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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Lista agentów celnych
Od 4 grudnia 2014 r. zmieniły się zasady składania 

wniosku oraz dokonywania wpisu na listę agentów cel-

nych. Lista będzie prowadzona wyłącznie w formie 

elektronicznej, a wpis obejmuje numer i datę wpisu 

oraz imię i nazwisko. 

Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Mi-
nistra Finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie wpi-
su na listę agentów celnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1702).

Zwolnienia od służby funkcjonariuszy SG

Od 19 grudnia 2014 r. wprowadzono nowe regulacje 

dotyczące zwolnień od zajęć służbowych funkcjona-

riuszy Straży Granicznej. Mają one na celu dosto-

sowanie przepisów wykonawczych do zmian wpro-

wadzonych do pragmatyk służbowych w związku 

z wprowadzeniem ograniczenia uposażenia pogra-

nicznika za dni nieobecności w pracy z powodu nie-

zdolności do pracy. Ponadto funkcjonariusz SG musi 

niezwłocznie poinformować przełożonego właściwe-

go w sprawach osobowych o: dziecku małżonka funk-

cjonariusza – w przypadku korzystania ze zwolnienia 

od zajęć służbowych z powodu konieczności osobiste-

go sprawowania opieki nad nim oraz o pozostawaniu 

we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem 

rodziny w przypadku korzystania ze zwolnienia od 

zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad nim, jeśli fakt ten nie jest zna-

ny przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych 

na podstawie innej dokumentacji służbowej. Funkcjo-

nariusz będzie mógł otrzymać zwolnienie od służby 

na dziecko jego małżonka. Zmieniły się również obo-

wiązki w zakresie dostarczania aktualnych zdjęć funk-

cjonariusza w umundurowaniu (po zmianie jedno za-

miast dwóch zdjęć).

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych z 20 listopada 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obo-
wiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania 
zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom 
Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1721).

Ramowe przeszkolenia załóg statków 
morskich 

Od 25 grudnia 2014 r. zmianie uległa liczba godzin 

obowiązkowych przeszkoleń dla niektórych zawodów 

członków załóg statków morskich. Dotyczy to m.in. 

przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

– stopień wyższy oraz przeszkolenia w celu uzyskania 

świadectwa ratownika.

Nowe limity przewiduje rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju z 28 listopada 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 
programów przeszkoleń dla członków załóg statków 
morskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1779).

Świadczenia dla żołnierzy zawodowych 

Od 26 grudnia 2014 r. obowiązują nowe regulacje 

upraszczające przyznawanie żołnierzom zawodowym  

pełniącym służbę poza granicami państwa należności 

pieniężnych z tego tytułu. Wprowadzono m.in. możli-

wość wypłaty żołnierzowi zaliczki pieniężnej dodatko-

wo również w walucie polskiej i w walucie kwoty bazo-

wej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz zawodowy 

pełni służbę, na wskazany przez niego rachunek banko-

wy w kraju lub za granicą.  Dodatkowo żołnierz dosta-

nie w innej walucie świadczenie (ustalanej z nim indy-

widualnie), jeżeli w kraju, w którym pełni służbę, nie 

ma możliwości wymiany waluty, m.in. waluty polskiej 

na inną. Przewidziano również podwyżkę uposażenia 

dla niektórych kategorii żołnierzy pełniących służbę 

w strefie działań wojennych (m.in. posiadającemu pra-

wo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty 

o 250% najniższego uposażenia). Ujednolicono także 

zasady wypłaty należności za czas podroży służbowych 

takich żołnierzy.

Nowe zasady rozliczania należności wprowadziło 
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 li-
stopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych 
pełniących służbę poza granicami państwa (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1787).

Kadra środowiskowych domów 
samopomocy

Od 31 grudnia 2014 r. obowiązują zmiany dotyczące 

środowiskowych domów samopomocy (jednocześnie  

wprowadzono termin dostosowania placówek do wy-

maganych standardów – 31 grudnia 2018 r.). Kierow-

nicy takich domów opieki będą musieli wykazać się 

wymogiem posiadania doświadczenia zawodowego, 

polegającym na stażu w realizacji usług dla osób z za-
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burzeniami psychicznymi (zamiast stażu na stanowi-

sku, na którym mieli bezpośredni kontakt z takimi pod-

opiecznymi). 

