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O TYM SIĘ MÓWI
Na co będzie miało wpływ nowe minimalne wynagrodzenie 
za pracę w 2014 r.
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1680 zł. Jego wzrost wpłynie
także na inne należności ze stosunku pracy, m.in. dodatki za pracę w nocy czy odprawy z tytułu 
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 TEMAT MIESIĄCA
Na jaką umowę można zatrudnić studenta
Status studenta może mieć wpływ na uprawnienia i obowiązki stron umowy, np. gdy zostanie zawarta 
umowa o pracę, lub też na obciążenia fiskalne  – niższe składki ZUS przy umowach cywilnoprawnych. 
Firma zatrudniająca studenta na umowę o pracę, gdy jest to pierwsze zatrudnienie w życiu tej osoby, 
w pierwszym roku pracy może mu płacić 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.     ................................ 10

PRAWO PRACY
Jak zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników 
o przedłużeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy
Od 23 sierpnia 2013 r. wprowadzono możliwość wydłużenia przez pracodawców obowiązujących 
pracowników okresów rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy może być przedłużony w każdym systemie 
czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi 
organizacji pracy, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy.   ............................................................................................... 13

WYNAGRODZENIA
Czy dopuszczalne jest udzielenie pracownikowi zaliczki w innej 
formie niż gotówka 
Pracownikowi można udzielić zaliczki w formie bezgotówkowej. Decyzja w zakresie formy udzielenia 
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ZUS
Na jakich zasadach należy przyznawać świadczenia z zfśs, 
aby podlegały wyłączeniu z oskładkowania 
Wyłączeniu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegają świadczenia z zfśs, 
jeżeli  są rozdysponowywane zgodnie z regulaminem tego funduszu, z zachowaniem zasady 
zróżnicowania wysokości świadczeń na podstawie sytuacji socjalno-bytowej osób uprawnionych 
do korzystania z zfśs.   ..................................................................................................................................................................  39
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Zmiany w rozliczaniu  
czasu pracy 2013

Praktycznie i czytelnie o jednej z najważniejszych  
zmian w Kodeksie pracy w 2013 r.!

Najnowsza książka  
rekomendowana przez

Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

  W jakich okolicznościach pracodawca 
może zastosować wydłużony okres 
rozliczeniowy?  

  Jak stosować harmonogramy czasu 
pracy po zmianach? 

  Jakie korzyści daje pracodawcy  
wprowadzenie ruchomego czasu pracy? 

  Jak zmieni się rozliczanie godzin  
nadliczbowych?

Do każdego egzemplarza plakat  
„Niezbędnik kadrowego” GRATIS!

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nowe wzory dokumentów 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

Od 19 września 2013 r. weszła w życie zmiana przepi-
sów, na mocy której wprowadzono nowe kody tytułu ubez-
pieczenia, obowiązujące w odniesieniu do osób sprawują-
cych osobistą opiekę nad dzieckiem, w rozumieniu ustawy 
systemowej (nowa grupa osób ubezpieczonych, określona 
w nowelizacji przepisów obowiązującej od 1 września br.).

Od 1 listopada 2013 r. będą obowiązywały następu-
jące zmiany:
■  modyfikacja wzorów dokumentów zgłoszeniowych/

/wyrejestrowujących ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS 
ZZA, ZUS ZWUA, uwzględniająca sposób identyfi-
kacji osób ubezpieczonych, obowiązujący od 
1 września 2011 r. – tj. identyfikacja przede wszyst-
kim na podstawie numeru PESEL, bez obowiązku 
podawania numeru NIP osoby ubezpieczonej,

■  zmodyfikowanie wzoru zgłoszenia/korekty danych 
o pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze ZUS ZSWA, zgodnie z obowiązu-
jącym od września 2011 r. sposobem identyfikacji 
osoby ubezpieczonej,

■  wprowadzenie w dokumentach rozliczeniowych 
ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA nowych pól, 
uwzględniających źródła finansowania składek,

■  uchylenie formularza ZUS RMUA,
■  wprowadzenie dwóch nowych wzorów informacji 

dla osoby ubezpieczonej – informacji miesięcznej 
i rocznej,

■  wprowadzenie odrębnych kodów dla osób pobierają-
cych emeryturę pomostową lub nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne,

■  zmiany kodów tytułu ubezpieczenia, uwzględniające 
nowe zasady podlegania dobrowolnym ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym, obowiązujące od 
1 stycznia 2013 r. (tj. zmiana opisu kodu 19 00, dodanie 
kodu 19 10, usunięcie kodów 15 00, 16 10, 17 00, 18 10),

■  wprowadzenie nowych kodów świadczenia/przerwy 
w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie 

uprawnień rodzicielskich (m.in. urlopy rodzicielskie, 
nowe wymiary zasiłku macierzyńskiego 80% i 60%, 
możliwość uzyskania wyrównania kwoty zasiłku 
macierzyńskiego).
Ponadto od 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie zmiany 

dotyczące kodów tytułu ubezpieczenia obowiązujących 
w odniesieniu do osób pobierających emeryturę pomo-
stową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Takie regulacje wprowadza rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 
wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubez-
pieczenia zdrowotnego, imiennych raportów mie-
sięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygu-
jących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych 
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń 
danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów 
(DzU z 2013 r. poz. 1101). Zmiana została opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw z 18 września 2013 r.

Więcej na ten temat napiszemy w dziale „O tym 
się mówi” w „Serwisie PP” nr 42/2013.

Szczególnie uciążliwe lub szkodliwe 
warunki pracy w ABW

Od 26 września 2013 r. w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (ABW) obowiązuje wykaz stanowisk, na 
których występują szczególnie uciążliwe lub szkodliwe 
warunki dla zdrowia funkcjonariuszy. Są to stanowiska 
służbowe, z których opisu wynika, że do zakresu obowiąz-
ków funkcjonariuszy ABW należy wykonywanie zadań 
służbowych w takich warunkach. Dotyczy to m.in. naraże-
nia na: działanie zmiennych warunków atmosferycznych 
przy prowadzeniu tajnej obserwacji zewnętrznej, nadmier-
ne i długotrwałe obciążanie narządu głosu, działanie sub-
stancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, 
działanie laserowego lub nielaserowego promieniowania 
optycznego czy sytuacje, w których wykonują zadania po-
legające na fizycznym zwalczaniu terroryzmu.
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Pełnienie funkcji na wskazanych stanowiskach będzie 
stanowiło podstawowy warunek przyznania funkcjona-
riuszom z tego tytułu płatnego urlopu dodatkowego.

Wykaz stanowisk określa rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z 4 września 2013 r. w sprawie rodza-
jów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, na których występują warunki szczególnie uciążli-
we lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, 
na których przysługuje prawo do płatnego urlopu do-
datkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi 
właściwościami służby (DzU z 2013 r. poz. 1061).

Ruchome godziny służby funkcjonariuszy 
celnych

Od 26 września 2013 r. obowiązują zmiany dotyczą-
ce rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych. Po 
zmianach dopuszczalne jest ustalenie czasu służby 
funkcjonariusza (w przypadkach uzasadnionych specy-
fiką służby i jej organizacją) w wymiarze krótszym niż 
8 godzin i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę. Dotych-
czas możliwe to było do 12 godzin na dobę. Ponadto 

w uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu w po-
szczególnych komórkach organizacyjnych będzie mógł 
wprowadzić różne godziny rozpoczynania i kończenia 
służby funkcjonariuszy w dni, które zgodnie z rozkła-
dem czasu pracy służby są dla nich dniami służby. Tak 
ustalony czas służby w poszczególnych komórkach nie 
może być wyznaczony w wymiarze krótszym niż 8 go-
dzin i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę.

Na pisemny wniosek funkcjonariusza możliwe bę-
dzie również ustalenie mu indywidualnego rozkładu 
służby lub godzin rozpoczęcia i zakończenia służby. 
Dopuszczenie takiego rozwiązania nie może nega-
tywnie wpływać na funkcjonowanie jednostki, w któ-
rej funkcjonariusz pełni służbę. Ustalony indywidual-
ny rozkład czasu pracy celnika nie może przekraczać 
13 godzin na dobę i być krótszy niż 8 godzin na dobę. 
Może dopuszczać służbę w soboty, niedziele i święta.

Takie regulacje wprowadza rozporządzenie Mi-
nistra Finansów z 14 sierpnia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby 
funkcjonariuszy celnych (DzU z 2013 r. poz. 1055).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 
1–15 PAŹDZIERNIKA 2013 r. 

7 PAŹDZIERNIKA 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i rapor-

tów imiennych za wrzesień 2013 r. przez płatników bę-
dących jednostkami budżetowymi i samorządowymi 
zakładami budżetowymi, 

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emery-
tur Pomostowych za wrzesień 2013 r. przez ww. płatników. 

10 PAŹDZIERNIKA
■  złożenie deklaracji ZUS DRA za wrzesień 2013 r. przez 

płatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi 
pozarolniczą działalność, opłacającymi składki wyłącznie 
za siebie, 

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpie-
czenie zdrowotne i  Fundusz Pracy za wrzesień 2013 r. 
przez ww. płatników.

15 PAŹDZIERNIKA
■  złożenie deklaracji ZUS DRA i raportów rozliczeniowych 

za wrzesień 2013 r. przez płatników niebędących jednost-
kami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżeto-
wymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wy-
łącznie za siebie, 

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur 
Pomostowych za wrzesień 2013 r. przez ww. płatników. 

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

Minimalne wynagrodzenie pracowników
Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy (80%)
od 1 stycznia 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)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

I kwartał 2013 r. 3740,05 zł

(MP z 2013 r. poz. 672)

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

od 1 września do 30 listopada 2013 r. 144,50 zł 180,63 zł 216,75 zł
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 149,60 zł 187 zł 224,40 zł

(DzU z 1996 r. nr 60, poz. 278, ost.zm. DzU z 2012 r. poz. 980; MP z 2013 r. poz. 672)

Wymiar czasu pracy w 2013 r.

Miesiąc Obliczanie wymiaru Liczba godzin Liczba dni
Styczeń (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz.) – (1 dzień x 8 godz.) 176 22
Luty (4 tyg. x 40 godz.) 160 20
Marzec (4 tyg. x 40 godz.) + (1 dzień x 8 godz.) 168 21
Kwiecień (4 tyg. x 40 godz.) + (2 dni x 8 godz.) – (1 dzień x 8 godz.) 168 21
Maj (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz.) – (3 dni x 8 godz.) 160 20
Czerwiec (4 tyg. x 40 godz.) 160 20
Lipiec (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz.) 184 23
Sierpień (4 tyg. x 40 godz.) + (2 dni x 8 godz.) – (1 dzień x 8 godz.) 168 21
Wrzesień (4 tyg. x 40 godz.) + (1 dzień x 8 godz.) 168 21
Październik (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz.) 184 23
Listopad (4 tyg. x 40 godz.) + (1 dzień x 8 godz.) – (2 dni x 8 godz.) 152 19
Grudzień (4 tyg. x 40 godz.) + (2 dni x 8 godz.) – (2 dni x 8 godz.) 160 20

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

Dodatek za pracę w nocy w 2013 r.

Miesiąc Obliczenia Wysokość dodatku za 1 godzinę pracy nocnej
Styczeń 1600 zł : 176 godzin x 20% 1,82 zł
Luty 1600 zł : 160 godzin x 20% 2,00 zł
Marzec 1600 zł : 168 godzin x 20% 1,90 zł
Kwiecień 1600 zł : 168 godzin x 20% 1,90 zł
Maj 1600 zł : 160 godzin x 20% 2,00 zł
Czerwiec 1600 zł : 160 godzin x 20% 2,00 zł
Lipiec 1600 zł : 184 godzin x 20% 1,74 zł
Sierpień 1600 zł : 168 godzin x 20% 1,90 zł
Wrzesień 1600 zł : 168 godzin x 20% 1,90 zł
Październik 1600 zł : 184 godzin x 20% 1,74 zł
Listopad 1600 zł : 152 godzin x 20% 2,11 zł
Grudzień 1600 zł : 160 godzin x 20% 2,00 zł

(j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028)
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Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

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)

 ZUS

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne
Maksymalna podstawa wymiaru 

składek
Minimalna podstawa wymiaru 

składek
Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

od 1 września do 31 grudnia 2013 r. 2227,80 zł 1200 zł 520 zł

 (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; 
j.t. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; MP z 2012 r. poz. 1018)

Okres obowiązywania Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

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

(j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; 

 j.t. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; MP z 2013 r.  poz. 392)

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

od  1 września do 30 listopada 2013 r. 9031,28 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 
2013 r.)

od  1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 9350,13 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale  2013 r.)

od 1 marca do 31 maja 2013 r. 9225,75 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2012 r.)

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

Wskaźnik waloryzacji

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

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

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

II kwartał 2013 r. 105,5% MP z 2013 r. poz. 105

I kwartał 2013 r. 96,3% MP z 2012 r. poz. 901

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

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres 
obo wią zy wa nia

Kwo ty przy cho du od po wia da ją ce 
Pod sta wa praw na

70% prze cięt ne go wy na gro dze nia 130% prze cięt ne go  wy na gro dze nia
od 1 września 2013 r. 2528,80 zł 4696,30 zł MP z 2013 r. poz. 672
od 1 czerwca 2013 r. 2618,10 zł 4862,10 zł MP z 2013 r. poz. 443
od 1 marca 2013 r. 2583,30 zł 4797,40 zł MP z 2013 r. poz. 104
od 1 grudnia 2012 r. 2457,20 zł 4563,30 zł MP z 2012 r. poz. 842

(DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 960)

Stan prawny na 18 września 2013 r.
Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.



1 października 2013 roku    www.serwispp.infor.pl

O TYM SIĘ MÓWI

8

DANUTA KOŚKA
specjalista z zakresu prawa pracy

Na co będzie miało wpływ nowe 
minimalne wynagrodzenie za pracę 
w 2014 r.
Od 1 stycznia 2014 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie na inne należności ze stosunku 
pracy, m.in. dodatki za pracę w nocy czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych.

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pra-
cę będzie wynosić 1680 zł (brutto), co oznacza, że 

w stosunku do 2013 r. wzrośnie o 80 zł. Nowa kwota płacy 
minimalnej wynika z rozporządzenia Rady Ministrów
z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (DzU z 2013 r. poz. 1074).

Osobom podejmującym po raz pierwszy w życiu 
pracę zawodową pracodawca będzie mógł zapłacić 
1344 zł (brutto). Pracodawca ma bowiem w stosunku 
do nich możliwość – w pierwszym roku pracy – wypła-
cania wynagrodzenia odpowiadającego 80% najniższe-
go wynagrodzenia. 

Wyższe dodatki za pracę w nocy

Po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
(od 1 stycznia 2014 r.) wzrosną również obciążenia praco-
dawców związane z koniecznością wypłaty dodatków za 
pracę w nocy. Za każdą godzinę pracy w takiej porze pra-
codawca musi wypłacić pracownikowi dodatek w wyso-
kości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Pora nocna obejmuje 8 godzin 
przypadających między godzinami 21.00 a  7.00 rano. 

PRZYKŁAD

Załóżmy, że pracownik w 2014 r. będzie świadczył pracę 

w porze nocnej w styczniu. Limit godzin przewidziany do 

przepracowania dla osoby zatrudnionej w podstawowym 

systemie czasu pracy (przy wolnych sobotach z tytułu 

5-dniowego tygodnia pracy) w tym miesiącu wyniesie 168 

godzin. Pracownik przepracuje w styczniu w porze nocnej 

80 godzin. Sposób obliczenia dodatku za pracę w porze 

nocnej przedstawia się następująco:

Krok 1.

 Kwotę minimalnego wynagrodzenia należy podzielić przez licz-

bę godzin do przepracowania, czyli 1680 zł  : 168 godz. = 10 zł.

Krok 2.

 Otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez wysokość staw-

ki procentowej dodatku za pracę w porze nocnej:

10 zł x 20% minimalnego wynagrodzenia = 2 zł.

Krok 3.

 Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę godzin przepracowa-

nych przez pracownika w porze nocnej – 2 zł x 80 godz. = 160 zł. 

Za pracę w porze nocnej w styczniu 2014 r. pracownik otrzy-

ma dodatek w wysokości 160 zł.

W poszczególnych miesiącach dodatek za pracę 
w porze nocnej będzie zróżnicowany w zależności od 
miesięcznego wymiaru godzin do przepracowania 
(patrz tabela na str. 9).

Wysokość odszkodowań i odpraw

Z podwyżką minimalnego wynagrodzenia związa-
na jest również zmiana wysokości odszkodowania wy-
płacanego przez pracodawcę dopuszczającego się 
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wobec pracownika nierównego traktowania, dyskrymi-
nacji czy mobbingu. Jeżeli pracownik skieruje sprawę 
do sądu za takie działania i sąd uzna, że takie zabronio-
ne zachowania wystąpiły, pracodawca będzie musiał 
zapłacić poszkodowanemu pracownikowi odszkodowa-
nie odpowiadające co najmniej minimalnemu wyna-
grodzeniu za pracę (czyli 1680 zł). 

Do 25 200 zł wzrośnie również kwota górnego limi-
tu wysokości świadczenia, jakie może dostać pracow-
nik zwalniany z przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy (w ramach tzw. zwolnień grupowych). Górna 
granica odprawy dla zwalnianego grupowo (jeżeli 
w zakładzie nie obowiązują inne korzystniejsze dla pra-
cowników wysokości odpraw) wynosi 15-krotność mi-
nimalnej płacy. 

Więcej za przestój w pracy 

Pracodawcy, którzy będą musieli wstrzymać pracę 
w zakładzie (np. z powodu czasowego braku zamówień 
na świadczone usługi), zapłacą wyższe kwoty za ten 
czas. Za takie niezawinione przez pracowników prze-
rwy w działalności zakładu pracy (jeżeli byli oni goto-
wi do świadczenia pracy, a doznali przeszkód ze strony 
pracodawcy) należy się im m.in. 60% wynagrodzenia 
(gdy nie jest ono ustalone stawką godzinową lub mie-
sięczną). W tym przypadku wynagrodzenie to nie może 
być jednak niższe niż minimalne.

Wyższe kwoty potrąceń z wynagrodzeń

Obowiązująca od nowego roku kwota minimalnego 
wynagrodzenia będzie mieć również wpływ na limity 
dokonywanych potrąceń z pensji pracownika. Wolna od 
potrąceń – przy potrącaniu sum egzekwowanych na 
mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 
innych niż świadczenia alimentacyjne – jest kwota wy-
nagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodze-
nia za pracę przysługującego pracownikowi, po odli-
czeniu składek i zaliczki na podatek (art. 871 k.p.). Przy 
potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracowni-
kowi (przy założeniu, że koszty uzyskania przychodu 
i skala podatkowa w 2014 r. się nie zmienią) jest to 75% 
minimalnego wynagrodzenia (czyli od nowego roku 
927,90 zł). Z kolei w przypadku dokonywania potrąceń 
kar pieniężnych wolna od potrąceń kwota stanowi 90% 
płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2014 r. będzie to więc 
1113,48 zł.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wy-
miarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają 
zmniejszeniu proporcjonalnie do części etatu.

Nie trzeba zmieniać 
pracownikom umów

Podwyższenie od 1 stycznia 2014 r. wynagrodzenia 
za pracę dotyczy pracowników otrzymujących pensje 
minimalne (czyli obecnie 1600 zł brutto). Podwyżka ta 
zostanie dokonana z mocy prawa (gdy w umowie wy-
nagrodzenie to nie jest wskazane kwotowo). Pracodaw-
ca nie będzie musiał więc w tym zakresie zmieniać 
pracownikom umów o pracę. Jeżeli jest wskazana kwo-
ta (minimalna), będzie musiał sporządzić aneks do 
umowy.

Aby ustalić, czy pracodawca zapewnia pracowniko-
wi minimalną płacę zasadniczą, należy zliczyć po-
szczególne składniki wynagrodzenia. Składniki wyna-
grodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, które  
są uwzględniane przy obliczaniu tego świadczenia, 
określa ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu (DzU nr 200, poz. 1679, ost. zm. DzU 
z 2005 r. nr 157, poz. 1314).  ■

Wysokość dodatku za pracę w nocy w 2014 r. 

