczałtu za pracę nadliczbową 
z okresu 3 miesięcy bądź 12 miesięcy 
(w przypadku znacznych wahań 
płacy) poprzedzających miesiąc 
wypłacania ryczałtu;
2. podzielenie 60% podstawy przez 
liczbę godzin przepracowanych 
w okresie przyjmowanym do ustalania 
podstawy ryczałtu za nadgodziny;
3. pomnożenie wyliczonej stawki za 
1 godzinę przez liczbę godzin nadlicz-
bowych, za którą przysługuje ryczałt, 
oraz przez 50% lub 100% (w zależ-
ności od należnej procentowej stawki 
dodatku za nadgodziny)

Przykład

Mariusz T. jest przedstawicielem handlowym i jest 
wynagradzany w systemie prowizyjnym. Z uwagi 
na charakter pracy pracodawca przyznał mu ry-
czałt za nadgodziny w wysokości 15 godzin, opłaca-
ny w całości z dodatkiem wynoszącym 50%. 
Wynagrodzenie Mariusza T. nie ulega wahaniom 
i za okres od października do grudnia 2013 r. wy-
niosło:
■  5200 zł za przepracowanie 160 godzin w paź-

dzierniku,
■  5050 zł za przepracowanie 152 godzin w listo-

padzie,
■  4850 zł za przepracowanie 136 godzin w grudniu.
Aby wyliczyć wartość ryczałtu za styczeń 2014 r., 
należy wykonać następujące obliczenia:
■  15 100 zł (suma wynagrodzeń za okres od paź-

dziernika do grudnia) x 60% = 9060 zł,
■  9060 zł : 448 godzin (suma godzin przepra-

cowanych od października do grudnia) = 
= 20,22 zł,

■  20,22 zł x 50% (dodatek za pracę w godzinach 
nadliczbowych) = 10,11 zł,

■  10,11 zł x 15 godzin ryczałtu = 151,65 zł.
Oprócz ryczałtowej zapłaty za nadgodziny Mariusz T. 
za styczeń 2014 r. powinien otrzymać wynagro-
dzenie prowizyjne, które wypracował w ciągu całe-
go miesiąca.

Dla uproszczenia, pracodawcy dokonując final-

nych kalkulacji ryczałtu za nadgodziny, podstawę 

jego obliczeń w praktyce czasami dzielą przez średni 

wymiar czasu pracy w danym roku kalendarzowym, 

który wyrażony jest we współczynniku ekwiwalento-

wym. W 2014 r. dla pełnoetatowych pracowników 

wynosi on 20,83, co w przeliczeniu daje 166,64 go-

dzin (20,83 x 8 godz.). Bezpieczniejszym rozwiąza-

niem jest jednak odnoszenie się przy wyliczeniach 

ryczałtu do liczby godzin do przepracowania w da-

nym miesiącu.

Modyfikacja pensji może wpływać 
na ryczałt

W przypadku podwyżki wynagrodzenia (polegają-

cej np. na podniesieniu płacy zasadniczej) koniecz-

ne jest przeliczenie ryczałtowej zapłaty za pracę po-

nadnormatywną. Uzasadnione jest też dokonywanie 

odpowiednich przeliczeń w sytuacji obniżenia pra-

cownikowi wynagrodzenia.

dokończenie ze str. 18
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Przykład

Piotr K. jest zatrudniony w spółce z branży budow-
lanej na pełny etat na stanowisku serwisanta, ze-
względu na charakter pracy wyznaczony ma mie-
sięczny ryczałt za pracę ponadnormatywną 
w wysokości 12 godzin. Ryczałt ustalony jest w ca-
łości ze 100% dodatkiem do wynagrodzenia. Piotr K. 
do końca 2013 r. otrzymywał co miesiąc pensję 
zasadniczą w kwocie 3500 zł brutto. Od stycznia 
2014 r. przyznano mu podwyżkę i obecnie jego 
płaca zasadnicza to 3900 zł brutto. Zmiana ta wy-
musiła na spółce przeliczenie przyznanego ryczał-
tu, który za styczeń 2014 r. powinien zostać ustalo-
ny w następujący sposób:
3900 zł : 168 godz. (wymiar czasu pracy w stycz-
niu 2014 r.) = 23,21 zł,
12 godz. x 23,21 zł x 2 (z racji 100% dodatku za 
pracę nadliczbową) = 557,04 zł.

Pomniejszanie ryczałtu za absencje

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego 

Głównego Inspektoratu Pracy z 29 maja 2009 r. 

(nr GPP-110–4560–14/09/PE/RP), ryczałt za nad-

godziny powinien być pomniejszany za dni absen-

cji pracownika w pracy (spowodowanej np. choro-

bą lub urlopem bezpłatnym). Zasady przedstawia 

tabela:

Przyczyna nieobecności 
w pracy

Sposób kalkulacji zmniejszenia 
ryczałtu za nadgodziny

1 2
Absencja, za którą pra-
cownikowi przysługuje 
świadczenie pieniężne 
w razie choroby, wypad-
ku lub macierzyństwa

■ kwotę przyznanego ryczałtu 
dzielimy przez 30 (bez względu na 
to, ile dni ma dany miesiąc kalenda-
rzowy),
■ otrzymaną wartość mnożymy 
przez liczbę dni nieobecności 
pracownika spowodowanej np. 
chorobą lub sprawowaniem opieki 
nad dzieckiem,
■ wyliczony iloczyn odejmujemy od 
pełnej stawki ryczałtu

1 2
Nieobecność w pracy 
(bez prawa do wynagro-
dzenia) z innych przyczyn 
niż choroba, wypadek lub 
macierzyństwo

■ stawkę ryczałtu dzielimy przez 
liczbę godzin przypadających do 
przepracowania w danym miesiącu,
■ otrzymany wynik mnożymy przez 
liczbę godzin absencji pracownika,
■ wyliczoną wartość odejmujemy 
od ryczałtu należnego w pełnej 
wysokości

Przykład

Michał G. zatrudniony na stanowisku przedstawiciela 
handlowego otrzymuje co miesiąc pensję zasadni-
czą w wysokości 4000 zł oraz ryczałt za godziny 
nadliczbowe. W styczniu 2014 r. ryczałt ten w pełnej 
wysokości powinien wynieść 535,71 zł. Z powodu 
5 dni choroby Michał G. z tytułu ryczałtu powinien 
otrzymać pomniejszoną kwotę, którą należy obliczyć 
w następujący sposób:
535,71 zł : 30 = 17,86 zł,
17,86 zł x 5 dni choroby = 89,30 zł,
535,71 zł – 89,30 zł = 446,41 zł.

Ryczałt w podstawie urlopowej 
i zasiłkowej

Ryczałt za nadgodziny, podobnie jak wynagrodzenie 

za pracę w godzinach nadliczbowych, podlega 

uwzględnieniu zarówno w podstawie wymiaru 

świadczeń chorobowych, jak i wynagrodzenia urlo-

powego oraz ekwiwalentu za urlop niewykorzysta-

ny. Jednak w razie zaprzestania wypłaty ryczałtu, 

należy go wyłączyć z podstawy ww. należności.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 131 § 1, art. 151 § 3, art. 151 § 4, art. 1511 § 3–4 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),
 � § 11–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 
1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie-
wykonywania 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).