Takie regulacje przewiduje rozporządzenie Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z 4 grudnia 
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śro-
dowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1752).

Lekarze Państwowego Ratownictwa 
Medycznego 

Od 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe regulacje 

dotyczące lekarzy ratownictwa medycznego. Zo-

staje wydłużony o 3 lata (w stosunku do poprzednio 

obowiązującego) termin rozpoczęcia szkolenia spe-

cjalizacyjnego przez lekarzy mających doświadcze-

nie w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym od-

dziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, 

lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie 

przyjęć szpitala w wymiarze 3000 godzin. Poprzednio 

obowiązujące przepisy zobowiązywały medyków do 

rozpoczęcia takiego szkolenia do 1 stycznia 2015 r. 

Takie zmiany wprowadziła ustawa z 7 listopada 
2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1802).

Umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania między Rządem RP 
a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje umowa między Rzą-

dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich 

Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych. 

Umowa będzie miała zastosowanie do podatku do-

chodowego od osób prawnych, fizycznych, a także od 

towarów i usług ze strony Polski, natomiast jeśli chodzi 

o Wyspy Dziewicze – będą to podatki: dochodowy, od 

wynagrodzeń oraz od majątku.

Właściwe organy obu krajów będą udzielać informa-

cji podatkowych, w formie zeznań świadków i uwierzy-

telnionych kopii oryginalnych dokumentów i informa-

cji pochodzących z banków, instytucji finansowych i od 

wszelkich innych osób. 

Takie zmiany przewiduje umowa między Rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyj-
skich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji 
w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie 

informacji w sprawach podatkowych oraz Wspól-
na Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych podpisa-
ne w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1715). 

Szkolenia biegłych rewidentów

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady od-

bywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

przez biegłych rewidentów. Obligatoryjne doskonale-

nie zawodowe biegły rewident może odbywać w jed-

nej z dwóch form: przez uczestnictwo w szkoleniach 

przeprowadzanych przez Krajową Radę Biegłych Re-

widentów (bądź jednostkę do tego uprawnioną) w for-

mie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość 

z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning). Określo-

ne zostały przy tym formy i sposób odbywania części 

obligatoryjnej szkolenia w drodze samoszkolenia oraz 

dokumenty potwierdzające jego ukończenie.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obli-
gatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych re-
widentów  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1730).

Obowiązki administratora 
bezpieczeństwa informacji

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległ zakres obowiązków 

administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Funk-

cję tę w firmie może pełnić pracodawca. Jeżeli jednak 

był wyznaczony ABI, po zmianach, dodatkowo ma on 

odpowiadać za: 

■ sprawdzanie zgodności przetwarzania danych oso-

bowych z przepisami o ochronie danych osobowych 

oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla 

administratora danych, 

■ nadzorowanie opracowania i aktualizowania doku-

mentacji opisującej sposób przetwarzania danych
i środki przetwarzania oraz przestrzegania zasad 

w niej określonych, 

■ szkolenie osób upoważnionych do przetwarzania da-

nych osobowych z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

Ponadto stanowisko to może zajmować osoba, która 

posiada: pełną zdolność do czynności prawnych i ko-

rzysta z pełni praw publicznych, odpowiednią wiedzę 

w zakresie ochrony danych osobowych oraz nie była 

karana za umyślne przestępstwo. 

Oznacza to, że pracodawcy muszą dostosować za-

trudnienie na tym stanowisku do wprowadzonych re-
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gulacji – może np. zmienić osobę pełniącą funkcję 

ABI lub rezygnację z jego powoływania. Jeżeli zdecy-

duje się na jego dalsze zatrudnianie, musi on spełniać 

ww. wymagania, a także należy zmienić jego zakres 

obowiązków. 

Takie zmiany wynikają z ustawy z 7 listopada 
2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności go-
spodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662). 