Miesiąc Liczba godzin pracy Wysokość dodatku za 1 godz. 
pracy w porze nocnej

styczeń 168 2 zł

luty 160 2,10 zł

marzec 168 2 zł

kwiecień 168 2 zł

maj 160 2,10 zł

czerwiec 160 2,10 zł

lipiec 184 1,83 zł

sierpień 160 2,10 zł

wrzesień 176 1,91 zł

październik 184 1,83 zł

listopad 144 2,33 zł

grudzień 168 2 zł
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PRZEMYSŁAW CISZEK
radca prawny, wspólnik w C&C Chakowski&Ciszek, 
wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Na jaką umowę można zatrudnić 
studenta
Status studenta może mieć wpływ na uprawnienia i obowiązki stron umowy, np. gdy zostanie zawarta 
umowa o pracę, lub też na obciążenia fiskalne  – niższe składki ZUS przy umowach cywilnoprawnych. 
Firma zatrudniająca studenta na umowę o pracę, gdy jest to pierwsze zatrudnienie w życiu tej osoby, 
w pierwszym roku pracy może mu płacić 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Przepisy prawa pracy nie przewidują szczególnych 
zasad zatrudniania osób mających status studenta 

uczelni wyższej. Osoby te podlegają więc ogólnym za-
sadom obowiązującym przy podpisywaniu umów prze-
widujących odpłatne wykonywanie pracy. Ze studen-
tem może być więc zawarta umowa o pracę lub umowy 
cywilnoprawne (zlecenie lub o dzieło), które pod 
względem obciążeń finansowych są korzystniejsze dla 
zatrudniającego. 

Kto posiada status studenta

Studentem jest osoba ucząca się na studiach wyż-
szych (czyli studiach pierwszego stopnia, studiach dru-
giego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) 
prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich pro-
wadzenia (art. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym). Nie ma przy tym w przepi-
sach żadnego ograniczenia wiekowego (górnego) stu-
denta. Ponadto nie ma znaczenia, w jakim trybie stu-
dent odbywa naukę (studia dzienne, wieczorowe czy 
zaoczne).

Posiadanie statusu studenta

Rodzaj 
studiów 

(dzienne, 
wieczo-
rowe, 

zaoczne)

Studia 
I stopnia

(po-
tocznie 

licencjat)

Studia II 
stopnia
(potocz-

nie magi-
sterskie 
uzupeł-

niające)

Studia 
jednolite 
magister-

skie

Studia III 
stopnia 
(potocz-

nie dokto-
ranckie)

Studia 
podyplo-

mowe

Status 
studenta

TAK TAK TAK NIE NIE

PRZYKŁAD

Mężczyzna lat 24 studiuje na uczelni wyższej w systemie 

wieczorowym. 15 maja 2013 r. obronił pracę magisterską. 

Mimo że posiada ważną legitymację studencką (do 30 paź-

dziernika 2013 r.), od 16 maja 2013 r. nie  miał już statusu 

studenta. Nie będzie mógł więc korzystać z uprawnień, jakie 

miał, posiadając status studenta.

Należy jednak pamiętać, że ustawa z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: usta-
wa systemowa) zawęża ramy wiekowe osoby określonej 
jako student. Za studentów, co do których wprowadzono 
wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego 
i rentowego, należy uznać tylko takie osoby, które nie 
ukończyły 26. roku życia (art. 6 ust. 4 ustawy systemo-
wej). Konsekwencją tego jest również wyłączenie studen-
tów do ukończenia przez nich 26. roku życia spod obo-
wiązku podlegania ubezpieczeniom wypadkowemu 
i chorobowemu (art. 11 i art. 12 ust. 1 ustawy systemowej). 

PRZYKŁAD

Kobieta ma 25 lat i 10 miesięcy, studiuje na 5. roku studiów 

na wyższej uczelni w trybie dziennym. Niestety nie zdała jed-

nego egzaminu i musi powtarzać rok studiów. Studentka

W „Serwisie PP” nr 42/2013 r. w Temacie Mie-
siąca przeczytasz artykuł pt. „Zatrudnianie stu-
dentów a obowiązek ubezpieczeń w ZUS”.
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zatrudniona jest jednocześnie na podstawie umowy-zlece-

nia jako kelnerka w restauracji. Obecnie zleceniodawca nie 

opłaca składek na ubezpieczenia. W tej sytuacji, mimo że 

kobieta nadal na uczelni ma status studenta studiów dzien-

nych, zleceniodawca za 2 miesiące będzie musiał zgłosić ją 

do ubezpieczeń i odprowadzać za nią pełne składki (chyba 

że zaistnieją inne okoliczności, z powodu których umowa- 

-zlecenie nie będzie obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń).

Szerzej na temat zasad podlegania przez studen-
ta ubezpieczeniom społecznym napiszemy w kolej-
nym Temacie Miesiąca.

Jak można zatrudnić studenta

W zależności od potrzeb przedsiębiorcy studenta 
można zatrudnić zarówno na podstawie umowy o pra-
cę, jak i umów cywilnoprawnych, takich jak: 
■  umowa-zlecenie, 
■  umowa o dzieło,
■  umowa o świadczenie usług, do której odpowiednio 

stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie- 
-zleceniu.
Jeżeli pracodawca zatrudni studenta na podstawie 

umowy o pracę, to ponosi pełne koszty związane z za-
trudnieniem tej osoby. A zatem musi odprowadzić 
składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, choro-
bowe i wypadkowe, gdyż pracownicy podlegają obo-
wiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowe-
mu (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej), a wtedy 
także ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. 

Kiedy umowa cywilnoprawna

Firmy często są zainteresowane zatrudnianiem osób 
mających status studenta na umowy cywilnoprawne. 
Trzeba jednak pamiętać, że kwestie ubezpieczeniowe 
nie mogą być jedynym powodem wyboru tej formy za-
trudnienia.

Dogodnością dla przedsiębiorcy związaną z za-
trudnieniem studenta na podstawie umowy cywilno-
prawnej jest to, że osoba ta nie podlega prawom 

i obowiązkom związanym z zatrudnieniem pracowni-
ka na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nie ma 
zatem obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, udzielenia 
odpłatnego urlopu ani stosowania przepisów o mini-
malnym wynagrodzeniu.

PRZYKŁAD

Kobieta lat 23 jest studentką państwowej uczelni wyższej 

i jednocześnie świadczy pracę na podstawie umowy-zlece-

nia w Biurze Obsługi Klienta telefonii komórkowej. Zwróciła 

się do pracodawcy o zgodę na płatny urlop 2-tygodniowy 

na okres nauki do egzaminu. Ponieważ nie ma umowy 

o pracę, lecz umowę-zlecenie, jej wniosek nie musi zostać 

uwzględniony. Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące 

umowy-zlecenia nie przewidują możliwości udzielania urlo-

pów podczas świadczenia konkretnych usług. Strony umo-

wy mogą jednak zawrzeć w umowie-zleceniu taki zapis, 

wówczas będzie on je wiązał. 

Pracodawca zatrudniający studenta na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) musi mu jednak 
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy
(art. 304 k.p.). Dotyczy to w szczególności organizo-
wania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i hi-
gieniczne warunki pracy czy zapewniania przestrzega-
nia w zakładzie pracy przepisów oraz zasad  bhp. 

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli w rzeczywisto-
ści praca świadczona na podstawie umowy-zlecenia 
(lub innej cywilnoprawnej) będzie zawierać cechy za-
trudnienia pracowniczego, zatrudniona osoba będzie 
mogła wystąpić do sądu pracy i uzyskać wyrok usta-
lający, że w rzeczywistości była to umowa o pracę.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobo-
wiązuje się do wykonywania pracy określonego ro-
dzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem. Zatrudnienie w takich warunkach 
jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez 
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względu na nazwę zawartej przez strony umowy, a za-
stąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy 
zachowaniu powyższych warunków wykonywania pra-
cy nie jest dopuszczalne (art. 22 § 11 i 12 Kodeksu 
pracy, dalej k.p.).

Jakie obowiązki ma pracodawca 
wobec studiującego pracownika

W przypadku gdy to pracownik jest studentem, jego 
status może mieć wpływ na niektóre obowiązki praco-
dawcy. Należy jednak pamiętać, że będzie tak jedynie 
w przypadku, gdy pracodawca miał wpływ na podjęcie 
studiów. Jeżeli pracownik studiuje niezależnie od wy-
konywanej pracy, wówczas pracodawca nie będzie miał 
co do zasady żadnych dodatkowych obowiązków.

Inaczej będzie, gdy pracownik studiuje z inicjatywy 
pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 k.p.). 

W takim bowiem wypadku studentowi będą przy-
sługiwać: 
■  urlop szkoleniowy (21 dni w ostatnim roku studiów 

– na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygo-
towanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomo-
wego) oraz

■  zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas 
niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe 
zajęcia oraz na czas ich trwania. 
Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnie-

nia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowa 
prawo do wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że pracownikowi podejmującemu 
pracę po raz pierwszy w życiu można zaproponować 
(w pierwszym roku pracy) nie minimalne wynagrodze-
nie, ale jego 80%, co wynika z ustawy z 10 październi-
ka 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

W pierwszym roku pracy praco-
dawca może zaproponować 
studentowi 80% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

Możliwość ta nie jest powiązana ze statusem stu-
denta, a z faktem podjęcia pracy po raz pierwszy.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

„Umowa, na podstawie której jest świadczona praca, nie 

może (...) mieć mieszanego charakteru, łączącego ele-

menty umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Oceny, 

czy cechy charakterystyczne dla stosunku pracy mają 

charakter przeważający, należy dokonywać na podsta-

wie wszelkich okoliczności sprawy, przede wszystkim ta-

kich jak: wola stron, w tym także wyrażona w nazwie, ja-

ką strony nadały umowie; obowiązek osobistego 

wykonywania pracy, zakaz wyręczania się osobami trze-

cimi; bezwzględne obowiązywanie zasady odpłatności; 

pracowniczy obowiązek starannego działania, a nie 

osiągnięcia rezultatu, oraz obciążenie pracodawcy ryzy-

kiem prowadzenia działalności. 

W orzecznictwie wskazuje się też inne cechy charaktery-

styczne dla stosunku pracy, takie jak: wykonywanie pracy 

skooperowanej, zespołowej; specyficzne zasady funkcjo-

nowania podmiotu zatrudniającego; występowanie pew-

nych cech charakterystycznych dla stosunku pracy, np. 

wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wypła-

ty zasiłku chorobowego i korzystania ze świadczeń 

z ubezpieczenia społecznego, albo cech obcych stosun-

kowi pracy, np. obowiązku «odpracowania» urlopu lub 

wykonywania pracy «na wezwanie» pracodawcy w celu 

zastępstwa nieobecnych pracowników” (postanowienie 

SN z 19 lutego 2013 r., I PK 257/12).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. DzU z 2012 r. 

poz. 829),
 ■  art. 22 § 1–12, art. 1031–1033, art. 304 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. 6 ust. 4, art. 11 i art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-

pieczeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z  2013 r. 
poz. 983),

 ■  art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 
2002 r. (DzU nr 200, poz. 1679, ost. zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314).

Szerzej o obowiązkach pracodawcy związanych z dokształ-
caniem pracowników pisaliśmy w „Serwisie PP” nr 37/2013 
w książce „Dofinansowanie kształcenia pracowników 
– praktyczne rozwiązania”.
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BOŻENA LENART 
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Jak zawrzeć porozumienie 
z przedstawicielami pracowników 
o przedłużeniu okresu rozliczeniowego 
czasu pracy
Od 23 sierpnia 2013 r. wprowadzono możliwość wydłużenia przez pracodawców obowią-
zujących pracowników okresów rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy może być przedłużo-
ny w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, 
technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy. 
Muszą być przy tym zachowane ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników.

Okres rozliczeniowy czasu pracy wynoszący 
12 miesięcy jest korzystny dla pracodawców. 

Jednak jego wprowadzenie wymaga porozumienia 
z załogą. Przedłużenie okresu rozliczeniowego cza-
su pracy ustala się:
■  w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu 

z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli 
nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze 
wszystkimi zakładowymi organizacjami związko-
wymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia 
z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi 
w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy (dalej k.p.), 
albo

■  w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami 
pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym 
u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie 
działają zakładowe organizacje związkowe (art. 150 
§ 3 k.p.).
Pracodawcy, u których nie działają związki zawodo-

we, mogą więc przedłużyć okres rozliczeniowy czasu 
pracy tylko w porozumieniu, które ma być zawarte 
z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w try-
bie przyjętym u danego pracodawcy.

Etapy zawierania porozumienia 

Krok 1.

Wybór trybu przedstawicieli pracowników

Pierwszym etapem w procedurze zawarcia porozumie-
nia z przedstawicielami pracowników jest przyjęcie trybu, 
w jakim zostaną wyłonieni tacy reprezentanci załogi. Po-
wszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy w żaden 
sposób nie określają tego trybu. Warto jednak wzorować 
się na tych rozwiązaniach, które obowiązują przy różnego 
rodzaju wyborach przewidzianych przepisami, tak by nie 
został zakwestionowany demokratyczny charakter tych 
wyborów. Wybory powinny być zatem powszechne (co 
oznacza, że każdy pracownik powinien móc głosować 
na kandydatów, a także być kandydatem na przedsta-
wiciela), bezpośrednie, a głosowanie tajne. 

Zasady wyboru przedstawicieli pracowników po-
winny być podane do wiadomości wszystkich pracowni-
ków w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. przez 
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przesłanie 
ich na skrzynki mailowe wszystkich pracowników itp.). 

Przepisy nie określają, jaka liczba pracowników po-
winna stanowić przedstawicielstwo pracownicze. 

Wkrótce w „Serwisie PP” przeczytasz:
„Jakie konsekwencje może ponieść pra-
cownik za udział w strajku”.



1 października 2013 roku    www.serwispp.infor.pl

PRAWO PRACY  

14

W tym zakresie przepisy nie wskazują, kto ma decydo-
wać o liczbie przedstawicieli pracowników. Z uwagi na 
to, że jest to uprawnienie pracowników (wybór ich 
przedstawicieli), zaleca się, aby pracodawca nie ingero-
wał zbytnio w tryb wyboru (również w liczbę przed-
stawicieli). Jednak ze względu na fakt, że często to 
pracodawca będzie zainteresowany wprowadzeniem 
wydłużonego okresu rozliczeniowego, należy uznać, że 
może on zachęcać pracowników do podjęcia procedury 
wyboru przedstawicieli. Przepisy wskazują, że pracownicy 
powinni wybrać swoich przedstawicieli, a więc, że musi 
być ich co najmniej dwóch. Jednak część ekspertów pra-
wa pracy wskazuje, że u tych pracodawców, którzy za-
trudniają stosunkowo niewielu pracowników, może to 
być tylko jeden przedstawiciel. Ważne, aby to pracowni-
cy dokonali takiego wyboru. Nie ma przy tym żadnych 
wyłączeń co do kręgu tych osób. Przepisy powszechnie 
obowiązujące nie zastrzegają więc, że takim przedstawi-
cielem pracowników nie może być np. członek kadry za-
rządzającej, główny księgowy, pracownik kadr albo też 
osoba spokrewniona z pracodawcą (właścicielem firmy).         

Krok 2.

Wybory przedstawicieli pracowników

Drugi etap to wybory przedstawicieli pracowników. 
Ze względu na to, że wybierani mają być przedstawiciele 
pracowników w celu zawarcia porozumienia z zakresu 
prawa pracy, wybory powinny się odbyć w czasie pracy, 
a za czas przeznaczony na wzięcie udziału w tych wybo-
rach pracownicy powinni zachować prawo do wynagro-
dzenia. Na pracodawcy ciąży też obowiązek pokrycia 
ewentualnych innych kosztów związanych z wybora-
mi.  Warto, aby z przeprowadzonych wyborów został 
sporządzony protokół, podsumowujący wyniki wyborów.

Również wyniki wyborów powinny zostać podane 
do wiadomości wszystkich pracowników w sposób 
przyjęty u danego pracodawcy. 

Krok 3.

Negocjacje 

Trzeci etap to negocjacje nad porozumieniem z przed-
stawicielami pracowników. Także one powinny mieć 

miejsce w czasie pracy, a za ich czas przedstawiciele po-
winni zachować prawo do wynagrodzenia. Czas prowadze-
nia negocjacji nad zawarciem porozumienia zależy od 
stron, tj. od pracodawcy i od przedstawicieli. Mogą oni od 
razu określić ramy czasowe tych negocjacji bądź prowadzić 
rozmowy do skutku, tj. do czasu zawarcia porozumienia. 

Krok 4.

Zawarcie porozumienia

Czwarty etap to zawarcie porozumienia o wprowadze-
niu przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Po-
rozumienie może być uznane za zawarte z dniem, w którym 
wszystkie jego postanowienia objęte negocjacjami zostaną 
zaakceptowane przez obie strony. Nie można więc uznać za 
zawarcie porozumienia sytuacji, gdy np. pracodawca nie 
uwzględni pewnych żądań związanych z przedłużeniem 
okresu rozliczeniowego czasu pracy formułowanych przez 
przedstawicieli pracowników (np. dotyczących niestosowa-
nia tych przedłużonych okresów do pracownic w ciąży albo 
pracowników opiekujących się małymi dziećmi).   

Treść porozumienia

Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy nie określa-
ją także treści porozumienia, choćby minimalnych ele-
mentów, które powinno ono zawierać. Ze względu na to, 
aby zasady stosowania przedłużonego okresu rozlicze-
niowego były jasne i zrozumiałe dla obu stron porozu-
mienia, powinno z niego wynikać przede wszystkim:
■  jaki konkretnie okres rozliczeniowy będzie stosowa-

ny w zakładzie pracy i od kiedy,
■  do jakich grup pracowników będzie się odnosił okres 

rozliczeniowy, a do jakich nie,
■  jak długo będzie obowiązywało zawarte porozumie-

nie (a tym samym, w jakim okresie będzie mógł być 
stosowany przedłużony okres rozliczeniowy).
Decyzja o konkretnej długości okresu rozliczeniowe-

go należy do stron porozumienia – maksymalnie powi-
nien on wynosić 12 miesięcy. Strony mogą ustalić stoso-
wanie również okresu krótszego – 6-, 8- lub 10-mie-
sięcznego. W porozumieniu trzeba określić, od jakiej daty 
okres ten będzie stosowany, czy dopiero po zakończeniu 
obecnego okresu rozliczeniowego czy wcześniej.
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Porozumienie o przedłużonym okresie rozliczenio-
wym może obejmować wszystkich pracowników (wszyst-
kie grupy zawodowe) albo tylko niektóre grupy pracow-
ników – stosownie do uzgodnień stron porozumienia. 

PRZYKŁAD 

Pracodawca z przedstawicielami pracowników uzgodnili 

porozumienie, z którego wynika, że przedłużony do 9 mie-

sięcy okres rozliczeniowy czasu pracy będzie stosowany 

tylko do pracowników produkcji. Tym samym pozostali pra-

cownicy (tj. pracownicy administracji i obsługi) nadal będą 

pracować w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.      

W zawieranym porozumieniu można wyłączyć 
pewne grupy pracowników ze stosowania przedłużone-
go okresu rozliczeniowego, w celu ich ochrony przed 
możliwą zbyt intensywną pracą w pewnych okresach.

PRZYKŁAD 

Przedstawiciele pracowników wynegocjowali w trakcie za-

wierania porozumienia, że przedłużony do 12 miesięcy 

okres rozliczeniowy czasu pracy nie będzie stosowany do 

pracownic w ciąży, pracowników opiekujących się dzie-

ckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia oraz pracowni-

ków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Takie postępowanie jest prawidłowe. Strony porozumienia 

mogą w nim ustalić niestosowanie go do tych grup pracow-

ników.

Porozumienie powinno określać również, jak długo 
będzie ono obowiązywać, czyli do kiedy pracodawca 
będzie mógł stosować przedłużony okres rozliczenio-
wy czasu pracy. 

Z uzgodnionego przez pracodawcę i przedstawicieli 
pracowników porozumienia może wynikać, że zostało 
ono zawarte w celu przedłużenia okresu rozliczeniowego 
czasu pracy tylko jednorazowo. Strony mogą uzgodnić 
również inne rozwiązania, np. że pracodawca będzie 
mógł wprowadzić 7-miesięczny okres rozliczeniowy 
czasu pracy w okresie od 1 października 2013 r. do 30 
kwietnia 2014 r. albo będzie mógł stosować 12-miesięcz-
ne okresy rozliczeniowe czasu pracy, począwszy od 1 
października 2013 r. (co oznacza, że ich stosowanie nie 
będzie ograniczone w czasie), albo w okresie od 1 paź-
dziernika 2013 r. do 30 września 2014 r. (co oznacza, że 
od 1 października 2014 r. pracodawca będzie mógł już 
tylko stosować standardowe okresy rozliczeniowe z Ko-
deksu pracy).