 

W następnym numerze „Serwisu PP” w „Temacie miesiąca”

„Informacja PIT-11 za 2013 r. – rozliczanie przychodów pracownika”

 a w nim m.in.:

■ jak wykazywać należności ze stosunku pracy i praw autorskich,

■ w jakim terminie należy sporządzić informację o dochodach.
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Do którego urzędu skarbowego 
wpłacić zaliczki na podatek i złożyć 
PIT-4R w razie zmiany miejsca 
zamieszkania podatnika
Jako osoba fizyczna prowadzę firmę w miejscowości Chrzanów. 9 grudnia 2013 r. 
przeprowadziłem się z Chrzanowa do Olkusza, przy czym miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej znajduje się w dalszym ciągu w Chrzanowie. Do któ-
rego urzędu skarbowego powinienem wpłacać pobrane od wynagrodzeń pra-
cowników zaliczki oraz gdzie złożyć deklarację PIT-4R za 2013 r. – pyta Czytelnik 
z Olkusza.

W opisanym stanie faktycznym PIT-4R za 2013 r. 

oraz zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycz-

nych za listopad i grudzień 2013 r. naliczone od 

świadczeń wypłaconych zatrudnionym osobom po-

winien Pan przekazać do urzędu skarbowego 

w Chrzanowie. Natomiast zaliczki na podatek za 

styczeń 2014 r. i za miesiące kolejne powinny trafić 

już do urzędu skarbowego w Olkuszu.

Zakłady pracy jako płatnicy mają obowiązek 

przekazywać na rachunek właściwego urzędu skar-

bowego kwoty zaliczek na podatek pobranych m.in. 

od wynagrodzeń pracowniczych w terminie do dnia 

20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano zaliczki. Wpłat należności podatkowych 

trzeba dokonywać na konto urzędu właściwego we-

dług miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik 

nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miej-

sca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posia-

da siedziby (art. 38 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: 

ustawa o pdof).

Powyższą regułę stosuje się także przy ustala-

niu miejsca składania PIT-4R. Deklarację tę płat-
nik składa do 31 stycznia następującego po 
roku podatkowym. Oznacza to, że płatnik będący 

osobą fizyczną wspomnianą deklarację przekazuje 

do urzędu skarbowego właściwego według miej-

sca zamieszkania. W przypadku płatnika, który 

nie jest osobą fizyczną, PIT-4R powinien trafić do 

urzędu właściwego według siedziby, a jeśli takiej 

nie ma – według miejsca prowadzenia działal-

ności.

Przykład

Tomasz D. mieszkający w Koninie prowadzi jako 
osoba fizyczna firmę, która działa na terenie mia-
sta Koło. Tomasz D. pobrane zaliczki od wynagro-
dzeń zatrudnionych pracowników powinien wpła-
cać do urzędu skarbowego w Koninie. Do 
tego samego urzędu powinien przesyłać deklara-
cje PIT-4R. 

Niekiedy w trakcie roku podatkowego dochodzi 

do zdarzenia powodującego zmianę właściwości 

miejscowej organu podatkowego. Jeżeli nastąpi to:

■  w trakcie miesiąca – organem podatkowym właś-

ciwym miejscowo za ten miesiąc pozostaje ten 

urząd skarbowy, który był właściwy w pierw-

szym dniu tego miesiąca (art. 18 § 1 ustawy 

z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa),

■  po zakończeniu miesiąca – organem podatkowym 

właściwym miejscowo w sprawach dotyczących 

innych miesięcy jest urząd skarbowy właściwy po 

zaistnieniu tych zdarzeń, z wyjątkiem przypad-

ków, w których wszczęto postępowanie podatko-

we lub kontrolę podatkową (art. 18a Ordynacji 

podatkowej). 
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Przykład

Przedsiębiorca przez większą część 2013 r. miesz-
kał w Bełchatowie i jako osoba fizyczna prowadził 
tam firmę. 7 października 2013 r. przeprowadził 
się do Zgierza, przy czym działalność gospodar-
cza nadal była prowadzona przez niego w Bełcha-
towie. W tej sytuacji przedsiębiorca powinien prze-
kazać zaliczki podatkowe pobrane we wrześniu 
i październiku 2013 r. na rachunek „starego” urzę-
du skarbowego, czyli w Bełchatowie. Dopiero za-
liczki na podatek pobrane w listopadzie i w następ-
nych miesiącach powinny trafić do urzędu 
skarbowego w Zgierzu. 

Należy zauważyć, że deklaracja PIT-4R obejmuje 

okresy miesięczne. Wskazuje się w niej zaliczki 

w rozbiciu na poszczególne miesiące, nie zaś łącz-

nie za rok podatkowy (ostatnim okresem rozlicze-

niowym jest grudzień, chyba że płatnik kończy dzia-

łalność w trakcie roku). Dlatego nie możemy PIT-4R 

traktować jako rozliczenia rocznego.

Roczną deklarację PIT-4R 
za dany rok podatkowy 
pracodawca powinien prze-
słać do naczelnika urzędu 
skarbowego, który był właś-
ciwy na pierwszy dzień ostat-
niego miesiąca, za który jest 
składana. 

Zdarzenie powodujące zmianę właściwości 

miejscowej organu podatkowego powoduje obo-

wiązek złożenia deklaracji PIT-4R do urzędu skar-

bowego właściwego na pierwszy dzień ostatniego 

miesiąca, za który jest składana (art. 18 § 1 Ordy-

nacji podatkowej). Ujmuje się w niej zaliczki po-

datkowe wpłacone za cały dany rok (nawet wtedy, 

gdyby zaliczki za część roku były przelewane do 

innego urzędu niż ten, do którego należało prze-

słać PIT-4R). 

Przykład

Spółka z o.o. działająca w branży budowlanej 
18 listopada 2013 r. przeniosła swą siedzibę z Bo-
lesławca do Legnicy. Zmiana ta spowodowała, że:
■ zaliczki na podatek pobrane w październiku i li-
stopadzie 2013 r. powinny być przekazane przez 
spółkę do urzędu skarbowego w Bolesławcu (za-
liczki za kolejne miesiące powinny trafiać już do 
urzędu skarbowego w Legnicy),
■ deklarację roczną PIT-4R spółka powinna przesłać 
do organu podatkowego właściwego na dzień 1 grud-
nia 2013 r., czyli do urzędu skarbowego w Legnicy.

Jeżeli okoliczność skutkująca zmianą właściwości 

miejscowej organu podatkowego zaistnieje po zakoń-

czeniu roku podatkowego (lub innego okresu rozlicze-

niowego), wówczas urzędem skarbowym właściwym 

miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat 

podatkowych (lub innych okresów rozliczeniowych) jest 

organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń (art. 18a Or-

dynacji podatkowej), czyli naczelnik urzędu skarbowe-

go wedug nowego miejsca lub siedziby płatnika. 

Przykład

Spółka akcyjna przeniosła swą siedzibę z Siedlec do 
Płocka 7 stycznia 2014 r. To spowodowało, że zalicz-
ki podatkowe pobrane w grudniu 2013 r. spółka po-
winna przelać na odpowiedni rachunek organu skar-
bowego właściwego na pierwszy dzień stycznia 
2014 r., czyli do urzędu w Siedlcach. Do tego samego 
organu podatkowego spółka powinna przesłać de-
klarację roczną PIT-4R za 2013 r.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1387),
 � art. 18–18a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(j.t. DzU z 2012 r. poz. 749; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1289),
 � załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z 6 sierpnia 2013 r. 
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i infor-
macji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowe-
go od osób fizycznych (DzU z 2013 r. poz. 1054).