W Sejmie i Senacie 

Rejestracja spółek handlowych
4 grudnia 2014 r. Senat przyjął zmianę ustawy – Ko-

deks spółek handlowych. Przewiduje ona możliwość 

rejestracji (podobnie jak dotychczas spółek z o.o.) 

spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za 

pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzy-

staniu wzorców umów udostępnionych w tym syste-

mie. W tym samym trybie będzie możliwe dokony-

wanie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywanie 

spółek. Wniosek do KRS będzie mógł być potwier-

dzony także podpisem potwierdzonym profilem za-

ufanym Platformy Usług Administracji Publicznej 

(e-PUAP). Dotychczas stosowany był bezpieczny pod-

pis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfi-

katem. Opłata sądowa od pierwszego wniosku o wpis 

do KRS przy użyciu elektronicznego wzorca zosta-

ła obniżona z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę 

z 250 zł do 200 zł.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 28 listopada 
2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlo-
wych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. 

Projekty 

Zmiana kodów dla członków rad 
nadzorczych
Od 1 stycznia 2015 r. mają zacząć obowiązywać nowe 

kody ZUS dla członków rady nadzorczej. Wprowadze-

nie nowych kodów jest spowodowane wprowadzeniem 

nowego obowiązku ubezpieczenia dla członków rad 

nadzorczych, tj. obowiązkowego ubezpieczenia emery-

talnego i rentowego. Nowe 3 kody to:

■ kod 22 40 – dotyczy członków rad nadzorczych peł-

niących swoją funkcję nieodpłatnie, podlegających 

wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

■ kod 22 41 – dotyczy członków rad nadzorczych 

otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia 

tej funkcji i w związku z tym podlegających obo-

wiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdro-

wotnemu,

■ kod 22 42 – dotyczy członków rad nadzorczych, ob-

cokrajowców mieszkających na stałe poza Polską, 

podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu 

pełnionej funkcji, ale niepodlegających ubezpiecze-

niu zdrowotnemu.

Takie zmiany zakłada projekt rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające-
go rozporządzenie w sprawie określenia wzorów 
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcz-
nych i imiennych raportów miesięcznych korygują-
cych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych 
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgło-
szeń danych o pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze oraz innych doku-
mentów.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 5 I – 5 II 2015 r.

5 stycznia
 ■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za grudzień 2014 r. przez płatników będących 

jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, 

 ■ opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowa-

nych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2014 r. przez ww. płatników. 

6 stycznia 
 ■ Święto Trzech Króli – w tym dniu obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

9 stycznia 
 ■ złożenie przez podatników PIT-12.
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12 stycznia 
 ■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za grudzień 2014 r. przez płatników, będących osobami fizycznymi 

prowadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 

 ■ opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za grudzień 2014 r. przez ww. płat-

ników. 

15 stycznia 
 ■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za grudzień 2014 r. przez płatników niebędą-

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

nie za siebie, 

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

mostowych za grudzień 2014 r. przez ww. płatników. 

20 stycznia 
 ■ opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w grudniu 2014 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakład-

czej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło,

 ■ złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2014 r. lub INF-1, 

 ■ złożenie DEK-R za 2014 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON,

 ■ złożenie deklaracji GUS Z-06 przez pracodawców zobowiązanych do przekazywania Z-03.

31 stycznia 
 ■ wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli (tzw. czternastka, czyli wyrównanie do pensji w formie jed-

norazowego dodatku uzupełniającego).

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

czałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), 

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

 ■ przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego przez 

pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjętych układem 

zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzania.

5 lutego 
 ■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za styczeń 2015 r. przez płatników będących 

jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, 

 ■ opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwaran-

towanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za styczeń 2015 r. przez ww. płat-

ników. 

OPRAC. KATARZYNA KALATA, DANUTA KOŚKA

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu Prawno-Pracowniczego” na 2015 rok

Informacje i zamówienia: 
Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

  PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Okres obo wią zy wa nia Wy so kość (kwota brutto)

2015 r. 1750 zł (100%); 1400 zł (80%)

(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314; Dz.U. z 2014 r. poz. 1220)

Współczynnik ekwiwalentowy na 2015 r.

Okres obo wią zy wa nia Współczynnik

1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. 21*

* dla pracowników zatrudnionych na pełny etat w systemie czasu pracy przewidującym pracę od poniedziałku do piątku.

(Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14, ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353)

Przeciętne wynagrodzenie

Okres obo wią zy wa nia Wy so kość Pod sta wa praw na

III kwartał 2014 r. 3781,14 zł M.P. z 2014 r. poz. 1077

II kwartał 2014 r. 3739,97 zł M.P. z 2014 r. poz. 682

I kwartał 2014 r. 3895,31 zł M.P. z 2014 r. poz. 326

IV kwartał 2013 r. 3823,32 zł M.P. z 2014 r. poz. 148

  ZUS

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

I kwartał 2015 r. 97,1% M.P. z 2014 r., poz. 1126

IV kwartał 2014 r. 97,8% M.P. z 2014 r., poz. 737

III kwartał 2014 r. 106,7% M.P. z 2014 r., poz. 378

II kwartał 2014 r. 105,8% M.P. z 2014 r., poz. 166

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159)

Skład ki za oso by pro wa dzą ce po za rol ni czą dzia łal ność i oso by współ pra cu ją ce w 2015 r. 

Skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne: 

ro dzaj pro cent kwo ta 

pod sta wa wy mia ru 60% prze cię tne go pro gno zo wa ne go wy na gro dze nia 2375,40 zł

składka eme ry tal na 19,52% 463,68 zł 

składka ren to wa  8% 190,03 zł

składka cho ro bo wa1) 2,45% 58,20 zł 

 składka wy pad kowa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.2) 1,93% 45,85 zł

1)  skład ka na ubez pie cze nie cho ro bo we jest do bro wol na,
2)  skład ka na ubez pie cze nie wy pad ko we jest zróż ni co wa na; we dług sto py pro cen to wej 1,93% (od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.) skład kę na ubez pie cze nie 

wy pad ko we opła ca ją płat ni cy skła dek, któ rzy zgła sza ją do te go ubez pie cze nia mniej niż 10 ubez pie czo nych bądź nie pod le ga ją wpi so wi do re je stru RE GON.

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; M.P. z 2014 r. poz. 1137)
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Pod sta wa wy mia ru skła dki na do bro wol ne ubez pie cze nie cho ro bo we w 2015 r. nie mo że prze kra czać mie sięcz nie 
kwo ty 9897,50 zł (tj. 250% prognozowanego prze cięt ne go wy na gro dze nia w gospodarce narodowej na dany rok ka-
lendarzowy).

Wy so kość sto py pro cen to wej skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we od 1 kwiet nia 2014 r. do 31 mar ca 2015 r. wy no-
si od 0,67% do 3,86% pod sta wy wy mia ru. Dla płat ni ka skła dek zgła sza ją ce go do ubez pie cze nia wy pad ko we go nie wię-
cej niż 9 ubez pie czo nych lub niepodlegającego wpisowi do rejestru REGON sto pa pro cen to wa skład ki na ubez pie cze nie 
wy pad ko we wy no si 50% naj wyż szej sto py pro cen to wej skła dek usta lo nej na da ny rok skład ko wy dla grup dzia łal no ści, co 
ozna cza, że do 31 mar ca 2015 r. wy no si ona 1,93% pod sta wy jej wy mia ru.

(Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637; j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 878; M.P. z 2014 r. poz. 1137)

Skład ka na Fun dusz Pra cy w 2015 r. za przedsiębiorców

Pod sta wa wy mia ru Pro cent Kwo ta 

2375,40 zł 2,45% 58,20 zł

(projekt ustawy budżetowej na 2015 r.; M.P. z 2014 r. poz. 1137)

Składki dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych wykonywania działalności go-
spodarczej mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej 
niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Okres 
obowią zywa nia

Pod sta wa wy mia ru 

Skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne

eme rytal na 
(19,52%)

rento wa (8%) 
cho robo wa 
(2,45%)1) wypadkowa2)

Od stycznia
do grudnia 2015 r.

30% mi ni mal ne go wy na gro dze nia, 
czyli 525 zł 

102,48 zł 42 zł 12,86 zł 10,13 zł

1)  skład ka na ubez pie cze nie cho ro bo we jest do bro wol na,
2)    skład ka na ubez pie cze nie wy pad ko we jest zróż ni co wa na; we dług sto py pro cen to wej 1,93% skład kę na ubez pie cze nie wy pad ko we opła ca ją płat ni cy skła dek, 

któ rzy zgła sza ją do te go ubez pie cze nia mniej niż 10 ubez pie czo nych bądź nie pod le ga ją wpi so wi do re je stru RE GON. Stopa procentowa składki obo wią zu je od 
1 kwiet nia 2014 r. do 31 mar ca 2015 r. 