Ze znowelizowanych przepisów nie wynika nato-
miast, że w związku z zawarciem porozumienia należy 
dokonać zmian w regulaminie pracy. 

W związku z zawarciem porozu-
mienia o wydłużeniu okresu roz-
liczeniowego pracodawca nie 
musi zmieniać regulaminu pracy.

Należy uznać, że porozumienie jest szczegól-
nym aktem prawa wewnątrzzakładowego w stosun-
ku do regulaminu pracy, które obowiązuje obok re-
gulaminu.

Wzór porozumienia w sprawie wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego

Porozumienie o wprowadzeniu przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy

Na podstawie art. 129 § 2 i art. 150 § 3 Kodeksu pracy 16 września 2013 r.  zostało zawarte niniejsze porozumie-
nie dotyczące wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy. 
Porozumienie zawarli:
– Anna Wojciechowska – Dyrektor Działu Kadr – reprezentująca pracodawcę, tj. ABC Sp. z o.o.,
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– 1. Ilona Pawlikowska,  
– 2. Karol Borowski – przedstawiciele pracowników.

Porozumienie obejmuje następujące postanowienia:
§ 1.

W zakładzie pracy zostaje przyjęty okres rozliczeniowy czasu pracy wynoszący 10 miesięcy.
§ 2.

Okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w § 1, będzie stosowany, począwszy od  1 października 2013 r., 
w okresie od 1 października 2013 r.  do 31 lipca 2014 r.    

§ 3.
Okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w § 1, będzie stosowany do wszystkich pracowników/pracow-
ników następujących działów/pracowników zatrudnionych na stanowiskach*:
– Działu Sprzedaży,
– Działu Obsługi Klienta,
– Działu Produkcji.

§ 4.
Okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w § 1, nie będzie stosowany do pracowników:
– rodziców i opiekunów dzieci do ukończenia przez nie 6. roku życia,
– pracownic w ciąży,
– pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

§ 5.
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony/na okres od 1 października 2013 r. do 31 lipca 2014 r.*  

....................................................                                               ............................................
    (podpis pracodawcy lub osób                                                               (podpisy przedstawicieli
           go reprezentujących)                                                                             pracowników)  

* Niepotrzebne skreślić.

Informowanie o zawarciu porozumienia

Kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu 
rozliczeniowego czasu pracy pracodawca musi przeka-
zać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozu-
mienia (art. 150 § 4 k.p.).

Natomiast przepisy Kodeksu pracy nie nakładają 
na pracodawcę obowiązku informowania pracowni-
ków o zawartym porozumieniu, aczkolwiek leży to 
w interesie pracodawcy. Warto więc, aby pracodawca 

podał treść porozumienia do wiadomości załogi 
– w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. przez 
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przesła-
nie na skrzynki mailowe wszystkich pracowników 
itp.). Tym samym porozumienie to będzie dostępne 
dla wszystkich pracowników aktualnie świadczących 
pracę.

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 129 § 2 i art. 150 § 3 i 4, art. 24125a 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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RYSZARD SADLIK
sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

Jakie konsekwencje może ponieść 
pracodawca za odmowę przyjęcia 
pracownika przywróconego do pracy 
Sąd może przywrócić pracownika do pracy, jeżeli w wyniku procesu sądowego okaże się, że wypowie-
dzenie lub rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia było wadliwe. Jeśli pracodawca nie 
wykona wyroku, naraża się na dotkliwe sankcje w postaci grzywny, a nawet aresztu. 

Wyrokiem sądu następuje przywrócenie pracowni-
ka do pracy na poprzednich warunkach pracy. Pracow-
nik powinien zgłosi gotowość podjęcia pracy.

Przywrócenie do tej samej pracy

Pracownik ma prawo domagać się zatrudnienia na 
tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował przed 
przywróceniem do pracy, nie wystarcza zaś zapewnie-
nie mu pracy na stanowisku równorzędnym. 

Wskazywał na to Sąd Najwyższy w wyroku 
z 2 grudnia 1992 r. (I PRN 55/92, OSNC 1993/9/163, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), gdzie podkreślono, 
że przywrócenie do pracy  doprowadza do powstania 
stosunku pracy, jaki istniał przed zakwestionowanym 
rozwiązaniem umowy o pracę, a więc przywraca stosu-
nek pracy o dotychczasowej treści.

Podobnie wypowiadał się Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 26 listopada 2003 r. (I PK 490/02, OSNP 
2004/20/353, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), stwier-
dzając, że „przywrócenie do pracy następuje na warun-
kach istniejących w chwili rozwiązania umowy i pra-
codawca nie musi ich ponownie określać przez 
wskazanie stanowiska pracy, warunków wynagradza-
nia i innych elementów treści stosunku pracy”.

A zatem pracodawca jest zobowiązany ponownie 
zatrudnić pracownika dokładnie na tym samym sta-
nowisku, które zajmował on przed rozwiązaniem 
umowy o pracę. 

Nie może zaś zatrudnić np. przywróconego do 
pracy księgowego na stanowisku pracownika do 
spraw bhp, choćby nawet wynagrodzenie na obu tych 
stanowiskach było jednakowe. Przywrócenie do pra-
cy na poprzednich warunkach  oznacza bowiem przy-
wrócenie do tej samej, a nie takiej samej pracy, jak 
wykonywana przed rozwiązaniem umowy o pracę. 

PRZYKŁAD

Przedsiębiorstwo X wypowiedziało Janowi W. umowę 

o pracę. Jan W. wniósł do sądu pracy pozew, żądając przy-

wrócenia do pracy, wskazywał, że wypowiedzenie umowy 

o pracę było wadliwe, gdyż jest on już w wieku przedeme-

rytalnym. Sąd po ustaleniu, że dokonane wypowiedzenie 

było sprzeczne z prawem, przywrócił zwolnionego pra-

cownika do pracy na poprzednich warunkach. Ponieważ 

Jan W. był zatrudniony jako kierowca, pracodawca po jego 

stawieniu się do pracy ponownie zatrudnił go jako kierow-

cę, przyznając mu wynagrodzenie w kwocie, jak przed roz-

wiązaniem umowy o pracę. Postępowanie pracodawcy 

było prawidłowe.

Wyjątkowo jednak pracodawca może powierzyć 
pracownikowi przywróconemu do pracy inną pracę, 
jeżeli wykonywanie pracy na stanowisku zajmowa-
nym przez niego przed rozwiązaniem stosunku pracy 
nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych. Jest to 

przywrócenie pracownika do pracy 
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jednak dopuszczalne tylko z przyczyn uzasadnionych 
potrzebami pracodawcy na okres do 3 miesięcy 
w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obni-
żenia wynagrodzenia pracownika oraz odpowiada 
jego kwalifikacją (art. 42 § 4 Kodeksu pracy, dalej 
k.p.)  Wskazywał na to Sąd Najwyższy w wyroku
z 18 kwietnia 2000 r. (I PKN 602/99, OSNP wkładka 
2000/21/5, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).  

PRZYKŁAD 

Rafał L. został przywrócony do pracy wyrokiem sądu pracy. 

Przed rozwiązaniem umowy o pracę pracował na stanowi-

sku dozorcy. Pracodawca po stawieniu się pracownika do 

pracy ponownie zatrudnił go jako dozorcę, ale z uwagi na 

to, że ochrona obiektu została zlecona od kilku miesięcy ze-

wnętrznej firmie ochrony mienia, na okres 3 miesięcy po-

wierzył mu pracę konserwatora, przyznając wynagrodzenie 

w identycznej kwocie jak przed rozwiązaniem umowy 

o pracę. Postępowanie pracodawcy było w tym przypadku 

uzasadnione.

Tylko po zgłoszeniu gotowości

Obowiązek przyjęcia pracownika przywróconego 
do pracy przez sąd zależy od zgłoszenia przez niego 
gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w ciągu 7 dni 
od daty uprawomocnienia się wyroku. Pracodawca 
może więc odmówić ponownego zatrudnienia pracow-
nika, jeżeli w ciągu 7 dni nie zgłosił on gotowości nie-
zwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie 
terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracow-
nika (art. 48 § 1 k.p.). Trzeba zaznaczyć, że  7-dniowy 
termin biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku 
przywracającego do pracy. Termin na zgłoszenie goto-
wości do pracy jest stosunkowo krótki, jednak w razie 
jego przekroczenia pracownik może dowodzić, że 
nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych, np. 
z powodu choroby. W razie sporu co do tego, czy nie-
dotrzymanie terminu było zależne od pracownika czy 
nie, kwestia ta może być rozstrzygnięta ostatecznie 
w sądzie.

Konsekwencje za odmowę 
przywrócenia do pracy

Konieczność ponownego zatrudnienia pracownika 
przywróconego przez sąd spotyka się niekiedy z niechęcią 
ze strony pracodawców, którzy nie chcą przyjąć ponownie 
tego pracownika. Pracodawca musi mieć świadomość, 
że jeżeli odmawia dopuszczenia pracownika do pracy,  
mimo że zgłosił on gotowość do pracy w ciągu 7 dni od 
przywrócenia do pracy, pracownik może wystąpić 
z wnioskiem o wszczęcie egzekucji w tym zakresie. Wy-
rok przywracający do pracy podlega wykonaniu w drodze 
egzekucji sądowej, w trybie egzekucji świadczeń niepie-
niężnych (art. 1050 Kodeksu postępowania cywilnego, 
dalej k.p.c.). A zatem wniosek o wykonanie takiego wyro-
ku pracownik może skierować do sądu. W toku postępo-
wania wszczętego w wyniku tego wniosku sąd może 
przez stosowanie grzywien wobec pracodawcy wymusić 
przywrócenie pracownika do pracy. Przy czym w jednym 
postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą 
niż 10 000 zł, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny 
okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej sa-
mej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. Na 
wniosek pracownika sąd może także, zamiast grzywny, po 
wysłuchaniu stron, zagrozić pracodawcy nakazaniem za-
płaty na rzecz pracownika określonej sumy pieniężnej za 
każdy dzień zwłoki (art. 10501 k.p.c.).

Sąd, wymierzając pracodawcy grzywnę, orzeka 
jednocześnie – na wypadek jej nieściągnięcia – o za-
mianie grzywny na areszt, stosując przelicznik określo-
ny w Kodeksie postępowania cywilnego. Ostatecznie 
więc, wobec pracodawcy odmawiającego wykonania 
wyroku przywracającego pracownika do pracy, sąd 
może zastosować areszt. Areszt ten maksymalnie może 
trwać 6 miesięcy (art. 1053 k.p.c.). Stanowi to dość su-
rową sankcję za odmowę wykonania wyroku.

PRZYKŁAD

Firma wypowiedziała pracownicy umowę o pracę. Pracow-

nica odwołała się do sądu pracy. Sąd po przeprowadzonym
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postępowaniu uznał, że wypowiedzenie umowy było nie-

uzasadnione i wyrokiem przywrócił ją do pracy.  Pracowni-

ca po uprawomocnieniu się wyroku udała się do siedziby 

pracodawcy, ale właściciel firmy poinformował ją, że nie 

może jej przyjąć do pracy, bo nie ma wolnych miejsc, a poza 

tym jest ona słabym pracownikiem i nie chce jej dalej za-

trudniać. Pracownica złożyła wówczas wniosek do sądu 

o wykonanie wyroku przywracającego ją do pracy. Sąd wy-

znaczył wówczas termin posiedzenia, na którym po wysłu-

chaniu pracownicy, na jej wniosek wydał postanowienie 

zobowiązujące firmę do jej ponownego zatrudnienia. Rów-

nocześnie orzekł, że właściciel firmy w razie niewykonania 

tego obowiązku w terminie 3 dni będzie musiał zapłacić na 

rzecz pracownicy kwotę 100 zł za każdy dzień zwłoki w wy-

konaniu postanowienia. Właściciel firmy po otrzymaniu 

tego postanowienia zdecydował się przyjąć pracownicę do 

pracy na jej dotychczasowe stanowisko. 

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

W sytuacji niedopuszczenia do pracy pracowni-
kowi przywróconemu do pracy przez sąd przysługuje 
wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli 
był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód 
z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 
k.p.). Przysługuje mu wówczas wynagrodzenie wy-
nikające z jego osobistego zaszeregowania określo-
nego stawką miesięczną lub godzinową, a jeżeli taki 
składnik wynagrodzenia nie został określony, wów-
czas w wysokości 60% wynagrodzenia. W każdym 
razie wynagrodzenie to nie może być niższe od wy-
nagrodzenia minimalnego. W orzecznictwie przyj-
muje się, że za czas gotowości do pracy przysługu-
je tylko kwota odpowiadająca wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego, ewentualnie z do-
datkiem funkcyjnym. Podobnie wypowiadał się Sąd 
Najwyższy w wyroku z 22 czerwca 2011 r., wyraźnie 
wskazując, że stawka osobistego zaszeregowania 
w rozumieniu art. 81 k.p. oznacza wynagrodzenie za-
sadnicze i dodatek funkcyjny (II PK 3/11, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl).

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy nie 
jest ograniczone czasowo ani też nie może być po-
mniejszone o kwoty, jakie pracownik w tym okresie 
zarobił u innego pracodawcy. Tak też wskazywał Sąd 
Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2006 r. (II PK 
111/05, OSNP 2006/23–24/347). Jeśli więc pracow-
nik wykazywał gotowość do wykonywania pracy na-
wet przez okres np. roku i nie był do niej dopuszczany 
przez pracodawcę, to za cały ten czas nabywa prawo 
do wynagrodzenia przestojowego na podstawie 
art. 81 § 1 k.p.

PRZYKŁAD

Artur P. został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia. Nie 

zgadzając się z tym, odwołał się do sądu, który wyrokiem 

przywrócił go do pracy. Artur P. zgłosił się wówczas do sie-

dziby firmy, wskazując, że jest gotów podjąć pracę. Jednak 

jego pracodawca przyjął, że skoro umowa o pracę się roz-

wiązała, to nie będzie już go zatrudniał. Pracownik nie zga-

dzał się z tym i nadal chciał wykonywać pracę w tej firmie. 

Dlatego też zgłaszał pracodawcy dalszą wolę świadczenia 

pracy. Równocześnie wystąpił do sądu pracy, żądając zasą-

dzenia wynagrodzenia za czas gotowości do pracy. Sąd 

uwzględnił jego żądanie, gdyż uznał, że był on gotowy do 

pracy i doznał przeszkód ze strony pracodawcy, dlatego też 

ma prawo do wynagrodzenia określonego w art. 81 § 1 k.p. 

(wynagrodzenie liczone jak za przestój).

  

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 42 § 4, art. 48 § 1, art. 81 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(j.t. DzU z 1998 r. nr 94, poz. 21, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028), 
 ■ art. 1050, 10501, 1052, 1053 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa-

nia cywilnego (DzU nr 43, poz. 296, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 880).

O tym, jak może być przeprowadzony wybór przedstawi-
ciela załogi, pisaliśmy w „Serwisie PP” nr 38/2013. 
Omówiliśmy m.in. kwestie dotyczące:
■  nieważności wyboru przedstawiciela załogi,
■  jednorazowego charakteru przedstawicielstwa pracow-

niczego,
■  ochrony przedstawicieli załogi.
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ANNA KOS
specjalista z zakresu prawa pracy

Czy pracownik samorządowy w czasie 
zwolnienia lekarskiego może pracować 
u drugiego pracodawcy
Pracownik jednostki samorządowej zatrudniony jest jednocześnie u innego pracodawcy. Dostarczył 
nam zwolnienie lekarskie na chore dziecko na okres od 23 września do 4 października 2013 r. W dniu 
24 września 2013 r. otrzymaliśmy informację, że pracownik nadal pracuje u drugiego pracodawcy, pod-
czas gdy u nas przebywa na zwolnieniu. Czy pracownik narusza zasady wykorzystywania zwolnienia 
lekarskiego? – pyta Czytelnik z Leszna.

Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim 
– choćby było to zwolnienie z powodu konieczno-

ści sprawowania osobistej opieki nad chorym człon-
kiem rodziny – pracownik nie może wykonywać pracy 
zarobkowej.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania przez 
ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy z powo-
du konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny pole-
ga na ustaleniu, czy:
■  ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej,
■  ubezpieczony nie wykorzystuje zwolnienia lekar-

skiego od pracy niezgodnie z jego celem (np. właś-
nie nie pracuje w tym czasie w innym miejscu),

■   poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodzi-
ny pozostających we wspólnym gospodarstwie do-
mowym, mogących zapewnić opiekę (z tym że nie 
dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzie-
ckiem w wieku do 2 lat) 

– § 6 rozporządzenia z 27 lipca 1999 r. o szczegóło-
wych zasadach i trybie kontroli prawidłowości wyko-
rzystywania zwolnień lekarskich, dalej rozporządzenie 
o kontroli zwolnień.

Pracodawca oraz ZUS są uprawnieni do kontrolo-
wania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzy-
stywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. 

Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień 
lekarskich od pracy z powodu choroby lub koniecz-
ności sprawowania przez ubezpieczonego opieki 
nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek 
na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do 
ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczo-
nych (§ 1 rozporządzenia o kontroli zwolnień).

Kontrola powinna być dokonywana w miarę potrzeby 
bez ustalania z góry stałych jej terminów. W razie stwier-
dzenia (na skutek kontroli), że pracownik wykorzystuje 
zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, osoba 
kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na 
czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwol-
nienia lekarskiego od pracy. Protokół należy przekazać 
pracownikowi w celu wniesienia przez niego uwag.

Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wy-
korzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga 
właściwa jednostka organizacyjna ZUS – uzyskując 
w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego – i wydaje 
w razie sporu decyzję, od której przysługują środki od-
woławcze określone w odrębnych przepisach.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ § 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (DzU 
nr 65, poz. 743).

 choroba pracownika
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umowy cywilnoprawne WYNAGRODZENIA

MARIUSZ PIGULSKI
 specjalista ds. prawa pracy

Czy można odmówić zapłaty za umowę 
o dzieło z powodu niewykonania dzieła
Umowa o dzieło jest umową rezultatu, której poprawne wykonanie zobowiązuje zamawiającego do wy-
płaty wynagrodzenia. Nie w każdej jednak sytuacji zamawiający będzie zobligowany do wypłaty wyna-
grodzenia. Do takich sytuacji możemy zaliczyć wykonanie wadliwej rzeczy lub niewykonanie dzieła.

W przypadku gdy dzieło nie powstało, zamawiający 
nie jest zobligowany do wypłaty umówionego wy-

nagrodzenia. Nie może on jednak odmówić zapłaty mimo 
niewykonania dzieła, jeżeli wykonawca był gotów je wy-
konać, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących za-
mawiającego. Za takie przyczyny należy uznać wszelkie 
przeszkody leżące po stronie zamawiającego, choćby nie-
zawinione, które spowodowały niewykonanie dzieła.

Przyczyny niewykonania dzieła zawinione 
i niezawinione przez zamawiającego

Przyczyny

zawinione niezawinione

umyślne niedostarczenie na 
czas wymaganej specyfika-
cji zamówionego dzieła 

nieodbieranie poszczególnych etapów 
prac z ważnych przyczyn losowych 
(np. z powodu wypadku lub ciężkiej 
choroby zamawiającego)

nieodbieranie poszcze-
gólnych etapów prac bez 
uzasadnionego powodu 

zniszczenie/uszkodzenie materiałów, 
z których miało być wykonane dzieło, 
wskutek zdarzeń losowych (np. w wy-
niku pożaru lub powodzi)

Zamawiający ma wówczas możliwość odliczenia od 
umówionego wynagrodzenia tego, co wykonawca za-
oszczędził z powodu niewykonania dzieła (art. 639 Ko-
deksu cywilnego, dalej k.c.).

Za niewykonanie dzieła wynagrodzenie nie przy-
sługuje, chyba że dzieło nie zostało wykonane z przy-
czyn leżących po stronie zamawiającego dzieło.