Czytelniku, zaproponuj własny temat! 

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

jolanta.bugaj@infor.pl
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JOANNA OLEJNIK – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – obowiązki płatnika
Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przy-
sługuje osobom, które nie spełniają warunków do obowiązkowego objęcia tymi 
ubezpieczeniami. Dobrowolnie ubezpieczeniom może również podlegać osoba, 
która posiada kilka tytułów do ubezpieczeń – najczęściej jeden z nich skutkuje obo-
wiązkiem ubezpieczeniowym, a pozostałe umożliwiają opłacanie składek dobro-
wolnie. Taki wybór ubezpieczonego oznacza dla płatnika konieczność wywiązania 
się z określonych obowiązków wobec ZUS.

Dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym ubezpieczony może podlegać w dwóch 

sytuacjach:

■  gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania 

ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów 

i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter 

obowiązkowy, a z pozostałych tytułów dobro-

wolny,

■  gdy dana osoba nie posiada żadnego tytułu do 

ubezpieczeń obowiązkowych, a chce gromadzić 

kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę.

Dobrowolne ubezpieczenia 
przy zbiegu tytułów

Prawo do objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami 

rentowymi i emerytalnym powstaje w przypadku 

zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Ustawa 

systemowa wskazuje wiele rodzajów aktywności za-

wodowej i zarobkowej, które skutkują obowiązkiem 

ubezpieczeniowym. Spośród najważniejszych z nich 

(i najczęściej występujących) można wymienić:

■  stosunek pracy,

■  umowę zlecenia (i inne umowy o świadczenie 

usług o charakterze umowy zlecenia),

■  działalność gospodarczą i pozarolniczą działal-

ność inną niż gospodarcza,

■  stosunek pracy nakładczej,

■  wykonywanie odpłatnie pracy na podstawie skie-

rowania do pracy, w czasie odbywania kary po-

zbawienia wolności lub tymczasowego areszto-

wania,

■  członkostwo w rolniczych spółdzielniach pro-

dukcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych,

■  pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, świadcze-

nia integracyjnego lub stypendium w okresie od-

bywania szkolenia, stażu lub przygotowania za-

wodowego dorosłych,

■  pobieranie zasiłku macierzyńskiego,

■  przebywanie na urlopie wychowawczym.

W sytuacji wystąpienia zbiegu tytułów do ubez-

pieczeń – czyli w sytuacji, gdy osoba ma dwa lub 

więcej tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpiecze-

niowym, ubezpieczenia emerytalne i rentowe naj-

częściej z jednego tytułu są obowiązkowe, natomiast 

z drugiego (i pozostałych) – mają charakter dobro-

wolny. Zasady regulujące ustalanie obowiązku ubez-

pieczeniowego w przypadku zbiegu tytułu do ubez-

pieczeń są bardzo skomplikowane i w zależności od 

tego, jaki rodzaj aktywności zawodowej podejmuje 

ubezpieczony, obowiązek ubezpieczeniowy może 

kształtować się bardzo różnie. Jedną z nielicznych 

zasad, którą można tu wskazać jako bezwzględnie 

obowiązującą, jest obowiązkowe podleganie ubez-

pieczeniom ze stosunku pracy, który jest zawsze 

i w każdych okolicznościach tytułem do obowiązko-

wych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Przykład

Przedsiębiorca od 1 stycznia 2014 r. rozpoczął wyko-
nywanie umowy o pracę z wynagrodzeniem 5000 zł. 
W związku z tym, że podstawa wymiaru składek 
z tytułu umowy o pracę jest wyższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, może on przystąpić do ubez-
pieczeń emerytalno-rentowych z tytułu prowadzonej 
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pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadzie 
dobrowolności. W takiej sytuacji przedsiębiorca powi-
nien złożyć następującą dokumentację do ZUS:

Przedsiębiorca chce 
opłacać tylko składkę 

zdrowotną 

Przedsiębiorca chce przy-
stąpić do dobrowolnych 

ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych

1 2

■  wyrejestrowanie ze 
wszystkich ubezpie-
czeń na druku ZUS 
ZWUA z kodem 05 10 
xx z datą 1 stycznia 
2014 r.

■  wyrejestrowanie 
ze wszystkich ubez-
pieczeń na druku ZUS 
ZWUA z kodem 05 10 
xx z datą 1 stycznia 
2014 r.

■  zgłoszenie do ubezpie-
czenia zdrowotnego na 
druku ZUS ZZA z kodem 
05 10 xx z datą 
1 stycznia 2014 r.

■  zgłoszenie do dobro-
wolnych ubezpieczeń 
emerytalno-rentowych, 
obowiązkowego 
wypadkowego i zdro-
wotnego na druku

1 2
ZUS ZUA z kodem 05 
10 xx z datą 1 stycznia 
2014 r.

Przystępując do dobrowolnych ubezpieczeń emery-
talnego i rentowych, przedsiębiorca jest zobowiązany 
do opłacania składek od zadeklarowanej kwoty, nie 
niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 
kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skła-
dek, tj. w 2014 r. od kwoty 2247,60 zł.

Osoby, które korzystają z ubezpieczeń emerytal-

no-rentowych na zasadzie dobrowolności, nie mogą 

przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Obo-

wiązkowe dla nich będzie natomiast ubezpieczenie 

wypadkowe.

Podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w przypadku najczęściej 
występujących zbiegów tytułu do ubezpieczenia

Tytuł do dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytal-

nego i rentowych* 

Płatnik składek na 
dobrowolne ubezpie-

czenia emerytalne 
i rentowe 

Podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

Dokument zgłoszeniowy do 
ubezpieczeń dobrowolnych, 

kod tytułu ubezpieczenia 
Podstawa prawna

1 2 3 4 5
umowa zlecenia przy 
zbiegu z etatem 

zleceniodawca ■  przychód z tytułu umowy zle-
cenia, jeżeli wynagrodzenie 
określono kwotowo, w kwo-
towej stawce godzinowej lub 
akordowej albo prowizyjnie,

■  zadeklarowana kwota nie 
niższa niż minimalne wyna-
grodzenia za pracę, jeżeli 
wynagrodzenie określono 
w inny sposób

ZUS ZUA, zgłoszenie do obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych, obowiązkowego 
ubezpieczenia wypadkowego, 
z kodem tytułu ubezpieczenia 
04 11 00

art. 9 ust. 1 i 1a, 
art. 18 ust. 3 i 7 usta-
wy systemowej

działalność gospo-
darcza przy zbiegu 
z etatem 

przedsiębiorca zadeklarowana kwota nie niższa 
niż:
■  60% p rognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego,

■  30% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia – dla osób 
uprawnionych

ZUS ZUA, zgłoszenie do obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych, obowiązkowego 
ubezpieczenia wypadkowego, 
z kodem tytułu ubezpieczenia 
05 10 00 lub 05 70 00 – w przy-
padku preferencyjnej podsta-
wy wymiaru składek

art. 9 ust. 1 i 1a, 
art. 18 ust. 8, art. 18a 
ustawy systemowej

umowa zlecenia przy 
zbiegu z działalnością 
gospodarczą 

zleceniodawca ■  przychód z tytułu umowy zle-
cenia, jeżeli wynagrodzenie 
określono kwotowo, w kwo-
towej stawce godzinowej lub 
akordowej albo prowizyjnie,