Skład kę na ubez pie cze nie zdro wot ne oso by upraw nio ne opła ca ją na za sa dach ogól nych, a skład kę na ubez pie cze nie 
wy pad ko we we dług sto py pro cen to wej usta lo nej sa mo dziel nie.

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; Dz.U. z 2014 r. poz. 1220)

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rok Kwo ta ogra ni cze nia Pod sta wa praw na 

2015 118 770 zł M.P. z 2014 r. poz. 1137

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających 
na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne

maksymalna podstawa wymiaru 

składek

minimalna podstawa wymiaru 

składek
podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 

wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia

kwota specjalnego zasiłku 

opiekuńczego

od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2015 r. 2375,40 zł 1312,50 zł 520 zł

od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2014 r.

2247,60 zł 1260 zł 520 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1491; 
j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1644; M.P. z 2014 r. poz. 1137)
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O TYM SIĘ MÓWI niepełnosprawni

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Jakie zmiany w udzielaniu wsparcia 
z PFRON obowiązują od 1 stycznia 2015 r.
1 stycznia 2015 r. weszło w życie kilka istotnych zmian w zasadach finansowego wspiera-
nia pracodawców przez PFRON. Nowe przepisy m.in. ułatwiają uzyskanie dofinansowa-
nia do wynagrodzeń pracowników legitymujących się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności oraz rozszerzają krąg osób, za które pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot 
dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem.

Nowelizacji przepisów dotyczącej zatrudniania pra-

cowników niepełnosprawnych dokonano z powo-

du konieczności dostosowania polskich przepisów 

do regulacji zawartych w rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-

wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1).

Zwrot kosztów zatrudnienia

Od 1 stycznia 2015 r. zwiększyła się grupa osób nie-

pełnosprawnych, przy zatrudnianiu których praco-

dawcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów: 

■ adaptacji firmowych pomieszczeń do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych 

w związku z przystosowaniem tworzonych lub ist-

niejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie 

do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

■ adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających 

osobie niepełnosprawnej wykonywanie codzien-

nych obowiązków lub funkcjonowanie w zakła-

dzie pracy;

■ zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek 

pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń 

technologii wspomagających lub przystosowanych 

do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

■ rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, 

o których mowa powyżej.

Zwrot wspomnianych wydatków obejmie 
wszystkich niepełnosprawnych przyjętych do 
pracy przez pracodawcę, a nie tak jak dotychczas 
tylko tych skierowanych przez powiatowy urząd 
pracy czy tych, których niepełnosprawność po-
wstała w trakcie zatrudnienia.

Dofinansowanie wynagrodzeń

Od nowego roku pracodawcom łatwiej jest uzyskać 

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie-

pełnosprawnych. Wynika to z tego, że warunkiem 

otrzymania tego typu wsparcia na nowo zatrudnio-

nego pracownika będzie osiągnięcie tzw. efektu za-

chęty w postaci wykazania wyłącznie wzrostu netto 

zatrudnienia ogółem. Dotychczas ww. dofinanso-

wanie przysługiwało, jeśli przyjęcie do pracy oso-

by z orzeczeniem o niepełnosprawności powodowa-

ło jednocześnie wzrost netto zatrudnienia ogółem 

oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepeł-

nosprawnych.

Efekt zachęty może być wykazany metodą ilo-

ściową lub jakościową (patrz: tabela).

Przykład
W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. śred-
nia liczba pracowników w firmie osiągającej 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w wysokości co najmniej 6% osiągnęła poziom 
36 osób. Przyjmijmy, że w styczniu 2015 r. fir-
ma rozstała się z niepełnosprawnym pracowni-
kiem, wypowiadając mu umowę o pracę. W jego 
miejsce zatrudniła osobę posiadającą również 
orzeczenie o niepełnosprawności. W stycz-
niu 2015 r. przeciętny stan zatrudnienia wyniósł 
39 osób. Wzrost średniego stanu załogi ogółem 
z 36 do 39 pracowników jest w opisanej sytuacji 
wystarczającą przesłanką do uzyskania przez fir-
mę dofinansowania do wynagrodzenia nowo za-
trudnionego pracownika z dysfunkcją zdrowotną.
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Nowa forma wsparcia