W razie nienależytego wykonania dzieła przy roz-
strzyganiu obowiązku zapłaty wykonawcy decydujące 
jest to, jakimi wadami jest obarczone dzieło. W wyro-
ku z 14 lutego 2007 r. (II CNP 70/06) Sąd Najwyższy 

wskazał, że oddanie dzieła nie powoduje wymagalno-
ści wierzytelności wykonawcy o wynagrodzenie, gdy 
oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. skutkują-
cą niezdatnością dzieła do określonego w umowie 
użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie, np. 
garaż zaprojektowany w sposób uniemożliwiający 
wjechanie do niego samochodem. Jeżeli dzieło posia-
da wadę nieistotną, wówczas jego oddanie sprawia, 
że wykonawca powinien otrzymać wynagrodzenie. 
W tych okolicznościach zamawiający może jednak do-
magać się:
■ usunięcia wady w oznaczonym terminie albo
■  obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku 

(aby ustalić zakres obniżenia wynagrodzenia, ko-
nieczne jest porównanie wartości dzieła obarczone-
go wadami i wartości dzieła, jakiego na podstawie 
umowy zamawiający miał prawo oczekiwać).
Wynikający z art. 643 k.c. obowiązek odebrania 

dzieła przez zamawiającego dotyczy dzieła należycie 
wykonanego, a zatem spełniającego wymagania usta-
lone między stronami umowy. Jeżeli zatem powodem 
nieodebrania dzieła jest stwierdzenie, że zostało ono 
wykonane niezgodnie z umową, to nie można przyjąć, 
że zamawiający popada w zwłokę z odbiorem (wyrok 
SN z 23 listopada 1998 r., II CKN 53/98).

W celu zabezpieczenia swoich interesów zamawia-
jący powinien zapisać w umowie o dzieło, że warun-
kiem dokonania zapłaty jest uprzednie należyte speł-
nienie przez wykonawcę całości umówionego 
świadczenia.
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WYNAGRODZENIA zaliczka

PRZYKŁAD
Firma ABC podpisała umowę o dzieło na zaprojektowanie i zago-

spodarowanie ogrodu na terenie jej siedziby. W treści umowy 

w części dotyczącej wynagrodzenia zawarto następujący zapis: 

„Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy będzie płatne 

w terminie 7 dni od dnia zakończenia w całości umówionych 

prac i podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorcze-

go”. Taki zapis chroni zamawiającego przed domaganiem się 

przez wykonawcę wypłaty pełnego wynagrodzenia w przypadku 

np. nienależytego wykończenia ogrodu lub zaprojektowania go 

bez uwzględnienia wymagań i preferencji zamawiającego.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu i wymaga, aby 
działanie przyjmującego określone zamówienie doprowa-
dziło do konkretnego w przyszłości, indywidualnie ozna-
czonego efektu (dzieła). Przez tę umowę przyjmujący za-
mówienie zobowiązuje się do wykonania umówionego 
dzieła, a podmiot zatrudniający do zapłaty wynagrodzenia.

Strony umowy o dzieło posiadają daleko posuniętą 
swobodę w kwestii określania wysokości wynagrodze-

nia i terminu jego wypłaty. Jeżeli w umowie nie wska-
zano wysokości przysługującej zapłaty ani podstaw do 
jej ustalenia, wówczas należy odwołać się do:
■  zwykłych stawek rynkowych za wykonanie dzieła 

takiego samego lub podobnego rodzaju albo
■  wcześniejszych umów tego samego rodzaju zawiera-

nych przez strony na wykonanie takiego samego lub 
podobnego dzieła.
Gdyby nie udało się ustalić wynagrodzenia w omawia-

ny sposób, zapłata przysługuje w wysokości odpowiadają-
cej uzasadnionemu nakładowi pracy wykonawcy dzieła.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykonawcy nale-
ży się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła zamawia-
jącemu. Jeżeli dzieło ma być oddawane etapami, a wy-
nagrodzenie zostało skalkulowane za każdą część 
z osobna, konkretne kwoty należy wypłacić wykonawcy 
z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

 ■  

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 628–644 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, 

poz. 93, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1370).

ALDONA SALAMON
ekspert ds. wynagrodzeń, wykładowca

Czy dopuszczalne jest udzielenie 
pracownikowi zaliczki w innej formie 
niż gotówka
Jeden z naszych pracowników wykonuje pracę w miejscu, w którym prowadzimy działalność szkolenio-
wą. Pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o zaliczkę na zakup materiałów dydaktycznych. Czy może-
my udzielić mu tej zaliczki w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na jego konto bankowe? Czy będziemy 
mieli możliwość odzyskania zaliczki, jeżeli pracownik się z niej nie rozliczy? – pyta Czytelnik z Piły.

Pracownikowi można udzielić zaliczki w for-
mie bezgotówkowej. Decyzja w zakresie for-

my udzielenia zaliczki należy bowiem do praco-
dawcy. 

Ważne jest, aby w tytule przelewu zaznaczyli Państwo, 
że jest to zaliczka na zakup materiałów dydaktycznych. 

Dokończenie na str. 31



Jak rozliczyć nadpłatę składek 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 
Płatnik składek w roku kalendarzowym nalicza składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od podstawy wymiaru do kwoty odpo-
wiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. W 2013 r. limit ten wynosi 111 390 zł.

Ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek nie stosuje się przy ustalaniu 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
chorobowe i wypadkowe, Fundusz Pracy, Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnik składek przestaje naliczać 
i przekazywać do ZUS składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu 
przez osobę ubezpieczoną w roku kalenda-
rzowym kwoty rocznego ograniczenia pod-
stawy wymiaru tych składek. Kwotę prze-
kroczenia płatnik ustala na podstawie:
■  własnej dokumentacji płacowej,
■  informacji uzyskanej od osoby ubezpieczonej,
■  zawiadomienia z ZUS.

Jeżeli składki za osobę ubezpieczoną 
opłaca więcej niż jeden płatnik, to ubezpie-
czony ma obowiązek poinformować wszyst-
kich płatników składek o przekroczeniu 
kwoty rocznego ograniczenia. Za skutki 
błędnego zawiadomienia powodującego nie-
opłacenie należnych składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe odpowiada ubez-
pieczony.

W przypadku gdy osoba ubezpieczona zło-
ży niezgodne ze stanem faktycznym oświad-
czenie o przekroczeniu rocznej podstawy wy-
miaru składek, spowoduje to powstanie zadłu-
żenia z tytułu składek na te ubezpieczenia. 
Ubezpieczony ma wtedy obowiązek spłacić 
w całości powstałe zadłużenie.

Płace i rozliczenia 
Przekroczenie rocznej podstawy 
wymiaru składek
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PRZYKŁAD

Pracownik złożył oświadczenie, z którego wyni-

ka, że składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-

towe opłaca za niego więcej niż jeden płatnik 

oraz że we wrześniu 2013 r. nastąpi przekrocze-

nie limitu podstawy wymiaru tych składek. 

Z oświadczenia pracownika wynika, że jego 

przychód stanowiący podstawę wymiaru skła-

dek wyniósł 105 890 zł. Przychód podlegający 

składkom na ubezpieczenia emerytalne i rento-

we we wrześniu 2013 r. u pracodawcy A wynie-

sie 4890 zł. Ze złożonego oświadczenia wynika, 

że przychód osiągnięty u pracodawcy B, stano-

wiący podstawę wymiaru składek na te ubezpie-

czenia, wyniesie w tym miesiącu 5630 zł.

Jeżeli składki za osobę ubezpieczoną opłaca 

więcej niż jeden płatnik, a z dokumentacji oraz 

z oświadczenia złożonego przez ubezpieczone-

go wynika, że w danym miesiącu nastąpi prze-

kroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, 

każdy z pracodawców odprowadza składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyliczając 

je proporcjonalnie według wzoru:

x = (a x c) : b

gdzie:

x –  kwota przekroczenia kwoty granicznej przez 

ubezpieczonego za dany miesiąc u praco-

dawcy A (lub B),

a –  kwota przekroczenia kwoty granicznej ogó-

łem (licząc narastająco od początku roku) 

za dany miesiąc u obydwu pracodawców,

b –  łączna kwota przychodu osiągnięta przez 

ubezpieczonego u pracodawcy A i B za mie-

siąc, w którym nastąpiło przekroczenie,

c –  przychód osiągnięty u pracodawcy A (lub B) 

za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie.

Jeżeli każdy z pracodawców naliczyłby składki na 

ubezpieczenia emerytalno-rentowe od całości 

wypłaconego wynagrodzenia we wrześniu 

2013 r., to roczna podstawa wymiaru zostałaby 

przekroczona o 5020 zł zgodnie z wyliczeniem:

(105 890 zł + 4890 zł + 5630 zł) – 111 390 zł.

Aby nie doszło do przekroczenia rocznej kwoty granicz-

nej, pracodawca A powinien opłacić składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru 

w wysokości 2556, 56 zł, zgodnie z wyliczeniem:

(5020 zł x 4890 zł) : (4890 zł + 5630 zł) = 

= 2333,44 zł

4890 zł – 2333,44 = 2556,56 zł.

Natomiast pracodawca B powinien opłacić 

składki od podstawy wymiaru w wysokości 

2943,44 zł zgodnie z wyliczeniem:

(5020 zł x 5630 zł) : (4890 zł + 5630 zł) = 2686,56 zł

5630 zł – 2686,56 zł = 2943,44 zł.

Łączna kwota, od której zostaną naliczone skład-

ki w 2013 r., wyniesie dokładnie równowartość 

30-krotności przeciętnego prognozowanego wy-

nagrodzenia: 105 890 zł + 2556,56 zł + 

+ 2943,44 zł = 111 390 zł.

Jeżeli dojdzie do przekroczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe, to płatnik ma obowiązek 
sporządzić i przekazać do ZUS korekty doku-
mentów rozliczeniowych, tj. raportu imienne-
go (ZUS RCA), w którym należy podać pra-
widłowe podstawy wymiaru tych składek, 
i deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), którą 
należy ponownie przeliczyć. Zdarza się, że to 
ZUS dokonuje korekty z urzędu i informuje 
o dokonanej korekcie płatnika.

Skutkiem naliczenia składek ponad limit 
30-krotności rocznej podstawy wymiaru skła-
dek jest:
■  po stronie ubezpieczonego – nadpłata składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne,
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■  po stronie płatnika – nadpłata składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Płatnik składek, po skorygowaniu i wysła-

niu do ZUS dokumentów rozliczeniowych, ma 

obowiązek zwrócić ubezpieczonemu nadpła-
cone składki, po pomniejszeniu tej nadpłaty 
o niedopłatę składki na ubezpieczenie zdro-
wotne.

PRZYKŁAD

We wrześniu 2013 r. pracodawca otrzymał zawiadomienie z ZUS, że w listopadzie 2010 r. nastąpiło przekro-

czenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika. Prawidłowa 

podstawa wymiaru tych składek w listopadzie 2010 r. powinna wynieść 3247,20 zł, a w grudniu 2010 r. – 0 zł. 

Obecnie pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej wysokości 6840 zł, ma prawo do 

podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożył oświadczenie PIT-2.

Dokumenty rozliczeniowe ZUS 11/2010 11/2010 po 
korekcie 12/2010 12/2010 

– po korekcie
1 2 3 4 5 6
1 Podstawa wymiaru składek na ub. emery-

talno-rentowe
10 200,00 3247,20 10 200,00 0,00

2 Podstawa wymiaru składek na ub. chorobo-
we i wypadkowe

10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00

Składki pracownik
3 Składka na ub. emerytalne pracownik – 

9,76%
995,52 316,93 995,52 0,00

4 Składka na ub. rentowe pracownik – 1,5% 153,00 48,71 153,00 0,00
5 Składka na ub. chorobowe pracownik – 

2,45%
249,90 249,90 249,90 249,90

6 Razem ZUS pracownik (13,71%) 1398,42 615,54 1398,42 249,90
7 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 

(NFZ)
8801,58 9584,46 8801,58 9950,10

8 Składka NFZ (7,75%) – do odliczenia 
z podatku

682,12 742,80 682,12 771,13

9 Składka NFZ razem (9%) 792,14 862,60 792,14 895,51
Składki pracodawca

10 Składka na ub. emerytalne pracodawca – 9,76% 995,52 316,93 995,52 0,00
11 Składka na ub. rentowe pracodawca – 4,5% 459,00 146,12 459,00 0,00
12 Składka na ub. wypadkowe pracodawca – 

1,80% (przykł. st.%)
183,60 183,60 183,60 183,60

Razem ZUS pracodawca 1638,12 646,65 1638,12 183,60
Łączna kwota składek w deklaracji ZUS 11/2010 12/2010 11/2010 

– po korekcie
12/2010 

– po korekcie
3828,68 2124,79 3828,68 1329,01

NADPŁATA
13 Składka na ub. emerytalne – pracownik 995,52 zł – 316,93 zł = 678,59 zł 995,52 zł
14 Składka na ub. rentowe – pracownik 153 zł – 48,71 zł = 104,29 zł 153 zł

Razem                                                                                       678,59 zł + 104,29 zł + 995,52 zł + 153 zł = 1931,40 zł
15 Składka na ub. emerytalne – pracodawca 995,52 zł – 316,93 zł = 678,59 zł 995,52 zł
16 Składka na ub. rentowe – pracodawca 459 zł – 146,12 zł = 312,88 zł 459 zł

Razem                                                                                     678,59 zł + 312,88 zł + 995,52 zł + 459 zł = 2445,99 zł
NIEDOPŁATA

17 Składka na ub. zdrowotne – pracownik 792,14 zł – 862,60 zł = 70,46 zł 792,14 zł – 895,51 zł 
= 103,37 zł

18 Razem składka na ub. emerytalne i rentowe – 70,46 zł + (–103,37 zł) = 173,83 zł
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We wrześniu 2013 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w wysokości 6840 zł i nadpłacone składki. 

Od kwoty składek zwróconych pracownikowi nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne. Nadpłata 

jest natomiast przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu. Od nadpłaty składek na ubezpieczenia 

emerytalno-rentowe pracodawca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne w miesiącu, w którym nadpłata składek została wypłacona (pismo Ministerstwa Finansów z 20 lu-

tego 2002 r., nr PB5/IMD-033–52–260/02).

Kwotę nadpłaconych przez pracownika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca dolicza do 

pozostałych przychodów pracownika uzyskanych w miesiącu, w którym pracodawca dokonał zwrotu tych składek. 

Od łącznej kwoty należy pobrać podatek dochodowy, który zmniejsza się o część składki zdrowotnej, tj. o 7,75%.

Pracodawca, wypłacając wynagrodzenie za wrzesień br. i jednocześnie zwracając nadpłacone składki ZUS, 

dokonuje następujących wyliczeń:

Krok 1.

Od podstawy wymiaru oblicza składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

(6840 zł x 9,76%) + (6840 zł x 1,5%) + (6840 zł x 2,45%) = 937,76 zł.

Krok 2.

Ustala podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

–  od wynagrodzenia pracownika: 6840 zł – 937,76 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane 

przez ubezpieczonego) = 5902,24 zł,

– od kwoty zwróconych składek ZUS: 1931,40 zł.

Krok 3.

Oblicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

–  od wynagrodzenia pracownika: 5902,24 zł x 9% = 531,20 zł (z czego odliczy od podatku 7,75% podstawy 

wymiaru, tj. 457,42 zł),

–  od kwoty zwróconych składek ZUS: 1931,40 zł x 9% = 173,83 zł (z czego odliczy od podatku 7,75% podsta-

wy wymiaru, tj. 149,68 zł).

Krok 4.

Ustala przychód, a następnie podstawę opodatkowania i oblicza zaliczkę na podatek dochodowy:

–  przychód: 6840 zł (wynagrodzenie) + 1931,40 zł (zwrot składek ZUS) = 8771,40 zł,

–  podstawa opodatkowania: 8771,40 zł (przychód) – 111,25 zł (KUP) – 937,76 zł (składki na ubezpieczenia 

społeczne finansowane przez ubezpieczonego) = 7722 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych),

–  podatek: 7722 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (stopa procentowa podatku) – 46,33 zł (ulga podatko-

wa) = 1343,63 zł.

Krok 5.

Oblicza zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego:

1343,63 zł (zaliczka na podatek dochodowy) – 457,42 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 

7,75% podstawy wymiaru) – 149,68 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% od kwoty 

zwróconych składek) = 736,53 zł; 737 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Pracodawca we wrześniu 2013 r. powinien wypłacić pracownikowi łącznie 6391,61 zł, co wynika z wyliczenia: 

8771,40 zł (wynagrodzenie + zwrot składek ZUS) – 937,76 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane
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przez ubezpieczonego) – 531,20 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od wynagrodze-

nia) – 173,83 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od zwracanych składek ZUS) – 737 zł 

(podatek do US) = 6391,61 zł.

Nienależnie opłacone składki ZUS zalicza 
z urzędu na poczet zaległych lub bieżących skła-
dek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych 
należności.

Pracodawca może również złożyć wniosek 
do ZUS o zwrot nadpłaconych składek. W ta-
kim przypadku ZUS jest zobowiązany zwró-
cić płatnikowi nadpłacone składki w terminie 
30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot skła-
dek.

Pracodawca nie może żądać zwrotu niena-
leżnie opłaconych składek, jeżeli od daty ich 
opłacenia minęło 5 lat. W takim przypadku 
ZUS zalicza nienależnie opłacone składki na 
poczet zaległych, bieżących lub przyszłych 
należności.

Jeżeli pracownik otrzyma zwrot nadpła-
conych składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, to taki zwrot stanowi przychód ze 
stosunku pracy, który powinien zostać rozli-
czony pod względem podatkowym w roku, 
w którym podatnik faktycznie go otrzymał. 
A zatem ani płatnik, ani podatnik nie korygu-
ją wcześniej złożonych deklaracji podatko-
wych.

Kwota nadpłaconych składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, sfinansowana 
przez pracownika, a następnie zwrócona przez 
ZUS za pośrednictwem pracodawcy stanowi 
przychód ze stosunku pracy bez względu na 
to, czy jest to zwrot składek pobranych od pra-
cownika w ubiegłych latach podatkowych czy 
w bieżącym roku. 

W każdym z tych przypadków pracodawca 
dolicza zwrot do wynagrodzenia i pozosta-
łych przychodów uzyskanych przez pracowni-

ka w danym miesiącu i od całości pobiera za-
liczkę na podatek dochodowy. Wynika to 
z tego, że kwota nadpłaconych składek ubez-
pieczeniowych sfinansowanych przez pra-
cownika, a następnie zwrócona przez ZUS za 
pośrednictwem płatnika składek, stanowi 
zwrot uprzednio nienależnie pomniejszonego 
przychodu ze stosunku pracy. Zaliczkę na po-
datek pracodawca pobiera od kwoty nadpła-
conych składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe w części finansowanej przez pra-
cownika, przed pomniejszeniem o kwotę nie-
dopłaconej składki zdrowotnej. Następnie za-
liczkę na podatek pomniejsza się o część 
składki zdrowotnej uprzednio nieopłaconej, 
a podlegającej odliczeniu od podatku w czę-
ści odpowiadającej 7,75% podstawy wymiaru 
tej składki. Zwrot składek powinien zostać 
uwzględniony w zeznaniu podatkowym za 
rok, w którym podatnik faktycznie je 
otrzymał, niezależnie od tego, jakiego okre-
su dotyczą.

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 19, 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-

czeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 983),

 ■ § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, 
poz. 1106, DzU z 2010 r. nr 127, poz. 860),

 ■ art. 36 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych 
(DzU nr 237, poz. 1656, DzU z 2012 r. poz. 637),

 ■ art. 27 ustawy budżetowej na rok 2013 z 25 stycznia 2013 r. (DzU 
z 2013 r. poz. 169),

 ■ obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 grudnia 
2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz 
przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia (MP 2012 r. poz. 1018),

 ■ art. 27b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 888).