■  zadeklarowana kwota nie 
niższa niż minimalne wyna-
grodzenia za pracę, jeżeli 
wynagrodzenie określono 
w inny sposób

ZUS ZUA, zgłoszenie do obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych, obowiązkowego 
ubezpieczenia wypadkowego, 
z kodem tytułu ubezpieczenia 
04 11 00

art. 9 ust. 2a, 
art. 18 ust. 3 i 7 usta-
wy systemowej
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1 2 3 4 5
działalność gospo-
darcza przy zbiegu ze 
zleceniem 

przedsiębiorca zadeklarowana kwota nie niższa 
niż:
■  60% p rognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego,

■  30% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia – dla osób 
uprawnionych

ZUS ZUA, zgłoszenie do obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych, obowiązkowego 
ubezpieczenia wypadkowego, 
z kodem tytułu ubezpieczenia 
05 10 00 lub 05 70 00 –  przy-
padku preferencyjnej podsta-
wy wymiaru składek

art. 9 ust. 2a, art. 18 
ust. 8, art. 18a usta-
wy systemowej

umowa zlecenia 
wykonywana w czasie 
pobierania zasiłku 
macierzyńskiego 

zleceniodawca ■  przychód z tytułu umowy zle-
cenia, jeżeli wynagrodzenie 
określono kwotowo, w kwo-
towej stawce godzinowej lub 
akordowej albo prowizyjnie,

■  zadeklarowana kwota nie niż-
sza niż minimalne wynagrodze-
nia za pracę, jeżeli wynagrodze-
nie określono w inny sposób

ZUS ZUA, zgłoszenie do obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych, obowiązkowego 
ubezpieczenia wypadkowego, 
z kodem tytułu ubezpieczenia 
04 11 00

art. 9 ust. 1c, art. 18 
ust. 3 i 7 ustawy 
systemowej

działalność gospodar-
cza wykonywana w cza-
sie pobierania zasiłku 
macierzyńskiego 

przedsiębiorca zadeklarowana kwota nie niższa 
niż:
■  60% p rognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego,

■  30% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia – dla osób 
uprawnionych

ZUS ZUA, zgłoszenie do obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych, obowiązkowego 
ubezpieczenia wypadkowego, 
z kodem tytułu ubezpieczenia 
05 10 00 lub 05 70 00 –  przy-
padku preferencyjnej podsta-
wy wymiaru składek

art. 9 ust. 1c, art. 18 
ust. 8, art. 18a usta-
wy systemowej

* Ubezpieczony nie ma ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Dobrowolne ubezpieczenia 
w okresie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca może również podlegać dobrowolnym 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie 

zawieszenia działalności gospodarczej, dokonanym 

w trybie art. 14a, ust. 1–1c ustawy o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wyko-

nywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie 

opłaca składek na ubezpieczenia chorobowe i wypad-

kowe (art. 36a ustawy systemowej).

Przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń społecz-

nych w okresie zawieszenia wykonywania działalności 

jest możliwe tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie ma 

innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecz-

nych. Objęcie ubezpieczeniami nastąpi w tym przypad-

ku od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż 

od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zgłoszenia 

należy dokonać na druku ZUS ZUA z kodem 19 10 xx. 

Podstawę wymiaru dobrowolnych składek emerytalno-

-rentowych ustala się według zasad obowiązujących dla 

danej osoby przed zawieszeniem wykonywania działal-

ności, czyli od podstawy wymiaru wynoszącej:

■  60% prognozowanego przeciętnego wynagrodze-

nia miesięcznego, jeżeli przedsiębiorca opłacał 

składki społeczne na zasadach ogólnych,

■  30% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli przed 

zawieszeniem działalności przedsiębiorca był 

uprawniony do opłacania niższych składek, ale 

tylko do okresu upływu 24 pełnych miesięcy ka-

lendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia działal-

ności; po upływie tego okresu przedsiębiorca po-

winien opłacać składki od 60% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przykład

Przedsiębiorca zawiesił prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej od 1 października 2013 r. Do 
dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 
zgłosił się od 1 grudnia 2013 r. Do dnia zawieszenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej opłacał skład-
ki w preferencyjnej wysokości przez okres 16 miesięcy 
kalendarzowych. Mimo że przedsiębiorca od 1 paź-
dziernika 2013 r. zawiesił wykonywanie pozarolniczej 
działalności gospodarczej, bieg okresu korzystania 
z ulgowych składek nie ulega przerwaniu. Oznacza to, 
że prawo do naliczania składek na dobrowolne ubez-
pieczenia na zasadach preferencyjnych przysługuje 
mu do maja 2014 r. (16 miesięcy przysługującej ulgi,
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wykorzystanej w okresie prowadzenia działalności; 
2 miesiące uprawnienia do warunków preferencyjnych, 
w których przedsiębiorca nie opłacał żadnych składek, 
6 miesięcy podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom 
w okresie zawieszenia działalności, łącznie – 24 mie-
siące kalendarzowe ulgi). W okresie zawieszenia 
działalności przedsiębiorca opłaca zatem dobrowolne 
składki od podstawy w wysokości:
■  30% minimalnego wynagrodzenia – za okres od 

grudnia 2013 r. do maja 2014 r.,
■  60% prognozowanego wynagrodzenia miesięczne-

go – za okres od czerwca 2014 r. do ponownego roz-
poczęcia działalności (lub jej zakończenia albo do 
dnia wyrejestrowania z ubezpieczeń dobrowolnych).

Wszystkie osoby, które nie spełniają warunków 

do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytal-

nym i rentowymi, np. osoby pracujące na podstawie 

umowy o dzieło, mogą przystąpić dobrowolnie do 

ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Osoby te 

nie mogą jednak zostać objęte ubezpieczeniem cho-

robowym i wypadkowym.

Zasady objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi

Dokument 
zgłoszeniowy 
do ubezpie-
czeń 

ZUS ZUA z kodem 19 00 xx składany przez oso-
bę, która chce przystąpić do dobrowolnych ube-
zpieczeń w jednostce ZUS właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Podstawa 
wymiaru 
składek 

zadeklarowana kwota nie niższa niż kwota 
minimalnego wynagrodzenia, tj. nie niższa niż 
1680 zł (w 2014 r.)

Kwoty 
składek do 
opłacenia 

462,34 zł (przy zastosowaniu minimalnej obo-
wiązującej podstawy wymiaru składek)

Termin opła-
cania składek 

do 10. dnia następnego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni

Dokumenta-
cja rozlicze-
niowa 

ZUS DRA składane do 10. dnia następnego 
miesiąca, za miesiąc poprzedni, ubezpie-
czony jest zwolniony z obowiązku składania 
deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc 
– dotyczy to także sytuacji, gdy zmiana 
w stosunku do miesiąca poprzedniego jest 
spowodowana wyłącznie zmianą minimalne-
go wynagrodzenia

Zakończenie 
okresu ubez-
pieczenia 

dzień wyrejestrowania z ubezpieczeń dobro-
wolnych lub pierwszy dzień miesiąca, za który 
składka została opłacona nieterminowo lub 
w niepełnej wysokości

Podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom eme-

rytalnemu i rentowym jest ściśle uzależnione od ter-

minowości opłacania składek. W przypadku opóź-

nienia w opłaceniu składki lub opłacenia jej 

w zaniżonej wysokości, osoba z mocy prawa zostaje 

wyłączona z ubezpieczeń. 