Nowelizacja wprowadziła nowy instrument wspierania 

firm, w których pracują osoby z dysfunkcjami zdrowot-

nymi. Pracodawca może uzyskać dodatkowo zwrot:

 ■ miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi niepełnosprawne-

mu w pracy,

 ■ kosztów szkolenia tych pracowników

– w zakresie czynności ułatwiających komuniko-

wanie się z otoczeniem, a także czynności niemoż-

liwych lub trudnych do samodzielnego wykonania 

przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku 

pracy. Refundacja kosztów szkolenia obejmuje 100% 

poniesionych kosztów, jednak nie może przekroczyć 

równowartości kwoty najniższego wynagrodzenia. 

Bierze się tu pod uwagę minimalne wynagrodzenie 

za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. 

W 2015 r. limit zwrotu wynosi więc 1680 zł.

Przykład
Spółka z o.o. w lutym 2015 r. zamierza skierować 
jednego ze swych pracowników na kurs języka mi-
gowego, którego całkowity koszt wyniesie 1800 zł. 
Kurs ten ma na celu pomaganie w komunikowaniu 
się z załogą zatrudnionego od niedawna głucho-
niemego pracownika. W opisanej sytuacji spółka 
tytułem sfinansowanego kursu będzie mogła uzy-
skać z PFRON zwrot w wysokości 1680 zł. 

Modyfikacjom uległy także przepisy dotyczące 

zwrotu pracodawcom, prowadzącym zakłady pra-

cy chronionej (zpchr), kwot wydatkowanych na nie-

ruchomości. Wymieniona grupa pracodawców ma 

możliwość ubiegania się o refundację kosztów bu-

dowy lub przebudowy związanej z modernizacją 

obiektów i pomieszczeń zakładu. Dotychczas zpchr 

miały prawo starać się m.in. o zwrot kosztów budo-

wy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu. 

Po zmianach PFRON refunduje wydatki poniesione 

zarówno na budowę nowych pomieszczeń, jak i wy-

konywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje np. zmiana parametrów użytkowych lub 

technicznych istniejącego obiektu.

Niższa refundacja szkoleń z PFRON

1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość refundacji 

kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych dokonywa-

nej przez PFRON. Do 31 grudnia 2014 r. na wnio-

sek pracodawcy koszty wspomnianych szkoleń były 

zwracane do wysokości 80% poniesionych przez za-

kład pracy wydatków, nie więcej jednak niż do wy-

sokości 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia 

na jedną osobę. Po nowym roku refundacji podlega 

maksymalnie 70% kosztów szkolenia, nie więcej niż 

do kwoty stanowiącej 2-krotność przeciętnego wyna-

grodzenia na jedną osobę.
■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 1 pkt 1–5, art. 2 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (w dniu oddania do druku niniejszego nume-
ru „Serwisu PP” ustawa oczekiwała na podpis Prezydenta),
 art. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1457),
 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w spra-
wie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1074).

Tabela. Metody wykazania efektu zachęty

Efekt zachęty – metoda ilościowa Efekt zachęty – metoda jakościowa

Wykazanie wzrostu stanu 
zatrudnienia ogółem z miesiąca 
podjęcia zatrudnienia przez pra-
cownika, na którego pracodawca 
zamierza pobierać dofinanso-
wanie, w stosunku do średniego 
stanu zatrudnienia z 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc przyję-
cia do pracy tego pracownika

Wykazanie, że:
■  zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego nastąpiło w wyniku rozwiązania 

umowy o pracę z innym pracownikiem:
–  wskutek zwolnienia dyscyplinarnego w związku z naruszeniem podstawowych obowiąz-

ków pracowniczych,
– za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
– na mocy porozumienia stron,
–  wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
– z upływem czasu, na który została zawarta,
–  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta;

■  miejsce pracy nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej powstało w wyniku:
– wygaśnięcia umowy o pracę poprzednio zatrudnionej osoby,
–  zmniejszenia wymiaru czasu pracy zatrudnianego pracownika – na jego wniosek
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Jak wypełnić PIT-4R 
– instrukcja dla pracodawcy
Deklarację roczną PIT-4R o pobranych zaliczkach podatkowych składają m.in. osoby fi-
zyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej lub ich następcy prawni. PIT-4R za 2014 r. należy przesłać do urzędu skarbowego 
w terminie do 2 lutego 2015 r. 