ALDONA SALAMON
specjalista ds. prawa pracy
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Podstawa wymiaru zasiłku 
po przekroczeniu 30-krotności
Podstawę wymiaru zasiłku co do zasady stanowi przychód pracownika pomniejszony 
o składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 13,71%, jaki uzyska pracownik 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy. W momencie przekro-
czenia rocznej podstawy wymiaru składek płatnik nie pomniejsza wynagrodzenia pra-
cownika o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co powoduje, że wysokość 
stopy procentowej składek finansowanych przez pracownika jest inna.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego sta-
nowi przychód pracownika, po odliczeniu po-

trąconych przez pracodawcę składek na ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe (11,26%) oraz choro-
bowe (2,45%) finansowanych ze środków 
pracownika. Jednak nie w każdym przypadku bę-
dzie to kwota odpowiadająca 13,71%. Należy 
zwrócić uwagę na sytuację szczególną, którą jest 
przyjęcie do podstawy wymiaru zasiłku wynagro-
dzenia pracownika za miesiąc, w którym jego wy-
nagrodzenie osiągnęło górny pułap podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru 
składek, ustalając podstawę wymiaru zasiłku, na-
leży brać pod uwagę faktyczną wysokość składek 
na ubezpieczenia społeczne (finansowanych przez 
pracownika), czyli w zmniejszonej wysokości.

PRZYKŁAD

Pracownik zachorował w sierpniu br. Otrzymuje 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł. 

W listopadzie ubiegłego roku, z którego wynagro-

dzenie uwzględniamy w podstawie wymiaru za-

siłku chorobowego, pracownik przekroczył 

30-krotność prognozowanego przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia, tj. kwotę 105 780 zł. Przy-

chód pracownika od stycznia do października 

2012 r. wyniósł 100 000 zł (10 000 zł x 10). Pod-

stawę wymiaru składek na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe stanowiła kwota 5780 zł 

(105 780 zł – 100 000 zł = 5780 zł).

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku za listo-

pad powinno być przyjęte wynagrodzenie w kwo-

cie 9104,17 zł. Obliczone w następujący sposób:

■  składka na ubezpieczenie chorobowe

10 000 zł x 2,45% = 245 zł,

■  składka na ubezpieczenie emerytalne 

5780 zł x 9,76% = 564,13 zł,

■  składka na ubezpieczenie rentowe 5780 zł x 

x 1,5% = 86,70 zł,

10  000 zł – (245 zł + 564,13 zł + 86,70 zł) = 9104,17 zł.

Jeżeli w okresie, który przyjmujemy do 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, ubezpie-
czony będący pracownikiem nie uzyskał wy-
nagrodzenia w związku z nieobecnością 
w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy 
ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należy:
■  wyłączyć wynagrodzenie za miesiące, 

w których pracownik przepracował mniej 
niż połowę obowiązującego go czasu pracy,

■  przyjąć, po uzupełnieniu, wynagrodzenie 
z miesięcy, w których ubezpieczony pra-
cownik przepracował co najmniej połowę 
obowiązującego go czasu pracy.
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W sytuacji gdy przychód pracownika otrzy-
mującego stałe miesięczne wynagrodzenie prze-
kroczył górny pułap podstawy wymiaru składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
w tym samym miesiącu nie uzyskał on pełnego 
wynagrodzenia za pracę z przyczyn usprawiedli-
wionych (np. urlop bezpłatny, niezdolność do 
pracy), przy uzupełnianiu takiego miesięcznego 
wynagrodzenia należy obliczyć średni wskaźnik 
składek na ubezpieczenia społeczne, potrąconych 
pracownikowi w danym miesiącu. Przy zastoso-
waniu tego wskaźnika należy obliczyć pełną 
miesięczną składkę i o kwotę tej składki pomniej-
szyć pełny miesięczny przychód pracownika.

Wskaźnik ten wylicza się według poniż-
szego wzoru:

Średni            
kwota składek x 100

wskaźnik = 
składek          przychód stanowiący 
                      podstawę wymiaru składki

PRZYKŁAD

Pracownik stał się niezdolny do pracy od 4 wrze-

śnia 2013 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie od wrze-

śnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. W  grudniu 2012 r., 

który przyjmujemy do ustalenia podstawy wymia-

ru zasiłku, pracownik miał przepracować 21 dni, 

a przepracował 18 dni, przez 3 dni korzystał z za-

siłku chorobowego. W okresie od stycznia 2012 r. 

do listopada 2012 r. przychód pracownika wy-

niósł 99 000 zł. Przychód miesięczny pracownika 

wynosi 9000 zł. W grudniu 2012 r. pracownik 

uzyskał przychód w wysokości 7715 zł. W tym 

miesiącu pracownik przekroczył górny pułap pod-

stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe, tj. 105 780 zł (99 000 zł + 7715 zł = 

= 106 715 zł), czyli 30-krotność prognozowanego

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 

2012 r. (105 780 zł – 99 000 zł = 6780 zł).

Od wynagrodzenia za grudzień 2012 r. w wyso-

kości 7715 zł potrącono składki na ubezpiecze-

nia społeczne w wysokości 952,45 zł:

■  na ubezpieczenie emerytalne w kwocie 

661,73 zł (6780 zł x 9,76%),

■  na ubezpieczenia rentowe w kwocie 101,70 zł 

(6780 zł x 1,5%),

■  na ubezpieczenie chorobowe w kwocie 

189,02 zł (7715 zł x 2,45%).

Łączna kwota potrąconych składek wynosi 952,45 zł. 

W celu ustalenia uzupełnionego wynagrodzenia za  

grudzień 2012 r. należy obliczyć średni wskaźnik skła-

dek na ubezpieczenia społeczne potrąconych pra-

cownikowi w tym miesiącu. Średni wskaźnik składek 

potrąconych w  grudniu 2012 r. wynosi 12,35% 

(952,45 zł x 100 : 7715 zł). Przychód za  grudzień 

2012 r. powinien zostać pomniejszony o pełną mie-

sięczną składkę za ten miesiąc obliczoną przy zasto-

sowaniu średniego wskaźnika potrąconych składek, tj. 

1111,50 zł (12,35% z kwoty 9000 zł). Uzupełnione wy-

nagrodzenie wynosi 7888,50 zł (9000 zł – 1111,50 zł).

W sytuacji gdy pracownik otrzymuje wyna-
grodzenie zmienne, w razie jego nieobecności 
w pracy z przyczyn usprawiedliwionych wyna-
grodzenie to także podlega uzupełnieniu do peł-
nego miesiąca. Gdy w którymś z miesięcy przyj-
mowanych do podstawy wymiaru zasiłku pra-
cownik nie osiągnął wynagrodzenia z przyczyn 
usprawiedliwionych, wyłącza się wynagrodzenie 
za miesiące, w których pracownik przepracował 
mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, 
a uwzględnia się po uzupełnieniu wynagrodzenie 
z miesięcy, w których pracownik przepracował co 
najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. 
Jeżeli w każdym z miesięcy przyjmowanych do 
podstawy wymiaru zasiłku pracownik przepraco-
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wał mniej niż połowę obowiązującego go czasu 
pracy z powodów usprawiedliwionych, wówczas 
do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się 
wszystkie miesiące po uzupełnieniu. 

Miesięczne składniki zmienne (w tym wyna-

grodzenie), które pracownik osiągnąłby, gdyby 

przepracował pełen miesiąc, ustala się w na-

stępujący sposób:

Krok 1.

Wynagrodzenie osiągnięte za przepracowane 

dni robocze należy podzielić przez liczbę dni, 

w których to wynagrodzenie zostało osiągnięte.

Krok 2.

Otrzymany wynik należy pomnożyć przez licz-

bę dni, które pracownik był zobowiązany prze-

pracować w danym miesiącu (jeżeli przepra-

cował choćby jeden dzień).

Jeżeli pracownik otrzymujący zmienne wyna-
grodzenie przekroczył górny pułap podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe w danym miesiącu oraz w miesiącu tym nie 
uzyskał pełnego wynagrodzenia za pracę z przy-
czyn usprawiedliwionych, nie należy stosować 
przy uzupełnianiu wynagrodzenia wzoru na obli-
czanie średniego wskaźnika składek. W takiej sy-
tuacji od wynagrodzenia uzyskanego przez pra-
cownika w danym miesiącu należy odjąć faktycz-
ną kwotę składek na ubezpieczenia: chorobowe 
i emerytalno-rentowe, finansowanych ze środków 
pracownika. Pomniejszony w ten sposób przychód 
należy podzielić przez liczbę dni przepracowanych 
i pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był 
zobowiązany przepracować w danym miesiącu.

PRZYKŁAD

Pracownik zachorował we  wrześniu 2013 r. W za-

kładzie pracy jest zatrudniony od 1 stycznia br. Do 

ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmujemy
 

wynagrodzenie pracownika za okres od stycznia 

do sierpnia br. W sierpniu pracownik miał obowią-

zek przepracować 22 dni, a przepracował 14 dni, 

przez 8 dni przebywał na urlopie bezpłatnym. 

W miesiącu tym przychód pracownika wyniósł 

10 150 zł. Od stycznia do lipca przychód pracow-

nika wyniósł 110 000 zł. W  sierpniu nastąpiło też 

przekroczenie granicznej kwoty 30-krotności pro-

gnozowanego przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia, tj. kwoty 111 390 zł za rok 2013.  

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w sierpniu 2013 r. stanowiła 

kwota 1390 zł (110 000 zł + 10 150 zł = 120 150 zł; 

111 390 zł – 120 150 zł = 8760 zł, 10 150 zł – 

– 8760 zł = 390 zł).

Od wynagrodzenia zostały potrącone składki na 

ubezpieczenia:

■  chorobowe w kwocie 248,68 zł (10 150 zł x

 x 2,45%),

■  emerytalne i rentowe w kwocie 156,51 zł 

(1390 zł x 9,76% = 135,66 zł; 1390 zł z 1,5% = 

= 20,85 zł).

Łączna kwota potrąconych składek wynosi 405,19 zł.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku wyna-

grodzenie za sierpień powinno zostać przyjęte 

po uzupełnieniu w wysokości 15 313,27 zł, co 

wynika z następujących obliczeń:

■  10 150 zł (wynagrodzenie zasadnicze) – 405,19 zł 

(składki na ubezpieczenia społeczne finansowa-

ne przez pracownika) = 9744,81 zł,

■  9744,81 zł : 14 (dni przepracowane) x 22 dni 

(dni do przepracowania) = 15 313,27 zł.

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 3 pkt 3, 4, art. 36–47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadcze-

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

 ■ art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 983).

ANNA SZOCIŃSKA
specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych 
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Pracodawca, przekazując pracownikowi zalicz-
kę, powinien ściśle określić jej przeznaczenie.

Zaliczka może zostać udzielona pracownikowi za-
równo w formie gotówkowej, jak i w formie przelewu 
bankowego czy umożliwienia korzystania z karty kredy-
towej. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku 
z 20 sierpnia 2008 r. (I PK 39/08, OSNP 2010/1–2/9), 
uznając, że „(...) nie można wykluczyć możliwości 
udzielania pracownikowi przez pracodawcę zaliczki 
w formie przelewu bankowego lub przez umożliwienie 
korzystania z karty kredytowej (...)”. Bez względu na for-
mę udzielonej zaliczki pracownik w każdym przypadku 
musi się rozliczyć lub zwrócić nierozliczoną jej część. 
Jeżeli wartość zakupu dokonanego przez pracownika 
przewyższa wysokość udzielonej mu zaliczki, pracownik 
powinien otrzymać od pracodawcy zwrot różnicy mię-
dzy otrzymaną zaliczką a faktycznie poniesionymi kosz-
tami. W przypadku gdy wydatki okażą się niższe niż 
kwota udzielonej zaliczki, pracownik będzie zobowiąza-
ny do zwrotu niewykorzystanej części lub całej kwoty, je-
żeli w ogóle nie dokona planowanych zakupów. Gdy pra-
cownik tego nie zrobi, pracodawcy przysługuje prawo do 
potrącenia kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika.

Zaliczka udzielona pracownikowi jest traktowana 
jak mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wy-
liczenia się (art. 124 k.p.). Ze względu na taki charak-
ter, w celu zapobieżenia nieprawidłowościom w rozli-
czaniu się pracowników, ustawodawca włączył zaliczki 
do świadczeń, które mogą być potrącane z wynagro-
dzenia pracownika bez jego zgody. 

Nie zawsze jednak pracodawca będzie mógł potrą-
cić zaliczkę w całości z wynagrodzenia wypłacanego 
w najbliższym terminie płatności. Wynika to z przepi-
sów Kodeksu pracy, które nakładają na pracodawcę 
ograniczenia w zakresie wysokości potrącanych kwot. 
Pierwsze ograniczenie wynika z granicy dokonywania 
potrąceń w przypadku zaliczki. Z tytułu nierozliczonej 
zaliczki pracodawca może potrącić pracownikowi nie 
więcej niż połowę wynagrodzenia netto (art. 87 § 1 
pkt 3 k.p.). Granica ta obowiązuje także wówczas, gdy 

wraz z zaliczką potrąceniu podlegają kwoty egzekwo-
wane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie na-
leżności innych niż alimentacyjne, a jeżeli wraz z nimi 
miałyby być potrącane alimenty – mogą one objąć 3/5 
wynagrodzenia pracownika. Drugie ograniczenie wy-
stępujące przy potrąceniu zaliczek to obowiązek zacho-
wania kwoty wolnej. Pracownikowi należy pozostawić 
do wypłaty nie mniej niż 75% minimalnego wynagro-
dzenia netto (art. 871 § 1 pkt 2 k.p.).

W sytuacji gdy pracownik nie rozliczy 
się z zaliczki, pracodawca będzie 
mógł dokonać potrącenia z wyna-
grodzenia pracownika, niezależnie 
od jego woli (zgody lub braku zgody).

W praktyce, jeżeli pracownik ma zajęte wynagro-
dzenie za pracę w trybie egzekucji sądowej lub admini-
stracyjnej na pokrycie należności alimentacyjnych lub 
innych niż alimentacyjne, to z powodu kolejności doko-
nywania potrąceń wynikającej z przepisów Kodeksu 
pracy, a także granicy potrąceń w przypadku ich zbiegu 
może się zdarzyć, że pracodawca nie będzie mógł do-
konać potrącenia z tytułu nierozliczonej zaliczki. 
W pierwszej kolejności potrąceniu podlegają należ-
ności na poczet alimentów, w drugiej należności 
inne niż alimentacyjne, a dopiero w trzeciej zaliczka 
udzielona pracownikowi, z której ten się nie rozli-
czył. Z tego względu w przypadku zbiegu potrąceń, 
wśród których jednym jest zaliczka, odzyskanie przez 
pracodawcę zaliczki może być zagrożone i niekiedy 
przez długi czas może on nie mieć możliwości odzy-
skania zaliczki udzielonej pracownikowi.

PRZYKŁAD

W maju 2013 r. pracodawca udzielił pracownikowi zaliczki, 

dokonując przelewu na jego konto bankowe. W tytule 

przelewu pracodawca wskazał, że jest to zaliczka na poczet 

zakupu materiałów dydaktycznych. Pracownik miał 
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obowiązek rozliczenia się z zaliczki do końca lipca br. Ponie-

waż pracownik nie rozliczył się w terminie z zaliczki, praco-

dawca podjął decyzję o jej potrąceniu z wynagrodzenia 

pracownika za sierpień 2013 r. Kwota nierozliczonej zaliczki 

wynosi 800 zł. Pracownik ma ponadto niealimentacyjne za-

jęcie wynagrodzenia za pracę. Jest wynagradzany stawką 

stałą w wysokości 1600 zł i za sierpień br. wraz z wynagro-

dzeniem otrzymał premię roczną w wysokości 900 zł. Za-

kładając, że pracownik ma prawo do podstawowych kosz-

tów uzyskania przychodów i złożył PIT-2, należy obliczyć 

kwotę możliwą do potrącenia z wynagrodzenia pracownika 

za sierpień br.

W sierpniu br. oprócz wynagrodzenia miesięcznego pra-

cownik otrzyma premię roczną. Oznacza to, że potrącenia 

należy dokonać od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględ-

niającej składnik za okres roczny (art. 87 § 8 k.p.).

Aby dokonać potrącenia, w pierwszej kolejności należy 

ustalić kwotę wolną od potrąceń w przypadku zaliczki, 

uwzględniając podstawowe kup i ulgę podatkową. Mini-

malne wynagrodzenie netto wynosi 1181,38 zł (1600 

brutto). Natomiast obowiązującą kwotą wolną od potrą-

ceń przy dokonywaniu potrącenia z tytułu udzielonej za-

liczki jest 886,04 zł (75% z 1181,38 zł). Ponieważ wystąpił 

zbieg potrąceń obligatoryjnych niewymagających zgody 

pracownika (zajęcie komornicze niealimentacyjne i za-

liczka), potrącenie nie może przekroczyć obowiązującej 

w tym przypadku granicy, czyli 50% kwoty netto,

tj. 904,05 zł (1808,10 zł × 50% = 904,05 zł), biorąc pod 

uwagę kwotę wolną od potrąceń, tj. 1181,38 zł (w przy-

padku zajęcia komorniczego) i 886,04 zł (w przypadku 

zaliczki). W przypadku zajęcia komorniczego możliwa do 

potrącenia będzie kwota 626,72 zł (1808,10 zł – 

– 1181,38 zł).

Następnie należy ustalić kwotę, jaką można potrącić z tytu-

łu udzielonej zaliczki. Kwota wolna przy potrącaniu zaliczki 

wynosi: 886,04 zł (75% z kwoty 1181,38 zł).

Odnosząc się wyłącznie do kwoty wolnej, należałoby potrą-

cić pracownikowi 294,66 zł zgodnie z wyliczeniem:

1808,10 zł (wynagrodzenie netto) – 626,72 zł (potrącenie 

komornicze) = 1181,38 zł,

1181,38 zł – 886,04 zł (kwota wolna przy zaliczce) = 

= 295,34 zł.

Ponieważ przy tym zbiegu potrąceń łączna kwota potrące-

nia (na rzecz komornika + zaliczka) nie może przekroczyć 

50% kwoty netto, z tytułu zaliczki można potrącić tylko 

277,33 zł, co wynika z wyliczenia:

904,05 zł (50% kwoty netto) – 626,72 zł (potrącenie na 

rzecz komornika) = 277,33 zł.

W sierpniu br. z tytułu zaliczki można potrącić pracownikowi 

kwotę 277,33 zł. Pracodawcy pozostanie zatem do odzyska-

nia pozostała kwota zaliczki, tj. 522,67 zł (800 zł – 277,33 zł).

 Lista płac za sierpień 2013 r. Kwota
1. Wynagrodzenie za pracę 1600,00
2. Premia roczna za 2012 r. 900,00
3. Płaca brutto 2500,00
4. Podstawa wymiaru składek na ubezp. emery-

talno–rentowe 
2500,00

5. Podstawa wymiaru składek na ubezp. choro-
bowe i wypadkowe 

2500,00

6. Składka na ubezp. emerytalne pracownik – 9,76% 244,00
7. Składka na ubezp. rentowe pracownik – 1,5% 37,50
8. Składka na ubezp. chorobowe pracownik 

– 2,45% 
61,25

9. Razem ZUS pracownik (13,71%) 342,75
10. Przychód (poz. 1 + poz. 2) 2500,00
11. Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) 111,25
12. Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33
13. Podstawa opodatkowania (poz. 3 – poz. 9 –

– poz. 11) 
2046,00

14. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 
(poz. 4 – poz. 9) 

2157,25

15. Podatek dochodowy – 18% 321,95
16. Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia 

z podatku 
167,19

17. Składka zdrowotna 9% – do przekazania do ZUS 194,15
18. Zaliczka na podatek do US (poz. 15 – poz. 16) 155,00
19. Wynagrodzenie netto (poz. 3 – poz. 9 – 

– poz. 17 – poz. 18) 
1808,10

20. Granica potrącenia – 50% wynagrodzenia netto 904,05
21. Potrącenia komornicze – po uwzględnieniu 

kwoty wolnej 
626,72

22. Potrącenie zaliczki udzielonej pracownikowi 277,33
23. Potrącenia obligatoryjne razem 904,05
24. Do wypłaty 904,05

W praktyce pojęcie „zaliczka” pracodawcy stosują 
w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, zaliczką nazywa-
my kwotę pieniężną przekazywaną pracownikowi na 
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poczet jego przyszłego wynagrodzenia. Po drugie, tak 
jak w Państwa przypadku, wskazanego określenia uży-
wamy do wypłaty udzielonej na wydatki w imieniu 
udzielającego zaliczki. W tym kontekście udzielenie za-
liczki jest powiązane z koniecznością poniesienia przez 
pracownika wydatków związanych z wykonywaniem 
pracy, które co do zasady powinien pokryć pracodawca. 
W praktyce zaliczki są najczęściej udzielane na poczet 
kosztów zakupu materiałów potrzebnych pracownikowi 

do wykonywania pracy, paliwa i innych akcesoriów do 
samochodu służbowego, kosztów związanych z delega-
cją służbową itp. W drugim ze wskazanych znaczeń pra-
cownik po dokonaniu wydatku ma obowiązek rozliczyć 
się z zaliczki i zwrócić jej niewykorzystaną część.