 ■

 

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 18 ust. 3, ust. 7, ust. 8, art. 18a, art. 36a, 
art. 47 ust. 1, ust. 2–2f ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717),
 � załączniki nr 1, 3, 5, 12 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów 
miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń 
płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygują-
cych, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444; ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 1101).

ANNA SZOCIŃSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych 

Jak obliczyć zasiłek chorobowy 
po urlopie wychowawczym
Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 3 grudnia 2012 r. do 31 grud-
nia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. powinna wrócić do pracy, ale przedłożyła zwolnienie 
lekarskie od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r. Pracownica otrzymywała wyna-
grodzenie stałe i zmienne (premie). Pracownice zatrudnione na takich samych sta-
nowiskach dodatkowo otrzymywały i otrzymują dodatek za nadgodziny. Czy w pod-
stawie wymiaru zasiłku chorobowego tej pracownicy powinniśmy uwzględnić także 
dodatek za godziny nadliczbowe, skoro pracownicy w ciąży nie można zatrudniać 
w godzinach nadliczbowych – pyta Czytelniczka z Warszawy.

ZUS  zasiłek chorobowy
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Nie, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie na-

leży uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku 

chorobowego. Wynagrodzenie za godziny nadlicz-

bowe należy uwzględniać w podstawie wymiaru za-

siłku chorobowego, tylko jeżeli faktycznie zostało 

ono danemu pracownikowi wypłacone.

W związku z tym, że wynagrodzenie za godziny 

nadliczbowe tej pracownicy nie zostało wypłacone, 

nie należy przyjmować tego składnika do podstawy 

wymiaru zasiłku, uwzględniając wynagrodzenie za 

godziny nadliczbowe wypłacone innym pracowni-

com.

Wynagrodzenie za godziny 
nadliczbowe w podstawie 
wymiaru zasiłku uwzględnia się 
w kwocie faktycznie wypłaco-
nej bez uzupełniania.

Jeśli niezdolność do pracy pracownika powstała 

przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 

ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru za-

siłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które 

pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały 

miesiąc kalendarzowy.

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowe-

go zależy od tego, jakie wynagrodzenie uzyskuje 

pracownik: stałe czy zmienne. Podstawę wymiaru 

zasiłku chorobowego może stanowić:

1.  wynagrodzenie miesięczne określone w umowie 

o pracę lub innym akcie, na podstawie którego 

nawiązano stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie 

przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,

2.  wynagrodzenie miesięczne obliczone przez po-

dzielenie wynagrodzenia osiągniętego za prze-

pracowane dni robocze przez liczbę dni przepra-

cowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które 

ubezpieczony był zobowiązany przepracować 

w danym miesiącu, jeżeli przepracował przynaj-

mniej jeden dzień,

3.  kwota zmiennych składników wynagrodzenia 

w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona 

za miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy, pracownikom zatrudnionym na takim sa-

mym lub podobnym stanowisku pracy u danego 

pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek, jeżeli 

ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął 

żadnego wynagrodzenia.

W przypadku tej pracownicy podstawę wymiaru 

zasiłku chorobowego należnego od 1 stycznia 

2014 r. trzeba ustalić zgodnie z pkt. 1 i 3. Państwa 

pracownica w okresie ostatnich 12 miesięcy kalen-

darzowych przed powstaniem niezdolności do pracy 

nie uzyskała żadnego wynagrodzenia – oznacza to, 

że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, który 

jej przysługuje, należy ustalić ze stycznia br. Do 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy 

przyjąć wynagrodzenie pracownicy wynikające 

z umowy o pracę oraz dodać zmienny składnik wy-

nagrodzenia, tj. premie. Premie należy uwzględnić 

w przeciętnej wysokości wypłaconej w styczniu br. 

pracownikom zatrudnionym na takich samych stano-

wiskach pracy.

Przykład

Pracownica wróciła do pracy od 1 stycznia br. po 
2-letnim urlopie wychowawczym. Od 1 do 24 stycznia 
2014 r. przedłożyła zwolnienie lekarskie w związku 
z kolejną ciążą. Pracownica ma określone w umowie 
o pracę wynagrodzenie w kwocie 3000 zł oraz premię. 
Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru wynagro-
dzenia, za czas choroby od 1 stycznia uwzględni stałe  
wynagrodzenie (3000 zł – 13,71% = 2588,70 zł) oraz 
premie w średniej wysokości wypłaconą pracownicom 
zatrudnionym na takim samym stanowisku pracy.
Cztery pracownice otrzymały w styczniu łączną kwotę 
premii w wysokości 5800 zł.
W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego pracow-
nicy powracającej z urlopu wychowawczego należy 
uwzględnić kwotę 1251,20 zł (5800 zł : 4 = 1450 zł – 
– 13,71% = 1251,20 zł).
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi kwo-
ta 3839,90 zł (2588,70 zł + 1251,20 zł) .

 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 37 ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych 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).

W następnym numerze „Serwisu PP” w serii „Płace i rozliczenia” dodatek:
„Do 28 lutego 2014 r. należy poinformować ZUS o przychodzie uzyskanym przez emerytów i renci-
stów”. Omówimy w nim m.in.:

■ zagadnienia związane z przychodem podlegającym uwzględnieniu w zaświadczeniu,
■ prowadzenie pozarolniczej działalności przez emerytów i rencistów.
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DARIUSZ DWOJEWSKI –  prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy, 
pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu 
publikacji

Czy pracodawca musi przekazać 
związkowi zawodowemu informację 
o nagrodzie rocznej dla dyrektora
Zarząd związku zawodowego działającego w jednostce budżetowej zwrócił się z py-
taniem do dyrektora, czy otrzymał on nagrodę roczną (bez podania kwoty). Czy 
dyrektor ma obowiązek odpowiedzieć na takie pytanie – pyta Czytelnik z Lublina.

Nie. Informacja o tym, czy dyrektor jednostki otrzy-

mał nagrodę, nie jest niezbędna do prowadzenia 

działalności związkowej. Dyrektor nie ma zatem 

obowiązku udzielenia odpowiedzi związkowi zawo-

dowemu w tym zakresie. Informacja ta nie dotyczy 

bowiem „zasad wynagradzania pracowników”.

Do zakresu działania zakładowej organizacji 

związkowej należy sprawowanie kontroli nad prze-

strzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pra-

cy, a w szczególności przepisów oraz zasad bhp 

(art. 26 pkt 3 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych, dalej: u.o.z.z.). Z przepisów tych wprost 

wynika uprawnienie związków zawodowych do „spra-

wowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy”.

Ponieważ kształtowanie (i wypłacanie) wynagro-

dzeń poszczególnych pracowników jest niewątpli-

wie stosowaniem w praktyce przepisów prawa pra-

cy, z pewnością związki zawodowe mają prawo 

sprawować kontrolę także w tej dziedzinie – tzn. 

mogą kontrolować kształtowanie i wypłacanie wy-

nagrodzeń pracowniczych, w tym także wysokość 

wynagrodzeń indywidualnie oznaczonych pracow-

ników. Jednak nie przesądza to jeszcze o metodach 

i środkach sprawowania tej kontroli, ponieważ prze-

pisy ustawy mają tu charakter norm ogólnych.

Pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie 
związku zawodowego informacji niezbędnych do 
prowadzenia działalności związkowej – w szcze-
gólności informacji dotyczących warunków pra-
cy i zasad wynagradzania (art. 28 u.o.z.z.). O „in-

formacji o zasadach wynagradzania” można mówić 

dopóty, dopóki nie pozwala ona na indywidualizację 

informacji – tzn. przypisanie konkretnego wynagro-

dzenia za pracę poszczególnym, personalnie okre-

ślonym pracownikom. Jeżeli tak rozumiemy „infor-

mację o zasadach wynagradzania” (art. 28 u.o.z.z.), 

to jest oczywiste, że jest ona w pełni wystarczająca 

do prowadzenia działalności związkowej w zakresie 

ochrony interesów grupowych. Tak rozumiana infor-

macja o wynagrodzeniach pracowniczych jest także 

wystarczająca do ochrony interesów indywidualnych 

w ustalonym w statucie związku zawodowego zakre-

sie jego działania (podmiotowym i terytorialnym). 

Pogląd taki wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 16 lip-

ca 1993 r. (I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2, patrz: 

http://ekspert3.inforlex.pl).

Informacja o wysokości wy-
nagrodzenia konkretnego, 
indywidualnie określonego 
pracownika nie jest niezbędna 
do prowadzenia działalności 
związkowej.

Istnieje jednak jeden wyjątek dotyczący sytuacji, 

gdy interesy konkretnego pracownika są zagrożone 

w zakresie kształtowania jego wynagrodzenia za 

pracę i zwróci się on do związku zawodowego o zba-

danie tej kwestii lub wyrazi na to zgodę. Wówczas 

niezbędne do prowadzenia działalności związkowej 

jest uzyskanie informacji o wysokości wynagrodze-

nia tego pracownika i pracodawca ma obowiązek ta-

kiej informacji udzielić organizacji związkowej.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 23 ust. 1, art. 26 pkt 3 i art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (j.t. DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854; ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 896).



  Problem  Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym podpisała umowę-zlecenie z innym pracodawcą. 

Z tytułu wykonania tej umowy ma otrzymać 600 zł. Czy umowa ta podlega składkom na ubezpieczenia społeczne? Co 

w takiej sytuacji dzieje się z ubezpieczeniem z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym?

  Odpowiedź  Z chwilą powstania innego tytułu do ubezpieczeń społecznych osoba przebywająca na urlopie wycho-

wawczym przestaje podlegać ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym) z tego tytułu. 

W takiej sytuacji obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia będzie umowa-zlecenie.

Uzasadnienie  W razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń 

(urlopu wychowawczego oraz umowy-zlecenia) dana 

osoba przestaje podlegać ubezpieczeniom społecznym 

z tytułu wykorzystywania urlopu wychowawczego, a obo-

wiązkowym tytułem do ubezpieczenia staje się umowa-

-zlecenie. Nie ma tutaj znaczenia wysokość kwoty mie-

sięcznych przychodów osiąganych na podstawie zlecenia 

czy to, że osoba ta nie pobiera dodatku do zasiłku rodzin-

nego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne od umowy-zlecenia nie istnieje, gdy zlecenio-
biorca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę 
i zarabia w związku z tym kwotę co najmniej mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1680 zł. Doty-

czy to zlecenia zawartego z innym podmiotem niż praco-

dawca danej osoby, które ponadto nie jest wykonywane 

na rzecz pracodawcy tego zleceniobiorcy. W innym przy-

padku (zlecenie zawarte z własnym pracodawcą) umowa 

ta podlega zawsze składkom na ubezpieczenia społeczne 

na takich samych zasadach jak umowa o pracę.

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych pod-

legają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego 

tytułu. Nie podlegają jednak ubezpieczeniu chorobowe-

mu i wypadkowemu. Składki te obliczają płatnicy skła-

dek, ale są one finansowane przez budżet państwa.

Podstawę wymiaru składek osób przebywających na 

urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 

12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 

wychowawczy. Podstawa ta nie może być wyższa niż 

kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodze-

nia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograni-

czenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa 

niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest 
zobowiązana poinformować płatnika składek zarów-
no o ustaleniu prawa do emerytury lub renty, jak 
i o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego 
tytułu niż przebywanie na tym urlopie.
 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 6, art. 9  ust. 6, art. 18 ust. 5b, 14–15 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-

pieczeń społecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717)

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

Anna 
Welsyng 
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MICHAŁ CULEPA – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, szkoleniowiec

Wolontariat sposobem na realizację 
zadań społecznie użytecznych
Z pracy wolontariuszy z reguły korzystają podmioty publiczne i tzw. organizacje po-
żytku publicznego. Osoby przez nie angażowane wykonują prace społecznie uży-
teczne, za które nie otrzymują wynagrodzenia. Od wartości świadczonej przez nich 
pracy nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne ani podatki. Korzystają-
cy może jednak zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Świadczenie pracy na zasadzie wolontariatu jest 

uregulowane w przepisach ustawy z 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie (dalej: ustawa o wolontariacie).

Wolontariat jest wykonywaniem przez osobę fi-

zyczną ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczenia 

na rzecz podmiotów prowadzących działalność po-

żytku publicznego oraz innych podmiotów, upraw-

nionych do korzystania z pracy wolontariuszy na 

mocy przepisów o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (art. 2 pkt 3 ustawy o wolontariacie).

Kto może korzystać z pracy 
wolontariuszy

Nie każdy podmiot może jednak zatrudniać osoby 

w taki sposób. Wolontariusze mogą wykonywać 

bezpłatnie, w zakresie działalności statutowej danej 

jednostki, ale z wyłączeniem działalności gospodar-

czej i zarobkowej, świadczenia na rzecz:

■  organizacji pozarządowych,

■  podmiotów takich jak: kościelne osoby prawne 

i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jedno-

stek samorządu terytorialnego, spółdzielnie so-

cjalne, sportowe spółki (z o.o. i akcyjne) oraz 

kluby,

■  organów administracji publicznej, 

■  jednostek organizacyjnych podległych organom 

administracji publicznej lub nadzorowanych 

przez te organy, 

■  podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej – jednak tylko w zakresie 

wykonywanej przez nie działalności leczniczej.

Podmiot, na rzecz którego wolontariusz wykonu-

je pracę, jest określany jako korzystający.

Tylko podmioty wskazane 
w ustawie o wolontariacie 
mogą korzystać z pracy wolon-
tariuszy.

Porozumienie w sprawie pracy 
wolontariusza

Wolontariusze wykonują świadczenia w zakresie, 

w sposób i w czasie określonych w porozumieniu 

z korzystającym. W ustawie o wolontariacie nie ma 

mowy o „umowie”, która jest zasadniczo czynnością 

prawną podlegającą regulacjom cywilnoprawnym, 

ale o „porozumieniu”. Jest to więc inna czynność 

prawna, co do której wykonywanie jej postanowień 

jest uregulowane odrębnymi przepisami. 

Mimo braku ustalenia szczególnej formy porozu-

mienia, podmiot korzystający może być obowiązany 

do pisemnego potwierdzenia jego treści na żądanie 

wolontariusza (art. 44 ust. 2 ustawy o wolontariacie). 

Z kolei zawarcie porozumienia w formie pisemnej 

jest obowiązkowe, jeżeli świadczenie wolontariusza 

wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni.

Korzystający na żądanie wo-
lontariusza musi potwierdzić 
porozumienie na piśmie, a gdy 
praca wolontariusza trwa po-
nad 30 dni – zawrzeć je w for-
mie pisemnej.