 ■  

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 87 § 1 pkt 3 i § 8, art. 871 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

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

MARIUSZ PIGULSKI 
specjalista ds. kadr i płac

Jak wynagradzać pracownika 
za czas pełnienia funkcji w zarządzie 
zakładowej organizacji związkowej
W naszej firmie działa od niedawna związek zawodowy, który liczy 205 członków zatrudnionych w na-
szym zakładzie pracy. Zakładowa organizacja związkowa wystąpiła do nas z wnioskiem o zwolnienie 
z wykonywania pracy jednego z pracowników na okres kadencji w zarządzie tego związku. Wiemy, że 
musimy zwolnić tego pracownika. Jak ustalić wynagrodzenie dla tej osoby – pyta Czytelnik z Iławy.

Za czas tego zwolnienia Państwa pracownik zacho-
wa prawo do wynagrodzenia, którego wysokość 

należy obliczyć według reguł obowiązujących przy wy-
liczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn-
kowy. Ustalając wysokość wynagrodzenia za czas 
zwolnienia od pracy, należy uwzględniać przysługujące 
działaczowi dodatkowe wynagrodzenie za pracę w wa-
runkach szkodliwych dla zdrowia, trudnych, szczegól-
nie uciążliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych, je-
żeli w czasie tego zwolnienia nie ustaje dotychczasowe 
narażenie tej osoby na oddziaływanie takich warunków.

Aby prawidłowo ustalić wynagrodzenie za zwol-
nienie od pracy na czas wykonywania zadań w za-
rządzie zakładowej organizacji związkowej, należy 
w pierwszej kolejności skalkulować miesięczne wy-
nagrodzenie działacza, biorąc pod uwagę składniki 
zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym.

W podstawie wynagrodzenia za okres zwolnienia 
od pracy działacza związkowego nie należy uwzględ-
niać m.in.:
■  jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za 

spełnienie określonego zadania bądź za określone 
osiągnięcie,

■  wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, 
a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy,

■  odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych od-
praw pieniężnych,

■  premii uznaniowych nieposiadających charakteru 
roszczeniowego (wyrok SN z 20 lipca 2000 r., I PKN 
17/00, OSNP 2002/3/77),

■  wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umów cywil-
noprawnych zawieranych z macierzystym pracodaw-
cą (wyrok SN z 4 marca 2008 r., II PK 183/07).
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Jeśli przez cały okres przyjęty do ustalenia pod-
stawy wymiaru wynagrodzenia działacza związko-
wego poprzedzający miesiąc uzyskania prawa do 
tego wynagrodzenia lub przez okres krótszy, lecz 
obejmujący pełny bądź pełne miesiące kalendarzo-
we, działaczowi nie przysługiwało wynagrodzenie 
zmienne – przy ustalaniu tej podstawy uwzględnia 
się najbliższe miesiące, za które to wynagrodzenie 
było należne.

Aby określić wysokość wynagrodzenia za czas 
zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy na okres 
kadencji w zarządzie związku, należy:
■  ustalić średnią miesięczną podstawę obliczeń,
■  skalkulować kwotę za 1 godzinę przez podzielenie 

ww. podstawy przez współczynnik ekwiwalentowy, 
a następnie przez liczbę godzin odpowiadającą do-
bowej normie czasu pracy obowiązującą danego pra-
cownika; najczęściej jest to 8 godzin, ale np. dla 
niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym 
i znacznym będzie to 7 godzin (pod ustawowymi 
warunkami), a dla niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych – 7 godzin 
35 minut.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na pełny etat od poniedziałku do 

piątku otrzymuje co miesiąc stałe składniki wynagrodzenia, 

tj. pensję zasadniczą w wysokości 3600 zł, 400 zł dodatku 

za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz doda-

tek funkcyjny w kwocie 500 zł. Za pracę od lipca do wrześ-

nia 2013 r. otrzymał w sumie 1080 zł tytułem godzin 

nadliczbowych. 1 października 2013 r. pracownik został wy-

brany na członka zarządu organizacji związkowej, 

a w czasie zwolnienia od pracy z tego tytułu nie ustanie do-

tychczasowe narażenie go na oddziaływanie szkodliwych 

warunków. Od tego dnia nie przysługuje mu dodatek funk-

cyjny, którego nie należy już uwzględniać w podstawie wy-

miaru wynagrodzenia. Pracodawca za czas zwolnienia 

pracownika ze świadczenia pracy za okres pełnienia przez 

niego funkcji członka zarządu związku zawodowego musi 

wypłacić mu wynagrodzenie za październik w kwocie 

4793,20 zł, które zostało obliczone w następujący sposób:

■  ustalenie przeciętnej podstawy z wynagrodzenia stałe-

go i zmiennego:

(3600 zł płacy zasadniczej + 400 zł dodatku za warunki 

szkodliwe) + (1080 zł : 3) = 4360 zł,

■  wyliczenie należnego wynagrodzenia:

4360 zł : 20,92 (współczynnik ekwiwalentowy) = 

= 208,41 zł,

208, 41 zł : 8 godzin (norma czasu pracy pracownika) = 

= 26,05 zł,

26,05 zł x 184 godziny (liczba godzin do przepracowania 

w październiku) = 4793,20 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 31 ust. 1–2 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),
 ■  § 4, 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzie-

lania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru 
funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pra-
cownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (DzU nr 71, poz. 336),

 ■ § 10–11, 14–19 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodze-
nia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14, ost.
zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353).

W „Serwisie PP” nr  42/2013 w artykule „Najczęstsze błędy popełnianie w potrąceniach z umów 
cywilnych” podpowiemy m.in.:

■ jak prawidłowo dokonywać potrąceń z umów cywilnoprawnych,
■ w jakich sytuacjach wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia nie podlega pełnej egzekucji,
■ jaka jest kwota wolna od potrąceń.

Zadzwoń i zamów prenumeratę „Serwisu PP”. Tel. 22 761 30 30
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PROFESJONALNY TYGODNIK 
S£U¯B KADROWYCH

„Serwis Prawno-Pracowniczy” to źródło praktycznych  
rozwiązań z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń  
społecznych, wynagrodzeń, związków zawodowych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

„Serwis PP” w prenumeracie gwarantuje Czytelnikom:  
  w każdym numerze artykuły na poszukiwane tematy, interpretacje urzędów, komenta-
rze do przepisów, praktyczne wyliczenia (np. dotyczące  
wynagrodzeń) oraz aktualne wskaźniki i stawki

  co miesiąc wyczerpujące opracowanie tematu kadrowego w formie książki

  dostęp gratis do wydania internetowego wraz z archiwum 

  bezpłatne telefoniczne konsultacje prawne – eksperci z zakresu prawa pracy  
i ubezpieczeń społecznych czekają na pytania od poniedziałku do piątku   

 

Piszą dla Państwa:
  eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy

  specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

  przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

  praktycy zawodowo zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi 

  osoby zajmujące się na co dzień praktycznym stosowaniem przepisów: sędziowie, 
adwokaci, radcy prawni, doradcy personalni

www.spp.infor.pl
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PIOTR KOSTRZEWA
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Jakim ubezpieczeniom będzie podlegał 
członek rodziny zatrudniony 
przez przedsiębiorcę
Członek rodziny zatrudniony przez przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę może do celów ubez-
pieczeniowych zostać uznany za osobę współpracującą, a nie za pracownika. Wówczas składki na obo-
wiązkowe ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej są w całości finansowane przez przedsię-
biorcę z własnych środków. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota tak jak dla osoby 
prowadzącej pozarolniczą działalność.

W wielu przypadkach zaangażowanie członka ro-
dziny w działalność gospodarczą nie odbywa 

się przez zawarcie umowy o pracę czy też umowy-zle-
cenia lub innej umowy o świadczenie usług. Nie ozna-
cza to jednak, że członek rodziny współpracujący 
z przedsiębiorcą w sposób niesformalizowany nie pod-
lega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpie-
czenia zdrowotnego. Osoby współpracujące przy 
prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodar-
czej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz obo-
wiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba 
współpracująca może przystąpić również do dobro-
wolnego ubezpieczenia chorobowego. Składka na to 
ubezpieczenie, tak jak wszystkie pozostałe składki, jest 
za współpracownika finansowana ze środków przedsię-
biorcy.

Status osoby współpracującej

Na potrzeby ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego za osobę współpracującą z osobami 
prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się mał-
żonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci 
przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz 
osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we 
wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują 

przy prowadzeniu tej działalności. Nie wszystkie osoby 
bliskie przedsiębiorcy przez pozostawanie z nim we 
wspólnym gospodarstwie domowym i współpracę przy 
prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej 
mogą uzyskać status osoby współpracującej. Dotyczy to 
np. rodzeństwa przedsiębiorcy (pisemna interpretacja 
ZUS z 19 września 2011 r., nr WPI/200000/451/613/2011). 

Osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarol-
niczą działalność jest zatem osoba, która łącznie speł-
nia następujące warunki:
■  jest spokrewniona lub spowinowacona z osobą pro-

wadzącą pozarolniczą działalność (tj. jest małżon-
kiem, dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego mał-
żonka, dzieckiem przysposobionym, rodzicem, 
macochą, ojczymem lub osobą przysposabiającą dla 
osoby prowadzącej pozarolniczą działalność),

■  pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działal-
ność we wspólnym gospodarstwie domowym,

■  współpracuje przy prowadzeniu pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej. 
O ile ustalenie, czy osoba współpracująca należy do 

osób spokrewnionych lub spowinowaconych z osobą 
prowadzącą pozarolniczą działalność nie nastręcza 
problemów, o tyle pojęcie „pozostawanie we wspólnym 
gospodarstwie domowym” oraz „współpraca przy prowa-
dzeniu pozarolniczej działalności” powoduje problemy 

W „Serwisie PP” nr 42/2013 przeczy-
tasz, co zmieniło się w przepisach doty-
czących kodów ubezpieczeniowych.
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interpretacyjne. Z uwagi na to, że ustawa z 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: 
ustawa systemowa) nie definiuje tych pojęć, nieodzow-
ne staje się sięgnięcie w tym zakresie do orzecznictwa 
sądowego oraz interpretacji wydawanych przez ZUS 
oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Jeżeli małżonek pozostaje z przed-
siębiorcą we wspólnym gospodar-
stwie domowym i współpracuje przy 
prowadzeniu działalności, należy go 
uznać za osobę współpracującą.

Współpraca przy prowadzeniu 
działalności w orzecznictwie

Nie każdą współpracę z przedsiębiorcą można za-
kwalifikować jako „współpracę przy prowadzeniu po-
zarolniczej działalności” w rozumieniu ustawy syste-
mowej. O takiej współpracy może być mowa tylko 
wówczas, gdy ma ona istotne znaczenie dla prowadzo-
nej działalności gospodarczej, odznacza się stabilnoś-
cią i zorganizowaniem (tj. współpraca nie ma charakte-
ru sporadycznego, okazjonalnego wynikającego np. 
z choroby przedsiębiorcy), a także zajmuje osobie 
współpracującej znaczącą ilość czasu (wyroki SN z: 
6 stycznia 2009 r., II UK 134/08, 23 kwietnia 2010 r., 
II UK 315/09, pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 7 lutego 2011 r., SPS-023-20396/11).

Jeżeli chodzi o przesłankę „pozostawanie we wspól-
nym gospodarstwie domowym”, należy przyjąć, że 
prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego to 
„w istocie udział i wzajemna ścisła współpraca w załat-
wianiu codziennych spraw związanych z prowadze-
niem domu (np. zakupy, opłacanie rachunków, gotowa-
nie, sprzątanie), niezarobkowanie i pozostawanie 
w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzy-
maniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowa-
dzi (np. studiujący syn pozostający na wyłącznym 
utrzymaniu ojca prowadzącego pozarolniczą działal-
ność gospodarczą), a wszystko to dodatkowo uzupeł-
nione cechami stałości, które tego tytułu sytuację 

charakteryzują” (wyrok SN z 2 lutego 1996 r., II URN 
56/95, wyrok SA w Gdańsku z 27 września 2012 r.,
III AUa 445/12). Rozdzielność majątkowa, nieposiada-
nie dzieci czy też posiadanie różnych adresów zamel-
dowania nie wyklucza pozostawania we wspólnym go-
spodarstwie domowym, jeżeli mimo to osoba 
współpracująca z przedsiębiorcą wspólnie z nim za-
mieszkuje i załatwia sprawy związane z prowadze-
niem domu (pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 7 lutego 2011 r., znak: SPS-023-20396/11, pi-
semna interpretacja ZUS z 20 września 2011 r., 
nr WPI/200000/451/610/2011).

PRZYKŁAD

Adam W. współpracuje ze swoją żoną Ewą W., która prowa-

dzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie ob-

sługi księgowo-kadrowej. Mimo że nie została z nim zawar-

ta umowa o pracę, umowa-zlecenie lub inna umowa 

o świadczenie usług, codziennie pomaga swojej żonie 

w obsłudze klientów firmy. Z uwagi na to, że Adam W. pozo-

staje ze swoją żoną we wspólnym gospodarstwie domo-

wym, z tytułu współpracy z nią podlega obowiązkowo ubez-

pieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podleganie obowiązkowym 
ubezpieczeniom

Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudnia członka 
rodziny na podstawie umowy o pracę. Nie zawsze 
jednak taki członek rodziny podlega ubezpieczeniom 
społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasa-
dach określonych dla pracowników. Jeżeli pracownik 
spełnia kryteria określone dla osób współpracują-
cych, to do celów ubezpieczeń społecznych i ubez-
pieczenia zdrowotnego jest traktowany jako osoba 
współpracująca, a nie jako pracownik. Nie dotyczy to 
jedynie tych pracowników, którzy są zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania za-
wodowego.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
w celu przygotowania zawodowego i spełniająca 
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kryteria dla osób współpracujących, podlega obo-
wiązkowym ubezpieczeniom jako pracownik.

PRZYKŁAD

Jan K. zatrudnia na podstawie umowy o pracę w celu przy-

gotowania zawodowego swojego syna Pawła. Mimo że 

Paweł K. spełnia kryteria określone dla osób współpracują-

cych, w szczególności pozostaje ze swoim ojcem we 

wspólnym gospodarstwie domowym, z uwagi na rodzaj 

zawartej umowy o pracę obowiązkowym ubezpieczeniom 

społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega jako 

pracownik, a nie jako osoba współpracująca. 

Odrębnego omówienia wymaga przypadek, gdy 
działalność gospodarcza jest prowadzona w formie 
spółki cywilnej, a członek rodziny jej wspólnika jest 
zatrudniony przez spółkę cywilną na podstawie umo-
wy o pracę. Z uwagi na to, że w takim przypadku pra-
codawcą dla członka rodziny wspólnika spółki cywil-
nej jest spółka cywilna, a nie ten wspólnik, ZUS 
przyjmuje, że nawet jeżeli taki członek rodziny speł-
nia kryteria określone dla osób współpracujących, to 
i tak podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecz-
nym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Stanowisko to jest 
aktualne również w przypadku członków rodziny 
wspólników spółki jawnej zatrudnionych przez tę 
spółkę (pisemna interpretacja ZUS z 4 maja 2011 r., 
nr DI/200000/451/237/2011). 

W przypadku gdy osoba będąca pracownikiem za-
wiera związek małżeński ze swoim pracodawcą (tj. osobą 
prowadzącą pozarolniczą działalność) w trakcie pobiera-
nia zasiłków z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłku 

chorobowego, zasiłku macierzyńskiego) lub w okresie 
urlopu wychowawczego, i jednocześnie spełnia kryteria 
określone dla osób współpracujących, zmiana tytułu 
ubezpieczenia ze stosunku pracy na współpracę z osobą 
prowadzącą pozarolniczą działalność następuje dopiero 
od dnia, w którym ta osoba powróci do pracy i podejmie 
współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalno-
ści (pisemna interpretacja ZUS z 25 stycznia 2010 r., 
nr 230000/0201-1/2010/INT/RU). 

W praktyce często spotykaną formą zatrudnienia 
członków rodziny w firmie jest umowa-zlecenie lub 
inna umowa o świadczenie usług, do której na podsta-
wie Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia. Członek rodziny zatrudniony przez przed-
siębiorcę na podstawie odpłatnej umowy-zlecenia 
lub innej umowy o świadczenie usług podlega ubez-
pieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotne-
mu na takich samych zasadach jak inni zleceniobior-
cy. Nie ma przy tym znaczenia, czy spełnia on kryteria 
określone dla osób współpracujących, czy też ich nie 
spełnia. ZUS stoi bowiem na stanowisku, że w przypad-
ku zleceniobiorców, którzy spełniają kryteria określone 
dla osób współpracujących, brak jest podstaw prawnych 
do traktowana ich dla potrzeb ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego jako osoby współpracują-
ce (pisemna interpretacja ZUS z 22 listopada 2011 r., 
nr WPI/200000/451/779/2011, pisemna interpretacja 
ZUS z 15 lutego 2013 r., nr DI/200000/451/136/2013). 

  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 2 i 11, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 ustawy z 13 paź-

dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, 
poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983),

 ■  art. 5 pkt 24 i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. DzU z 2008 r. 
nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 879).

Za tydzień „Serwis PP” poleca książkę „Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego – praktyczne zagadnienia”.
W publikacji znajdziesz odpowiedź na najtrudniejsze pytania, tj.:
■  kiedy pracownik nabędzie prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
■  z jakiego okresu należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku/wynagrodzenia  chorobowego, 
■  jak obliczyć wysokość zasiłku, jeśli pracownik stał się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia, 
■  w jaki sposób i kiedy należy uzupełniać wynagrodzenia uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku.

Zadzwoń i zamów prenumeratę „Serwisu PP”. Tel. 22 761 30 30
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JOANNA STOLARSKA
ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych 

Na jakich zasadach należy przyznawać 
świadczenia z zfśs, aby podlegały 
wyłączeniu z oskładkowania 
Wyłączeniu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegają świadczenia z zfśs, jeżeli 
są rozdysponowywane zgodnie z regulaminem tego funduszu, z zachowaniem zasady zróżnicowania 
wysokości świadczeń na podstawie sytuacji socjalno-bytowej osób uprawnionych do korzystania z zfśs. 
Świadczenia te powinny być także związane z działalnością socjalną pracodawcy. Wyłączenie składko-
we dotyczy tylko tych osób, które zgodnie z regulaminem zfśs są uprawnione do korzystania ze środków 
funduszu.

Zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wy-
miaru składek od świadczeń finansowanych z zfśs 

nadal sprawiają problemy. Orzeczenia sądowe nie są 
jednolite, a niejednokrotnie również niezgodne z wy-
kładnią stosowaną w tym zakresie przez ZUS. Na wąt-
pliwości interpretacyjne wskazują także eksperci z za-
kresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Źródło finansowania świadczeń

Wyłączeniu ze składek na ubezpieczenia społecz-
ne i zdrowotne podlegają wyłącznie świadczenia sfi-
nansowane z zfśs. Jeżeli pracodawca częściowo sfi-
nansuje świadczenia z funduszu, a częściowo ze 
środków obrotowych, to zwolniona z oskładkowania 
jest tylko część sfinansowana z zfśs. 

Zwolnienie ze składek obejmuje tyl-
ko tę część wartości świadczenia, 
która została sfinansowana z zfśs.

Przepisy rozporządzenia składkowego nie warun-
kują zwolnienia z oskładkowania od sfinansowania 
świadczeń w całości z funduszu (a zatem inaczej niż 
w przypadku przepisów podatkowych).

Warunki wyłączenia świadczeń z zfśs 
w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych

Wyłączenie podatkowe Wyłączenie składkowe

Wolna od podatku dochodowego 
jest wartość otrzymanych przez 
pracownika w związku z finansowa-
niem działalności socjalnej, o której 
mowa w przepisach o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, 
rzeczowych świadczeń oraz otrzy-
manych przez niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych, sfinansowa-
nych w całości ze środków zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych 
lub funduszy związków zawodowych, 
łącznie do wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym kwoty 
380 zł; rzeczowymi świadczeniami 
nie są bony, talony i inne znaki, 
uprawniające do ich wymiany na 
towary lub usługi – art. 21 ust. 1 
pkt 67 ustawy o pdof.

Podstawy wymiaru składek 
nie stanowią świadczenia 
finansowane ze środków 
przeznaczonych na cele 
socjalne w ramach zakłado-
wego funduszu świadczeń 
socjalnych – § 2 ust. 1 pkt 19 
rozporządzenia składko-
wego.

Pracodawca udzielający świadczeń z zfśs musi pa-
miętać, że w zakresie źródeł finansowania regulacje 
podatkowe zasadniczo różnią się od regulacji ubezpie-
czeniowych. 

O ile, finansując świadczenie tylko w części ze 
środków zfśs, pracodawca traci możliwość zwolnienia 
ich z opodatkowania, o tyle regulacje ubezpieczeniowe 
umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia składkowego, 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZUS
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przy czym dotyczy ono tylko tej części przychodu, któ-
ra została sfinansowana ze środków funduszu. 

Świadczenia związane z działalnością 
socjalną

Aby zastosowanie wyłączenia składkowego było 
prawidłowe, świadczenie musi mieć związek z finanso-
waniem działalności socjalnej, określonej przepisami 
ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (dalej ustawa o zfśs).

Za działalność socjalną uznaje się usługi świadczo-
ne przez pracodawców na rzecz różnych form wypo-
czynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-
-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach 
dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna 
lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wy-
chowania przedszkolnego, udzielanie pomocy mate-
rialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub 
bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warun-
kach określonych umową.

Charakter niektórych świadczeń może niekiedy po-
wodować wątpliwości, czy zostało spełnione kryte-
rium socjalne przy ich przyznawaniu w rozumieniu 
przepisów ustawy o zfśs. Pomocna może być analiza 
wyroków, które zapadają w tego rodzaju sprawach, 
przy czym nie są one jednolite. W 2008 r. Sąd Naj-
wyższy przyjął dość szeroko rozumianą interpretację 
przepisów ustawy o zfśs i uznał za działalność socjal-
ną nie tylko zindywidualizowane świadczenia, przy-
znawane poszczególnym pracownikom, ale również 
np. imprezy integracyjne czy spotkania firmowe fi-
nansowane pracownikom niezależnie od poziomu ich 
dochodów oraz bez badania ich sytuacji materialno-
-bytowej (wyrok SN z 23 października 2008 r., II PK 
74/08, OSNP 2010/7–8/88). Część ekspertów jednak 
twierdzi, że żadne świadczenie, które przyznawane 
jest bez zachowania tzw. kryterium socjalnego, nie 
spełnia definicji działalności socjalnej w rozumie-
niu ustawy o zfśs. Taką zawężającą wykładnię przyj-
muje także ZUS i jest ona prezentowana w dużej czę-
ści orzeczeń sądowych (np. wyrok SN z 16 września 
2009 r., I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133).

Definicja „działalności socjalnej” 
w wybranych orzeczeniach
Sądu Najwyższego

Wyroki
SN z 16 września 2009 r.,

I UK 121/09, OSNP 
2011/9–10/133

SN z 23 października 2008 r.,
II PK 74/08, OSNP 2010/7–8/88

Podstawową zasadą dyspo-
nowania środkami funduszu, 
określoną w art. 8 ust. 2 
ustawy o zfśs jest obowiązek 
uwzględniania przy udzie-
laniu ulgowych świadczeń 
oraz wysokości dopłat z fun-
duszu, od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby 
otrzymującej te świadcze-
nia. Nie ma od tej zasady 
żadnych wyjątków i nawet 
regulamin zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych 
nie może jej zmienić.
Świadczenia wypłacone 
przez pracodawcę z pomi-
nięciem tej fundamentalnej 
zasady nie mogą być ocenio-
ne w sensie prawnym jako 
świadczenia socjalne.

Kryterium socjalne, wprowadzone 
przez art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs, nie 
odnosi się do całości działalności 
socjalnej zakładu pracy. Według 
wyraźnego brzmienia przepisu, odnosi 
się ono wyłącznie do przyznawania 
„ulgowych usług i świadczeń”. Zakres 
tych świadczeń jest znacznie węższy, 
niż całość działalności socjalnej praco-
dawcy, wskazana w art. 2 ust. 1 usta-
wy o zfśs. Są zatem świadczenia, które 
– jeżeli jest to zgodne z regulaminem 
funduszu – mogą być przyznawane 
z pominięciem kryterium socjalnego, 
np. na zasadzie powszechnej dostęp-
ności wszystkich uprawnionych. Mimo 
takiego sposobu ich przyznawania  
nadal będą spełniać kryterium „dzia-
łalności socjalnej”, prowadzonej przez 
pracodawcę.
Utożsamianie działalności socjalnej, 
finansowanej z zfśs, oraz przyznawa-
nie pomocy z tego samego źródła, 
niejednokrotnie jest w orzecznictwie 
utożsamiane. Nie znajduje to jednak 
– zdaniem SN – żadnego uzasadnie-
nia w przepisach ustawy.

Świadczenia, na które są wydatkowane środki 
z zfśs, muszą mieścić się w szeroko rozumianym po-
jęciu „działalności socjalnej”. Do świadczeń o cha-
rakterze socjalnym można zaliczyć wiele różnych ro-
dzajów usług udostępnianych pracownikom. Nadal 
jednak kwestią sporną pozostaje fakt, czy świadcze-
nia przyznawane „wszystkim po równo”, z pominię-
ciem kryterium socjalnego, nadal spełniają definicję 
„działalności socjalnej”. ZUS od lat niezmiennie stoi 
na stanowisku, że wyłączenie składkowe można za-
stosować tylko do tych świadczeń, które przyznawane 
są z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób 
uprawnionych. Mimo że Sąd Najwyższy dopuścił fi-
nansowanie imprez integracyjnych z funduszu socjal-
nego bez konieczności różnicowania sytuacji pracow-
ników, bezpieczniej dla pracodawcy jest stosować 
kryterium socjalne przy udzielaniu tego rodzaju 
świadczeń.
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Dysponowanie środkami zfśs

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek doty-
czy tylko wartości świadczeń z zfśs, które są pra-
widłowo rozdysponowywane, tj. zgodnie z regula-
minem zfśs i z zachowaniem zasady zróżnicowania 
wysokości świadczeń na podstawie sytuacji socjal-
no-bytowej osób uprawnionych do korzystania 
z funduszu.

ZUS bardzo restrykcyjnie podchodzi do zasady 
stosowania kryterium socjalnego. Okazuje się, że nie 
każdy sposób różnicowania osób uprawnionych do 
świadczeń, zdaniem ZUS, jest prawidłowy. Jeżeli 
pracodawca – a jest to stosunkowo częsty przypadek 
(przez niektórych ekspertów uznawany za nieprawid-
łowy) – określa sytuację materialno-bytową osób 
uprawnionych do korzystania z funduszu tylko na 
podstawie poziomu zarobków uzyskiwanych u tego 
pracodawcy, ZUS może zakwestionować wyłączenie 
składkowe świadczeń przyznanych na takich zasa-
dach. Wyłącznie wysokość zarobków uzyskiwana 
u jednego pracodawcy może bowiem nie odzwiercied-
lać rzeczywistych różnic w poziomie życia osób 
uprawnionych.

PRZYKŁAD

Zgodnie z regulaminem zfśs  spółka przyznaje pracowni-

kom świadczenia z funduszu, analizując wysokość zarob-

ków uzyskanych przez uprawnionych w ostatnich 3 miesią-

cach zatrudnienia. Na tej podstawie pracodawca ustala, 

czy danemu pracownikowi przysługuje świadczenie, a jeże-

li tak, to w jakiej kwocie. Trzech pracowników przez ostatnie 

3 miesiące uzyskało przeciętne wynagrodzenie w zbliżonej 

wysokości (między 3500 zł a 3700 zł brutto). W związku 

z tym mieścili się w jednym progu dochodowym i praco-

dawca przyznał im świadczenia w jednakowej wysokości. 

Jeden z tych pracowników zatrudniony jest u tego praco-

dawcy na 1/4 etatu. Głównym źródłem dochodów jest dla 

niego działalność gospodarcza, którą prowadzi w zakresie 

doradztwa podatkowego. Ze swojej działalności uzyskuje 

przychody kilkukrotnie przewyższające kwotę zarobków ze 

stosunku pracy. Jest osobą samotną i bezdzietną. Drugi 

z pracowników jest zatrudniony na pełny etat. Ma troje dzie-

ci, którymi zajmuje się jego niepracująca żona. Przychody 

ze stosunku pracy są jedynym źródłem utrzymania tej rodzi-

ny. Trzecia osoba, której poziom zarobków został ustalony 

na tym samym poziomie, jest matką samotnie wychowują-

cą niepełnosprawne dziecko. Pracownica jest zatrudniona 

na 1/2 etatu i ze względu na niepełnosprawność dziecka 

nie ma możliwości dodatkowego zarobkowania. Koniecz-

ność zapewnienia dziecku opieki, leków i rehabilitacji po-

chłaniają większość jej wynagrodzenia. 

W takiej sytuacji ZUS uzna, że pracodawca przyznał jedna-

kowe świadczenia z zfśs pracownikom znajdującym się 

w różnych sytuacjach życiowych. Spółka nie zachowała 

tym samym kryterium socjalnego przy przyznawaniu 

świadczeń, a zatem nie można do nich zastosować wyłą-

czenia składkowego.

W takim samym przypadku stanowisko ZUS zo-
stało w 2012 r. zakwestionowane przez sąd apelacyjny. 
U płatnika, którego dotyczył wyrok, regulamin zfśs 
przewidywał, że jednym ze świadczeń socjalnych, 
które można przyznać pracownikom, są bony towaro-
we. Kryterium przyznawania tych bonów był dochód 
netto pracownika w spółce. W zależności od wysoko-
ści tego dochodu pracownik mógł uzyskać 100%, 
80%, 60% lub 50% wartości pełnego bonu. Wartość 
przyznanych bonów pracodawca wyłączył z podstawy 
wymiaru składek, a ZUS w trakcie kontroli zakwe-
stionował to wyłączenie, m.in. za nieprawidłowo za-
stosowane kryterium socjalne przy przyznawaniu 
świadczeń (zdaniem ZUS ich wysokość nie była uza-
leżniona od faktycznej sytuacji materialno-bytowej 
osób uprawnionych). Sąd przyznał rację płatnikowi, 
wskazując, że zarzuty ZUS są „całkowicie chybione”, 
bo wartość bonów przyznawanych poszczególnym 
pracownikom była uzależniona od wysokości pobiera-
nego przez nich wynagrodzenia, a więc w istocie od 
ich sytuacji materialnej. Ponadto sąd wskazał, że ZUS 
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nie ma uprawnień do kwestionowania sposobu wydat-
kowania funduszy zfśs. Uprawnienia kontrolne ZUS 
powinny kończyć się na ustaleniu, czy istnieje w regu-
laminie zfśs podstawa sfinansowania danych świad-
czeń oraz sprawdzeniu, czy środki rzeczywiście po-
chodzą z funduszu świadczeń socjalnych.

ZUS nie ma uprawnień do ingerencji w zasady 
przydziału bonów, bo problem ten ustawa o zfśs ure-
gulowała odmiennie i uprawnienia kontrolne przyzna-
ła jedynie związkom zawodowym. A zatem tylko 
związki zawodowe mogą wystąpić do sądu pracy 
z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatko-
wanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przeka-
zanie należnych środków na fundusz (wyrok SA we 
Wrocławiu z 11 stycznia 2012 r., III AUa 1421/11).

W 2012 r. sąd apelacyjny wskazał, 
że ZUS przekracza swoje uprawnie-
nia, kwestionując prawidłowość 
zasad wydatkowania środków 
z zfśs w związku z zastosowaniem 
przez płatnika wyłączenia z pod-
stawy wymiaru składek świadczeń 
sfinansowanych z tego funduszu.

Warto w tym miejscu wskazać na jeszcze jeden 
aspekt. W celu prawidłowego ustalenia sytuacji życio-
wej, rodzinnej i materialnej pracownika pracodawca 
musi domagać się ujawnienia przez niego wielu infor-
macji wrażliwych. Aby ustalić sytuację socjalną osoby 
uprawnionej, pracodawca powinien uzyskać co najmniej 
oświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez osoby 
tworzące z pracownikiem wspólne gospodarstwo domo-
we (m.in. o dochodach małżonka). Wielu pracowników 
odmawia składania takich oświadczeń. Żądanie udziele-
nia informacji o finansach rodziny może też zniechęcić 
do ubiegania się o świadczenia osób w najtrudniejszej 
sytuacji, której często nie chcą ujawniać. Pominięcie ta-
kich osób przy przekazywaniu świadczeń z zfśs – jak 
wskazują niektórzy eksperci prawa pracy – stoi 
w sprzeczności z samą ideą tworzenia tego funduszu.

Osoby uprawnione do korzystania z zfśs

Wyłączenie składkowe dotyczy tylko tych osób, 
które zgodnie z regulaminem zfśs są uprawnione do 
korzystania ze środków funduszu.

Beneficjentami świadczeń z zfśs mogą być nie tyl-
ko pracownicy. Osobami uprawnionymi do korzystania 
z funduszu mogą być też osoby inne niż pracownicy 
i ich rodziny oraz emeryci i renciści (byli pracownicy) 
i ich rodziny (art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs). Warunkiem 
jest jednak, aby pracodawca przyznał im prawo do ko-
rzystania z tych świadczeń w regulaminie zfśs. Wyłą-
czenie składkowe dotyczące świadczeń z funduszu 
ma także odpowiednie zastosowanie do zlecenio-
biorców. Jeśli świadczenie przysługuje zleceniobior-
cy na podstawie regulaminu zfśs i są spełnione pozo-
stałe warunki określone ustawą o zfśs, świadczenie 
to jest zwolnione ze składek.

Wyłączając ze składek świadczenia przyznane 
z zfśs, pracodawca musi pamiętać, że wyłączenie doty-
czy tylko tych osób, które mają prawo do korzystania 
ze środków funduszu. Jeżeli przyznaje świadczenia np. 
zleceniobiorcom, a następnie nie uwzględnia ich war-
tości w podstawie wymiaru składek, powinien pamię-
tać, aby zapis o ich prawie do świadczeń znalazł się 
w regulaminie funduszu. W przeciwnym razie ZUS 
zażąda zapłaty składek wraz z odsetkami oraz może 
nałożyć na płatnika sankcje wynikające z niedopełnie-
nia obowiązku składkowego (np. opłatę dodatkową do 
wysokości 100% nieopłaconych składek).

W razie wątpliwości, czy świadczenie, które pracodaw-
ca planuje sfinansować dla swoich pracowników z zfśs, 
będzie stanowiło podstawę wymiaru składek, powinien 
wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji w tej sprawie.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r.  poz. 747),
 ■ art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych  (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1036),
 ■ § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe ( DzU nr 161, poz. 1106, ost. zm. DzU z 2010 r. 
nr 127, poz. 860).
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MAREK ROTKIEWICZ
specjalista w zakresie prawa pracy

Jakie zasady bezpieczeństwa powinny 
obowiązywać w szkole 
Pomieszczenia szkoły powinny być właściwie oświetlone, wentylowane i ogrzewane, a teren szkoły 
i placówki ogrodzony. W szkole w wyznaczonych miejscach muszą znajdować się apteczki zaopatrzone 
w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

Szczegółowe regulacje dotyczące bhp w szkołach 
i placówkach oświatowych są zawarte m.in. w prze-

pisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej rozporządzenie 
w sprawie bhp). Doprecyzowanie tych zasad można 
znaleźć w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (dalej rozporządzenie w sprawie bhp 
w szkołach). Spełnienie określonych w nich wymagań 
pozwoli zapewnić zarówno bezpieczne warunki pracy 
nauczycieli, jak i bezpieczeństwo uczniów.

Jakie zasady bhp obowiązują 
na terenie szkoły 

Teren szkoły i placówki musi zostać ogrodzony (§ 7 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach). Ogro-
dzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa ludzi. Nie można umieszczać na ogrodzeniach, 
na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończo-
nych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła 
oraz innych podobnych wyrobów i materiałów (§ 41 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dalej 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych).

Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się 
na zewnątrz terenu szkoły. Furtki w ogrodzeniu nie 
mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełno-

sprawnym poruszającym się na wózkach inwalidz-
kich. 

Osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich powinny mieć łatwy 
dostęp do wejścia na teren szkoły.

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co naj-
mniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szero-
kość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m. Na drodze po-
żarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej (§ 43 rozporządzenia w spra-
wie warunków technicznych budynków).

Na terenie szkoły i placówki należy zapewnić właś-
ciwe oświetlenie, równą nawierzchnię dróg, przejść 
i boisk oraz instalację do odprowadzania ścieków 
i wody deszczowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia w spra-
wie bhp w szkołach).

Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia 
na terenie szkoły lub placówki powinny być zakryte od-
powiednimi pokrywami lub trwale zabezpieczone 
w inny sposób.

Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren 
szkoły i placówki należy zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. 
W miarę możliwości szlaki komunikacyjne kieruje 
się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.

W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły 
i placówki trzeba oczyścić ze śniegu i lodu oraz posy-
pać piaskiem.



1 października 2013 roku    www.serwispp.infor.pl

BEZPIECZNA PRACA obowiązki pracodawcy

44

Jak dostosować do wymogów bhp 
pomieszczenia szkoły 

W pomieszczeniach szkoły i placówki należy za-
pewnić właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 
Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, powin-
ny być wietrzone w czasie każdej przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć.

W pomieszczeniach tych temperatura musi wynosić 
co najmniej 18°C (§ 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
bhp w szkołach). Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie 
w pomieszczeniach temperatury 18°C, dyrektor powinien 
zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym 
organ prowadzący.

Uczniowie muszą mieć zapewnio-
ną temperaturę pomieszczeń nie 
niższą niż 18oC.

Gdzie powinny się znajdować i jak być 
wyposażone apteczki

Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności po-
kój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty 
szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kie-
rownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się 
w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej 
pomocy (§ 20 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach). 

Pracodawca jest bowiem zobowiązany do zapew-
nienia pracownikom sprawnie funkcjonującego syste-
mu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków 
do udzielania pierwszej pomocy, w tym m.in.  powi-
nien zapewnić apteczki w poszczególnych wydziałach 
(oddziałach) zakładu pracy. Liczba, usytuowanie i wy-
posażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek po-
winny być ustalone w porozumieniu z lekarzem spra-
wującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia 
występujących zagrożeń. Obsługa punktów i apteczek 
na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczo-
nym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu 

pierwszej pomocy. W punktach pierwszej pomocy 
i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny 
być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej po-
mocy w razie wypadku. W widocznych miejscach 
w szkole powinny wisieć też wykazy pracowników 
przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

Standardy europejskie w zakresie wyposażenia ap-
teczek pierwszej pomocy są ściśle określone. 

Wyposażenie apteczki (spełniające normę DIN 13157)

■  kompres zimny – 1 szt.,

■ kompres na oko – 2 szt.,

■ kompres 10 × 10 a2 – 3 szt.,

■ opaska elastyczna 4 m × 6 cm – 2 szt.,

■ opaska elastyczna 4 m × 8 cm – 2 szt.,

■ plaster 10 × 6 cm (8 szt.) – 1 kpl.,

■ plaster (14 szt.) – 1 kpl.,

■ plaster 5 m × 2,5 cm – 1 szt.,

■ opatrunek indywidualny M sterylny – 3 szt.,

■ opatrunek indywidualny G sterylny – 1 szt.,

■ opatrunek indywidualny K sterylny – 1 szt.,

■ chusta opatrunkowa 60 × 80 – 1 szt.,

■ chusta trójkątna – 2 szt.,

■ chusta z fizeliny (5 szt.) – 1 kpl.,

■ koc ratunkowy 160 × 210 cm – 1 szt.,

■ nożyczki 19 cm – 1 szt.,

■ rękawice latex – 4 szt.,

■ chusteczka dezynfekująca – 6 szt.,

■ ustnik do sztucznego oddychania – 1 szt.,

■  instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wyka-

zem telefonów alarmowych – 1 szt.