NOWY DZIAŁ!
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Jeżeli do wykonywania danego zajęcia konieczne 

są kwalifikacje ustalone w przepisach szczegól-

nych, wolontariusz ma obowiązek wylegitymować 

się takimi kwalifikacjami (art. 43 ustawy o wolon-

tariacie).

Przykład

W jednym z hospicjów prowadzonym przez fundację 
zorganizowano nabór na lekarza wolontariusza. Zgło-
sił się Marcin M., który niedawno skończył studia me-
dyczne i odbywał właśnie staż lekarski w miejscowym 
szpitalu.
Marcina M. nie ma pełnego prawa do wykonywania 
zawodu lekarza, gdyż nie ukończył jeszcze stażu. Może 
on wykonywać zawód wyłącznie w miejscu odbywania 
stażu (a więc tylko w szpitalu, gdzie jest zatrudniony). 
Zadania lekarskie w pełnym zakresie może realizować 
jedynie w nagłych sytuacjach (ograniczenia w wyko-
nywaniu zawodu nie obowiązują, gdy zwłoka w udzie-
leniu pomocy medycznej mogłaby spowodować np. 
niebezpieczeństwo utraty życia chorego). Wobec tego  
fundacja nie może zatrudnić Marcina M. na stanowisko 
lekarza.

 

Praca młodych wolontariuszy

Nie jest wykluczone zatrudnianie w charakterze wo-

lontariuszy osób małoletnich, czyli tych, którzy nie 

ukończyli 18 lat. Jednak na to będzie potrzebna  

zgoda przedstawiciela ustawowego małoletniego.

Należy przy tym pamiętać, że zatrudnianie mało-

letnich wolontariuszy może dotyczyć wyłącznie 

tych, którzy mają już ukończone 13 lat. Dzieci poni-

żej tego wieku nie mają zdolności do czynności 

prawnych i zawarcie z taką osobą porozumienia 

w sprawie wolontariatu będzie nieważne.

Niedopuszczalne jest zatrudnia-
nie w charakterze wolontariusza 
osoby, która nie ma 18 lat, bez 
zgody jej przedstawiciela usta-
wowego.

Ubezpieczenia wolontariusza

Ponieważ wolontariusz za swoją pracę nie pobiera 

wynagrodzenia (jest to rodzaj pracy społecznej), 

nie ma więc mowy o jakimkolwiek opodatkowa-

niu podatkiem dochodowym świadczonych usług. 

Nie istnieje tu podstawa opodatkowania – nie ma 

bowiem przychodu, a wartość świadczenia wolon-

tariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzysta-

jącego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilne-

go oraz przepisów podatkowych (art. 50 ustawy 

o wolontariacie). Wolontariusz nie podlega też 

obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Wolontariusze nie podlegają 
obowiązkowym ubezpiecze-
niom społecznym. 

Natomiast wolontariusz może być zgłoszony 

przez podmiot, na rzecz którego wykonuje zadania, 

do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on ob-

jęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu 

(art. 68 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych). Podstawą wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza jest wów-

czas kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę 

wynoszące w 2014 r. 1680 zł.

Jeżeli wolontariusz ma być zgłoszony do ubez-

pieczenia zdrowotnego, to:

■  korzystający zgłasza wolontariusza do ubez-

pieczenia i podpisuje umowę z właściwą jed-

nostką NFZ,

■  objęcie wolontariusza ubezpieczeniem nastę-

puje z dniem podpisania umowy z NFZ, a usta-

je z dniem jej rozwiązania bądź w przypadku 

wystąpienia miesięcznej lub dłuższej przerwy 

w opłacaniu składek,

■  podstawą wymiaru składki zdrowotnej, opłaca-

nej przez korzystającego, jest kwota odpowia-

dająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, 

■  składka zdrowotna jest obliczana i opłacana 

przez podmiot korzystający z pracy wolonta-

riusza. 

Należy jeszcze pamiętać, że wolontariuszowi, 

który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy 

niż 30 dni, korzystający jest zobowiązany zapewnić 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wy-

padków (art. 46 ust. 3 ustawy o wolontariacie).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2 pkt 3, art. 42–44, art. 46 ust. 1 i 3, art. 50 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DzU z 2010 r. nr 234, 
poz. 1536; ost. zm. DzU z 2011 r. nr 232, poz. 1378), 
 � art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717),
 � art. 66, art. 68 ust. 2, 4 i 6 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 2014 r. poz. 24).
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RAFAŁ KRAWCZYK – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

Skutki zawarcia umowy o pracę 
na czas określony przekraczający 
24 miesiące
Obecnie nie obowiązuje już pierwsza ustawa antykryzysowa, która wprowadzała ogra-
niczenia w zakresie zawierania umów na czas określony. W czasie jej obowiązywania 
zatrudnienie na umowy na czas określony nie mogło przekraczać 24 miesięcy. W prak-
tyce pojawiały się jednak wątpliwości, jakie są skutki zawarcia umowy na czas określo-
ny kończącej się po upływie 24 miesięcy. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy 
w wyroku z 13 listopada 2013 r. (I PK 111/13), który uznał, że terminowa umowa o pracę 
zawarta na czas dłuższy niż 24 miesiące nie przekształciła się w umowę na czas nie-
określony.

Regulacje ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skut-

ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 

i przedsiębiorców – DzU nr 125, poz. 1035; ost. zm. 

DzU z 2010 r. nr 219, poz. 1445 (dalej: ustawa anty-

kryzysowa) – dotyczące zawierania umów na czas 

określony obowiązywały w okresie od 22 sierpnia 

2009 r. do 31 grudnia 2011 r. (art. 34 ust. 1 w zw. 

z art. 37 ustawy antykryzysowej). Wyłączyły one sto-

sowanie art. 251 Kodeksu pracy (dalej: k.p.), ograni-

czającego liczbę kolejno zawieranych po sobie umów 

terminowych. W czasie obowiązywania ustawy anty-

kryzysowej liczba umów terminowych mogła być do-

wolna, jednak okres zatrudnienia na podstawie umo-

wy o pracę na czas określony, a także łączny okres 

zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę 

na czas określony między tymi samymi stronami sto-

sunku pracy, nie mógł przekraczać 24 miesięcy 

(art. 13 ustawy antykryzysowej). Za kolejną umowę 

na czas określony uważało się umowę zawartą przed 

upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia 

poprzedniej umowy zawartej na czas określony. 

Wątpliwości wynikające z ustawy 
antykryzysowej

Obecnie ustawa antykryzysowa już nie obowiązuje, 

wciąż jednak pojawiają się kontrowersje związane 

z umowami zawartymi pod jej rządami.  

Przede wszystkim ustawa antykryzysowa nie 

wskazywała skutków, jakie wywiera zawarcie umo-

wy na czas określony przekraczający maksymalny 

24-miesięczny okres. Złamanie tego zakazu mogło 

nastąpić poprzez zawarcie:

■  pojedynczej umowy na okres dłuższy niż 24 mie-

siące, 

■  k olejnych umów po wykonaniu dotychczasowej 

umowy o pracę na czas określony, obowiązującej 

przez 24 miesiące, 

■  kilku umów, których łączny czas trwania wyniósł 

ponad 24 miesiące. 

Do takiej sytuacji mogło dojść przez świadome 

naruszenie przepisów ustawy lub pomyłkowo. Nie-

świadome naruszenie zakazu zawierania umów na 

czas określony przekraczający okres 24 miesięcy 

mogło wystąpić np. przez pomyłkę przy obliczaniu 

przerwy pomiędzy kolejnymi umowami na czas 

określony. Pomyłka taka mogła wynikać również 

z błędnego potraktowania jednej z umów jako nie-

podlegającej regułom ustawy.

Wątpliwości dotyczące takich sytuacji rozstrzy-

gał Sąd Najwyższy.

Stanowiska sądów i SN

W jednym ze swoich ostatnich orzeczeń Sąd Naj-

wyższy zajął stanowisko wskazujące, że jeśli umo-

wę o pracę zawarto na okres przekraczający 24 mie-

siące, przy czym okres ten przypadał w czasie 

obowiązywania ustawy antykryzysowej, to umowa 

taka z upływem 2 lat rozwiązywała się z mocy pra-
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wa (wyrok SN z 13 listopada 2013 r., I PK 111/13, 

niepubl.). W tej sprawie pracownica była zatrudnio-

na na podstawie 3 kolejno zawieranych umów na 

czas określony, z których trzecia była zawarta pod 

rządami ustawy antykryzysowej, a w okresie kiedy 

strony łączyła druga umowa, ustawa antykryzysowa 

weszła w życie. Łączny czas obowiązywania umów 

(w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej) 

przekroczył dopuszczalne 24 miesiące. Sądy I i II 

instancji uznały, że ostatnia umowa o pracę zawarta 

do 31 grudnia 2011 r. nie rozwiązała się, tylko trwa 

nadal, ponieważ przekształciła się w umowę na czas 

nieokreślony. Z tego powodu sądy uznały, że pra-

cownica w dalszym ciągu pozostaje w zatrudnieniu. 

Sąd Najwyższy przyjął jednak, że ostatnia umowa 

rozwiązała się po okresie 24 miesięcy. Jednocześnie 

SN uznał, że dopuszczenie pracownicy do pracy 

przez pracodawcę już po rozwiązaniu umowy mogło 

spowodować dorozumiane zawarcie kolejnej umowy 

o pracę na czas nieokreślony. 

W poprzednich orzeczeniach Sąd Najwyższy wy-

jaśnił natomiast, jaki wpływ miało wejście w życie 

ustawy antykryzysowej na umowy terminowe za-

warte wcześniej (przed jej wejściem w życie) na 

okres przekraczający 24 miesiące. Sąd Najwyższy 

wskazał, że do okresu 24 miesięcy nie podlegał wli-

czeniu okres sprzed wejścia jej w życie (por. wyrok 

SN z 17 stycznia 2012 r., I PK 67/11, OSNP 2012/23–

–24/284, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Z kolei w uchwale z 9 sierpnia 2012 r.  

(III PZP 5/12, OSNP 2013/1–2/1) Sąd Najwyższy 

zwrócił uwagę, że do umów zawartych na czas okre-

ślony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy 

antykryzysowej, nie stosuje się art. 251 k.p. (ograni-

czającego liczbę zawieranych umów terminowych), 

lecz stosuje się art. 13 ustawy antykryzysowej (do-

puszczający nieograniczoną liczbę umów termino-

wych w okresie 24 miesięcy). 

Sąd Najwyższy uznał też, że przyjęcie poglądu 

odmiennego, czyli uznanie, że umowa (po upływie 

24 miesięcy) staje się umową na czas nieokreślony, 

oznaczałoby akceptację sytuacji, w której czyn-

ność prawna (zawarcie umowy na czas określony) 

dokonana przed wejściem w życie regulacji wyda-

nych na określony czas, wywierałaby istotne skutki 

nie tylko w czasie ich obowiązywania, ale również 

po upływie tego okresu. Spowodowałoby to po-

wstanie stosunku pracy trwającego przez czas nie-

określony.

Sąd Najwyższy stwierdził, że każda umowa za-

warta na czas określony przed dniem wejścia w życie 

ustawy antykryzysowej i rozwiązująca się w terminie 

w niej ustalonym (przypadającym w czasie obowią-

zywania tej ustawy) jest pierwszą z kolejnych umów 

terminowych (w rozumieniu art. 13 ust. 2 ustawy an-

tykryzysowej). 

Wnioski dla pracodawców 

Przytoczone orzeczenia Sądu Najwyższego pozwala-

ją przyjąć stanowisko, że pracodawcy nie muszą oba-

wiać się stwierdzenia przez sąd pracy, że terminowa 

umowa o pracę zawarta z naruszeniem przepisów 

ustawy antykryzysowej przekształciła się w umowę 

na czas nieokreślony. Nie można jednak wykluczyć, 

że po rozwiązaniu takiej umowy terminowej doszło 

do zawarcia kolejnej umowy w drodze czynności fak-

tycznych przez dopuszczenie pracownika do pracy. 

Okoliczności zdecydują o tym, czy sąd uzna, że była 

to umowa zawarta na czas określony czy beztermino-

wa. W sytuacji gdyby pracownik pracował jednak tyl-

ko do końca okresu przewidzianego w umowie (po 

dopuszczalnym 24-miesięcznym okresie) i nie zgła-

szał pracodawcy w okresie późniejszym gotowości 

świadczenia pracy, trudno byłoby mu obecnie wyka-

zać, że w sposób dorozumiany doszło do zawarcia 

umowy bezterminowej. 

Skutki zawarcia umów o pracę na okres 
dłuższy niż 24 miesiące

Treść orzeczenia Oznaczenie orzeczenia
Przepisy art. 35 i 13 ustawy 
z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodze-
niu skutków kryzysu ekono-
micznego dla pracowników 
i przedsiębiorców (DzU 
Nr 125, poz. 1035 ze zm.) miały 
zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorców. Do okresu 
24 miesięcy, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1 tej ustawy, nie 
podlegał wliczeniu okres sprzed 
wejścia jej w życie.

wyrok SN z 17 stycznia 2012 r., 
I PK 67/11, OSNP 2012/23–
–24/284

Umowa o pracę na czas 
określony zawarta przed dniem 
22 sierpnia 2009 r. rozwiązuje 
się w przewidzianym w niej 
terminie, choćby trwała ponad 
24 miesiące po dniu 21 sierpnia 
2009 r. (art. 13 ust. 1 w związ-
ku z art. 35 ustawy z dnia 
1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 
skutków kryzysu ekonomiczne-
go dla pracowników i przedsię-
biorców, DzU Nr 125, poz.1035 
ze zm.).

uchwała Sądu Najwyższego 
z 9 sierpnia 2012 r., III PZP 
5/12, OSNP 2013/1–2/1

Przekroczenie terminu 
24 miesięcy, maksymalnego 
dla kontraktów czasowych za-
wieranych w czasie kryzysu, nie 
mogło skutkować przekształ-
ceniem umowy terminowej 
w stałą.

wyrok SN z 13 listopada 2013 r., 
I PK 111/13, niepubl.

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

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

akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 

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

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 

współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 

świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 

Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 

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

Prenumerata 2014

www.sklep.infor.pl

Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

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

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

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



Czytaj porady 

Sprawdzaj zmiany w przepisach

Oglądaj wideoszkolenia

Słuchaj audycji ekspertów

Dzwoń do Teleporadni

w sieci

Naj!epsze 
praktyki

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta, tel. 801 626 666, e-mail: doradca@inforlex.pl

BEZPŁATNA PREZENTACJA: www.inforlex.pl/prezentacja