W wyposażeniu apteczki nie powinny znajdować 
się lekarstwa.

 
■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ § 36, § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. DzU z 2003 r. 
nr 169, poz. 1650, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 173, poz. 1034),

 ■ § 7, § 17, § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 161, poz. 968),

 ■ § 41, § 42, § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 926).
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JOANNA STOLARSKA
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek 
chorobowy wypłacany w okresie ciąży
Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie jestem 
w ciąży i od 1,5 miesiąca przebywam na zwolnieniu lekarskim. Gdy wynagrodzenie za czas choroby  
wypłacał  pracodawca, jego kwota nie różniła się znacząco od wysokości wynagrodzenia, które uzyski-
wałam, kiedy byłam zdrowa. Obecnie wypłatę świadczenia przejął ZUS i jego wysokość nagle uległa 
obniżeniu. Czy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia?

Nie. Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i za-
siłek chorobowy należne za okres ciąży zawsze 

wynoszą 100% podstawy wymiaru świadczenia. Obni-
żenie wysokości świadczenia po przejęciu wypłaty 
przez ZUS wymaga zatem wyjaśnienia. 

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wy-
miaru przysługuje zawsze, gdy niezdolność do pracy przy-
pada w okresie ciąży. Pracownica zachowuje uprawnienie 
do zasiłku w tej wysokości niezależnie od tego, czy nie-
zdolność do pracy ma bezpośredni związek z ciążą, czy 
powstała w wyniku innych okoliczności. Ta sama zasada 
dotyczy okresu niezdolności do pracy poprzedzającej wy-
płatę zasiłku chorobowego, czyli okresu 33 (14) dni wy-
płaty wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli zatem stwier-
dziła Pani, że wysokość wypłaty zasiłku chorobowego 
wypłaconego przez ZUS różni się znacząco od wysokości 
wynagrodzenia chorobowego, które wypłacił pracodawca, 
konieczne będzie wyjaśnienie tej sprawy w ZUS.

Różnica w wysokości świadczenia może wynikać 
m.in. z faktu, że:
■  ZUS wypłacił zasiłek chorobowy za okres wskazany 

w zwolnieniu lekarskim ZUS ZLA – mogła to być 
zatem wypłata za okres krótszy niż miesiąc, podczas 
gdy pracodawca wypłaca wynagrodzenie w więk-
szości przypadków za pełny miesiąc kalendarzowy,

■  pracodawca błędnie ustalił wysokość świadczenia 
(np. wliczając do jego podstawy kwoty, które nie 
powinny być w nim uwzględnione), a ZUS na 

podstawie danych przekazanych przez płatnika usta-
lił prawidłową wysokość zasiłku.
Aby rozwiać wątpliwości, konieczne jest w tej spra-

wie zwrócenie się bezpośrednio do jednostki ZUS, 
która realizuje wypłatę świadczenia.

Dodatkowo warto pamiętać, że wysokość zasiłku 
macierzyńskiego, który do niedawna również przy-
sługiwał zawsze w wysokości 100% podstawy wy-
miaru, od 17 czerwca 2013 r. jest zróżnicowana, 
w zależności od okresu, za który przysługuje. Obec-
nie zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości:
■  100% podstawy wymiaru – za okresy urlopu macie-

rzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, do-
datkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego oraz okres urlopu ojcowskiego, 

■  60% podstawy wymiaru – za okres urlopu rodzicielskiego.
Jeśli pracownica nie później niż 14 dni po porodzie 

wystąpi o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie ma-
cierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze (26 tygodni), 
wówczas zasiłek macierzyński za okresy wszystkich 
tych urlopów będzie wynosił 80% podstawy wymiaru.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 31 ust. 1–3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadcze-

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

Czy przy zwolnieniu z przyczyn 
ekonomicznych trzeba wskazać kryteria 
doboru pracownika
Kryteria doboru pracownika do zwolnienia grupowego są koniecznym elementem przyczyny wypowie-
dzenia i powinny znaleźć się już w samym pisemnym oświadczeniu pracodawcy. Takie stanowisko potwier-
dził Sąd Najwyższy w jednym z wyroków z tego roku. Wcześniej istniały w tej kwestii wątpliwości.

Podstawą do przeprowadzenia tzw. zwolnień ekono-
micznych u pracodawców zatrudniających co naj-

mniej 20 pracowników jest ustawa z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (DzU nr 90, poz. 844, ost. zm. DzU z 2008 r. 
nr 237, poz. 1654, dalej ustawa o zwolnieniach grupo-
wych). Na jej podstawie następuje też kwalifikowanie 
pracowników do zwolnień oraz określanie kryteriów, 
jakimi kieruje się pracodawca przy wyborze osób do 
zwolnienia. 

Na jakich zasadach pracodawca 
może kwalifikować pracowników 
do zwolnienia

Aby móc zastosować ustawę o zwolnieniach grupo-
wych, musi zaistnieć konieczność rozwiązania stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 
Często przyczyna ta jest formułowana jako konieczność 
reorganizacji w zakładzie, a związana z tym jest likwi-
dacja stanowiska pracy danego pracownika. Jak wska-
zał Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1997 r. 
(I PKN 442/97, OSNP 1998/21/630, patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl), „jeżeli na skutek zmian organizacyj-
nych występuje konieczność zmniejszenia zatrudnienia 
z przyczyn ekonomicznych, pracodawcy przysługuje 
uprawnienie do wyboru pracowników zakwalifikowa-
nych do zwolnienia z pracy, przy zastosowaniu obiek-

tywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowni-
ków i wyników ich pracy”. A zatem kryteria doboru 
pracowników do zwolnienia powinny być obiektyw-
ne i sprawiedliwe. Mogą one podlegać ocenie sądu 
pracy w przypadku wniesienia przez pracownika 
odwołania do wypowiedzenia umowy o pracę. Pierw-
szorzędne znaczenie mają kryteria związane ze sto-
sunkiem pracy. Pracodawca może tutaj uwzględniać:
■  dotychczasowy przebieg pracy,
■  zaangażowanie w pracę, 
■  umiejętności i doświadczenie zawodowe, 
■  kwalifikacje pracownika,
■  staż pracy.

Niedopuszczalne będzie stosowanie takich kryte-
riów, które mają charakter dyskryminacyjny, np. wiek 
pracownika. Natomiast sytuacja osobista pracownika 
może być kryterium uzupełniającym (wyrok SN z 19 
grudnia 1996 r., I PKN 46/96, OSNP 1997/15/273, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Jeżeli zwolnienie jest „indywidualne” (art. 10 usta-
wy o zwolnieniach grupowych), pracodawca ma obo-
wiązek stosowania przepisów Kodeksu pracy (dalej 
k.p.), a przede wszystkim powinien wyczerpać tryb 
konsultacji z zakładową organizacją związkową prze-
widziany w art. 38 k.p. Przy takim zwolnieniu istotne 
jest także to, że przyczyny niedotyczące pracownika 
muszą stanowić „wyłączny powód uzasadniający roz-
wiązanie stosunku pracy”, przez co należy rozumieć 
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sytuację, w której bez zaistnienia tych przyczyn praco-
dawca nie podjąłby indywidualnej decyzji o zwolnie-
niu pracownika (wyrok SN z 10 października 1990 r., 
I PR 319/90, OSNC 1992/11/204, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl). Ma to podstawowe znaczenie. Jeśli w  ta-
kim przypadku istniałaby jeszcze inna przyczyna 
(współprzyczyna) zwolnienia pracownika, to wyłącza-
łoby to wówczas zastosowanie ustawy o zwolnieniach 
grupowych – w konsekwencji pracownik nie otrzymał-
by przewidzianej w tej ustawie odprawy pieniężnej.

Kryteria doboru pracownika 
– czy to konieczny element przyczyny 
wypowiedzenia

W praktyce pojawiała się wątpliwość, czy praco-
dawca dokonujący zwolnień z tzw. przyczyn ekono-
micznych (konieczność zmian organizacyjnych) w sy-
tuacji, w której wybiera pracowników do zwolnienia, 
powinien już w  piśmie wypowiadającym składanym 
pracownikowi zatrudnionemu na podstawie beztermi-
nowej umowy o pracę wskazać zastosowane kryteria.

Jednoznaczne stanowisko w tej kwestii zajął Sąd 
Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 2011 r. (I PK 
238/10, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), wskazu-
jąc, że „zastosowane kryteria wyboru pracownika 
do zwolnienia nie są objęte obowiązkową treścią 
oświadczenia woli pracodawcy określoną w art. 30 
§ 4 k.p. Okoliczności te (kryteria) podlegają natomiast 
badaniu przez sąd w ramach kontroli zasadności wypo-
wiedzenia (art. 45 § 1 k.p.)”. W wyroku tym Sąd Naj-
wyższy uznał, że pracodawca w dostatecznym stopniu 
sprostał wymaganiu podania przyczyny wypowiedze-
nia (art. 30 § 4 k.p.). Nie można bowiem przyjąć, że 
pracodawca ma obowiązek podania w oświadczeniu 
o wypowiedzeniu, jakimi kryteriami kierował się przy 
wyborze pracownika do zwolnienia wówczas, gdy de-
klarowana przyczyna zwolnienia polega na trudnej sy-
tuacji ekonomicznej i zmniejszeniu zatrudnienia we-
dług założeń przyjętego planu restrukturyzacji. 

Odmienne stanowisko zostało zaprezentowane 
w dwóch innych orzeczeniach Sądu Najwyższego. 
W wyroku z 16 grudnia 2008 r. (I PK 86/08, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl) Sąd ten wskazał, że „praco-
dawca, który przy dokonywaniu redukcji zatrudnienia 
z przyczyn organizacyjnych stosuje określone zasady 
(kryteria) doboru pracowników do zwolnienia z pracy, 
powinien w odniesieniu do wskazanej przyczyny wy-
powiedzenia nawiązać do zastosowanego kryterium 
doboru pracownika do zwolnienia z pracy”. Pracodaw-
ca powinien także wskazać, że ten wybór jest spowodo-
wany i usprawiedliwiony znanymi pracownikowi jego 
niższymi kwalifikacjami zawodowymi w porównaniu 
do wszystkich pracowników, których pracodawca brał 
pod uwagę, ograniczając wielkość zatrudnienia. W wy-
roku tym SN podkreślił również, że „przyczyna wypo-
wiedzenia umowy o pracę – zmniejszenie zatrudnienia 
z przyczyn ekonomicznych, zmiany organizacyjne jest 
w sposób oczywisty zbyt ogólnikowa, a przez to wadli-
wa, bo takie ułomne sformułowanie wymusza na skar-
żącym pracowniku wszczęcie sądowej procedury od-
woławczej w celu poznania konkretnej i rzeczywistej 
przyczyny potencjalnie uzasadniającej dokonanie wy-
powiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony”. 

Taki pogląd Sąd Najwyższy potwierdził (koniecz-
ność wskazania kryteriów doboru) także w wyroku 
z 25 stycznia 2013 r. (I PK 172/12, patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl), uznając, że „w sytuacji gdy rozwią-
zanie umowy o pracę dotyczy pracownika wybrane-
go przez pracodawcę z większej liczby pracowników 
zatrudnionych na takich samych stanowiskach pra-
cy, przyczyną tego wypowiedzenia są nie tylko zmia-
ny organizacyjne czy redukcja zatrudnienia, ale 
także określona kryteriami doboru sytuacja danego 
pracownika. Wynikający z art. 30 § 4 k.p. wymóg 
wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony jest ściśle związany 
z możliwością oceny jego zasadności (art. 45 § 1 k.p.). 
Wskazanie tej przyczyny lub przyczyn przesądza 
o tym, że spór przed sądem pracy może się toczyć tylko 
w ich granicach. Okoliczności podane pracownikowi 
uzasadniające decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy, 
a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym, mu-
szą być takie same, a pracodawca pozbawiony jest 
możliwości powoływania się przed organem rozstrzy-
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gającym spór na inne przyczyny mogące przemawiać 
za zasadnością wypowiedzenia umowy”. Pracodawca, 
który przy dokonywaniu redukcji zatrudnienia 
z przyczyn organizacyjnych stosuje określone zasa-
dy (kryteria) doboru pracowników do zwolnienia 
z pracy, wskazując przyczynę wypowiedzenia, powi-
nien nawiązać do zastosowanego kryterium doboru 
pracownika do zwolnienia z pracy.

Wnioski dla pracodawcy

Istnieją wątpliwości co do konieczności podawania 
w treści pisemnego wypowiedzenia bezterminowej 
umowy o pracę jako przyczyny nie tylko względów 
ekonomicznych (sprecyzowanych w konkretnej sytua-
cji), ale także kryteriów doboru pracownika do zwol-
nienia. Obowiązku takiego nie nakładają wprost na 
pracodawcę ani przepisy ustawy o zwolnieniach grupo-
wych, ani Kodeksu pracy (w szczególności art. 30 § 4 
k.p.). Ponadto kryteria takie wskazane wprost w wypo-
wiedzeniu (szczególnie jeśli dotyczą one sposobu rea-
lizacji obowiązków pracowniczych, np. mniejsze zaan-
gażowanie w pracę lub częste nieobecności w pracy 
danego pracownika) mogą zostać potraktowane jako 
współprzyczyna wypowiedzenia, co – przy zwolnieniu 
indywidualnym (art. 10 ustawy o zwolnieniach grupo-
wych) – mogłoby przemawiać za pozbawieniem pra-
cownika prawa do odprawy pieniężnej. 

Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe 
orzecznictwo sądowe, należy spodziewać się pod-
trzymania stanowiska wskazującego, że kryteria 
doboru pracownika do zwolnienia stanowią ko-
nieczny element przyczyny wypowiedzenia, który 
powinien znaleźć się już w samym pisemnym 
oświadczeniu pracodawcy. Późniejsze (już w toku 
postępowania przed sądem pracy) powołanie przez 
pracodawcę tych kryteriów może zostać potraktowane 
nie jako dopuszczalne uzupełnienie opisu wskazanej 

przyczyny wypowiedzenia (szczególnie, jeśli pracow-
nik powołał się na wcześniejszy brak wiedzy co do 
tych kryteriów), ale jako wskazywanie dodatkowej 
przyczyny lub podanie przyczyny zbyt ogólnej. To 
z kolei może spowodować uwzględnienie przez sąd 
pracy żądania pracownika (jeśli nie przywrócenia do 
pracy, to co najmniej wypłaty odszkodowania za nie-
zgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę 
przez pracodawcę).

Kryteria doboru pracownika do zwolnienia 
z przyczyn ekonomicznych – zestawienie 
orzecznictwa SN

Kryteria doboru pracownika 
do zwolnienia nie są koniecznym 

elementem przyczyny 
wypowiedzenia 

Kryteria doboru pracownika 
do zwolnienia są koniecznym 

elementem przyczyny 
wypowiedzenia 

■ Zastosowane kryteria wyboru 
pracownika do zwolnienia nie 
są objęte obowiązkową treścią 
oświadczenia woli pracodawcy 
określoną w art. 30 § 4 k.p. Oko-
liczności te (kryteria) podlegają 
badaniu przez sąd w ramach 
kontroli zasadności wypowiedze-
nia (art. 45 § 1 k.p. – wyrok SN 
z 7 kwietnia 2011 r., I PK 238/10, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

■ Pracodawca, który przy 
dokonywaniu redukcji zatrud-
nienia z przyczyn organizacyj-
nych stosuje określone zasady 
(kryteria) doboru pracowników 
do zwolnienia z pracy, powinien 
w odniesieniu do wskazanej przy-
czyny wypowiedzenia nawiązać 
do zastosowanego kryterium 
doboru pracownika do zwolnienia 
z pracy, a także wskazać, że ten 
wybór jest wywołany i usprawied-
liwiony znanymi pracownikowi 
jego niższymi kwalifikacjami 
zawodowymi w porównaniu do 
wszystkich pracowników, których 
dotyczyły przyczyny zmuszające 
pracodawcę do ograniczenia 
wielkości zatrudnienia (wyrok SN 
z 16 grudnia 2008 r., I PK 86/08, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).
■ Pracodawca, który przy do-
konywaniu redukcji zatrudnienia 
z przyczyn organizacyjnych sto-
suje określone zasady (kryteria) 
doboru pracowników do zwolnie-
nia z pracy, powinien, wskazując 
przyczynę wypowiedzenia, nawią-
zać do zastosowanego kryterium 
doboru pracownika do zwolnienia 
z pracy (wyrok SN z 25 stycznia 
2013 r., I PK 172/12, patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl).

Czytelniku zaproponuj własny temat! 
Jeśli masz wątpliwości dotyczące tematyki poruszanej w „Serwisie PP”, prześlij swój temat na adres: 

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



Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

  Problem  Pracownica była zatrudniona na umowę o pracę od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze 
1/2 etatu, a od 1 stycznia 2013 r. zwiększono jej wymiar do 3/4 etatu. Jej umowa rozwiązała się 30 września 2013 r. 
Posiada ona 12-letni okres zatrudnienia. Jaki jest jej wymiar urlopu w tym przypadku?

  Odpowiedź  Wymiar urlopu  pracownicy wynosi 20 dni. Z zatrudnienia w 2012 r. na 1/2 etatu (4 miesiące) nabyła ona 
prawo do 5 dni urlopu, zaś w 2013 r. za 9 miesięcy pracy na 3/4 etatu należy jej się 15 dni urlopu wypoczynkowego.

Uzasadnienie  Pracownica ma prawo do 20 dni ur-
lopu wypoczynkowego. Obowiązujące przepisy pra-
wa pracy nie regulują kwestii obliczania wymiaru 
urlopu przy zmieniającym się w trakcie zatrudnienia 
wymiarze czasu pracy. W praktyce przyjmuje się, że 
w sytuacji, gdy w roku kalendarzowym dokonywane 
są zmiany wymiaru czasu pracownika, należy mu od-
dzielnie i proporcjonalnie obliczyć wymiar urlopu za 
każdy okres pracy w danym roku. Oznacza to, że wy-
miar urlopu pracownika powinien ulec korekcie w za-
leżności od tego, czy zmiana wymiaru czasu pracy 
polega na jego podwyższeniu czy też obniżeniu. Na 
ogół stosuje się zasadę proporcjonalności, wynikają-
cą z art. 1551 Kodeksu pracy. Polega ona na ustale-
niu liczby dni urlopu przysługującego pracownikowi 
w każdym wymiarze oddzielnie za okres pracy w da-
nym wymiarze. Należy jednak pamiętać, że wymiar 
urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnione-
go w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pra-
cownika. Podstawą obliczeń jest wymiar urlopu, do 
którego pracownik miałby prawo, gdyby był zatrud-
niony na cały etat. Ponadto wynikający z wyliczeń 
niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do peł-
nego dnia, a kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 
1/12 wymiaru urlopu. Również niepełny kalendarzo-

wy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego 
miesiąca.
W przedstawionym stanie faktycznym pracownica ma  
12-letni staż pracy, a więc ma prawo do 26 dni urlopu 
wypoczynkowego. 
W celu obliczenia przysługującego pracownicy urlopu 
wypoczynkowego należy:
1.  Ustalić wymiar urlopu przy zatrudnieniu na 1/2 etatu:

1/2 etatu x 26 dni = 13 dni,
następnie ustalić wymiar urlopu za okres od wrześ-
nia do grudnia 2012 r.
4/12 x 13 dni = 4,3 dnia, co w zaokrągleniu do peł-
nego dnia daje 5 dni.

2.  Ustalić wymiar urlopu przy zatrudnieniu na 3/4 etatu:
3/4 etatu x 26 dni = 19,5 = 20 dni,
następnie ustalić wymiar urlopu przysługujący pro-
porcjonalnie od stycznia do września 2013 r.
9/12 x 20 dni = 15 dni.

3.  Na końcu zsumować oba wymiary urlopu z zatrud-
nienia na 1/2 oraz 3/4 etatu:

     5 + 15 = 20 dni urlopu wypoczynkowego.
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
■  art. 154 § 1 i 2, art. 1542 § 1 i 2, art. 1551, art. 1552a § 1 i 2, art. 1553 § 1 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).

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 
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KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Kasy rejestrujące. Nowe rozporządzenie określające kryteria i warunki techniczne. 

 Elastyczny czas pracy. Zmiany dla pracodawców.

 Urlopy rodzicielskie. Nowe obowiązki dla pracodawców.

 Zmiany w VAT 2013 – jak sobie z nimi radzić?

 Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry
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Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon