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy podatku dochodowe-

go od osób fizycznych mają co do zasady obowią-

zek wysyłać PIT-4R do urzędu skarbowego w for-

mie elektronicznej.

Z obowiązku elektronicznego dostarczania do fi-

skusa deklaracji podatkowych zwolnieni są jedynie 

płatnicy, którzy są zobowiązani sporządzić informa-

cje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie 

więcej niż 5 podatników. W przypadku druków skła-

danych w trakcie roku liczbę podatników wyznacza 

się, uwzględniając wszystkich podatników od począt-

ku roku do dnia przygotowania dokumentu, który ma 

być dostarczony do konkretnego urzędu skarbowego.

Przy ustalaniu liczby podatników nie ma znacze-

nia forma zatrudnienia, tytuł, z którego pochodzą po-

szczególne wypłaty, ani to, czy konkretna należność 

jest opodatkowana według skali czy też ryczałtowo 

(co dotyczy np. umowy zlecenia i o dzieło do 200 zł). 

Z formy pisemnej składania deklaracji podatko-

wych nie będą mogli korzystać natomiast przed-

siębiorcy wykonujący działalność gospodarczą 

obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w ro-

zumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

(chodzi tu o biura rachunkowe). W ich przypadku 

wysyłka elektroniczna musi być stosowana nieza-

leżnie od liczby osób, dla których przygotowywane 

są formularze podatkowe. 

  Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie 
biura rachunkowe i pracodawcy, 
rozliczający podatek za więcej 
niż 5 osób, muszą dostarczać PIT-y 
do urzędów skarbowych w formie 
elektronicznej.

Obecnie należy korzystać z druku PIT-4R w wer-

sji 5, według wzoru podanego w załączniku nr 5 

do rozporządzenia w sprawie określenia niektórych 

wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podat-

kowych obowiązujących w zakresie podatku docho-

dowego od osób fizycznych.

Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych czę-

ści formularza PIT-4R wraz ze wskazaniem danych, 

które powinny się znaleźć w poszczególnych pozy-

cjach omawianego druku.

Jak wypełnić PIT-4R

W celu prawidłowego wypełnienia PIT-4R płatnik 

w części A formularza w poz. 5 musi podać urząd 

skarbowy, do którego składa się deklarację PIT-4R.

Deklaracja PIT-4R jest składana do urzędu skar-

bowego właściwego według miejsca zamieszkania 

płatnika, a jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną – we-

dług siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, 

gdy nie ma siedziby.

W dwóch pierwszych częściach PIT-4R – A i B 

należy zamieścić dane techniczne, takie jak w każ-

dej innej deklaracji PIT. Tam płatnik wskazuje m.in.: 

urząd skarbowy, któremu podlega, a w kolejnym 

polu zaznacza właściwy kwadrat: z numerem 1, jeśli 

jest to pierwsza deklaracja, z numerem 2, gdy skła-

da korektę.

Co należy umieścić w części C PIT-4R

Część C formularza to wykaz należnych zaliczek 

na podatek dochodowy za poszczególne miesiące 

roku podatkowego.

W wierszu 1 (poz. 9–32), patrz wzór 1, należy 

wpisać liczbę podatników i należne zaliczki na po-



  nr 1/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 13

 TEMAT MIESIĄCA

datek dochodowy za poszczególne miesiące roku po-

datkowego obliczone przez płatników, którymi są:

 ■ zakłady pracy – osoby fizyczne, osoby prawne 

lub jednostki organizacyjne nieposiadające oso-

bowości prawnej pobierające zaliczki na podatek 

od dochodów: ze stosunku służbowego, stosun-

ku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego sto-

sunku pracy, zasiłku pieniężnego z ubezpiecze-

nia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, 

a w spółdzielniach pracy – od wypłat z tytułu 

udziału w nadwyżce bilansowej,

■ komornicy sądowi lub podmioty niebędące na-

stępcą prawnym zakładu pracy przejmujący 

jego zobowiązania wynikające ze: stosunku pra-

cy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz 

spółdzielczego stosunku pracy.

W poz. 9–14 i poz. 21–26 wskazuje się liczbę po-

datników, dla których dokonano wypłat, od których 

pobrano należne zaliczki podatkowe. W liczbie tej 

nie wykazuje się podatników, którzy:

■ uzyskali w danym miesiącu wyłącznie przychody 

zwolnione od podatku,

■ przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, 

macierzyńskim lub wychowawczym albo cały 

miesiąc otrzymywali z ZUS zasiłek chorobowy, 

wypadkowy bądź świadczenie rehabilitacyjne i w 

związku z tym płatnik (zakład pracy) nie wypłacał 

im w danym miesiącu żadnych należności podle-

gających opodatkowaniu.

W wierszu 2 (poz. 33–44), 

patrz wzór 2, trzeba wpisać 

należne zaliczki na poda-

tek dochodowy za poszcze-

gólne miesiące roku podat-

kowego obliczone przez 

płatników, o których mowa 

w art. 33–35 ustawy o po-

datku dochodowym od osób 

fizycznych (dalej: ustawa 

o pdof), którymi są m.in.:

■ rolnicze spółdzielnie pro-

dukcyjne i inne spółdziel-

nie zajmujące się pro-

dukcją rolną, pobierające 

w ciągu roku zaliczki po-

datkowe od dokonywa-

nych na rzecz członków 

spółdzielni lub ich do-

mowników wypłat z tytu-

łu dniówek obrachunko-

wych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, 

zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

uzyskanych od spółdzielni,

■ organy rentowe pobierające zaliczki od emery-

tur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków 

przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kom pensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpie-

czenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjal-

nych,

■ organy zatrudnienia pobierające zaliczki od świad-

czeń wypłacanych z Funduszu Pracy.

W wierszu 3 (poz. 45–56), patrz wzór 3, płatnik wpi-

suje sumę należnych zaliczek za poszczególne miesią-

ce roku podatkowego, które zostały wykazane w wier-

szu 1 i 2.

Natomiast w wierszu 4 (poz. 57–68), patrz przykład 

na str. 14, należy wpisać kwoty zaliczek, których 

pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 

ustawy o pdof, zgodnie z którym:

■ jeśli świadczenia w naturze, świadczenia pono-

szone za podatnika lub inne nieodpłatne świad-

czenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy 

niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszcze-

gólne miesiące przyjmuje się ich wartość w wy-

sokości przypadającej na jeden miesiąc,

■  jeśli niemożliwe jest określenie, jaka część świad-

czeń, o których mowa w pkt. wyżej, przypada na 

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3
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jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w mie-

siącu ich uzyskania spowodowałoby nieadekwat-

nie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pie-

niężnej, zakład pracy na wniosek podatnika 

ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc; kwo-

ta ograniczenia podlega wykazaniu w następnych 

miesiącach danego roku podatkowego.

Dane wpisywane w PIT-4R nie mogą przekra-

czać okresu roku podatkowego, za który zaliczka 

podatkowa jest należna. Oznacza to, że jeżeli pra-

cownik otrzyma świadczenie niepieniężne o znacz-

nej wartości w listopadzie, zakład pracy może na 

jego wniosek ograniczyć pobór zaliczki za ten mie-

siąc, a pozostałą część musi pobrać w grudniu. 

W rezultacie zaliczka musi być pobrana w ciągu 

dwóch miesięcy.

Kwotę ograniczenia należy wykazać w wier-

szu 4 w miesiącu dokonania ograniczenia (czyli 

w wierszu 4 wpisuje się wartości tej części zalicz-

ki podatkowej, która nie została pobrana, lecz któ-

rą rozłożono do pobrania w kolejnych miesiącach).

W wierszu 5 (poz. 69–80), patrz przykład, należy wpi-

sać zaliczki, które przypadały do pobrania w związ-

ku z ograniczeniem poboru zaliczek w poprzednich 

miesiącach na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o pdof 

(np. jeśli w poz. 67 wykazano wartość ograniczenia, 

to suma wartości zaliczek do pobrania od poz. 79 do 

80 musi być równa wartości z poz. 66).

W wierszu 6 (poz. 81–84), patrz wzór 4, należy 

wykazać dodatkowo pobrany podatek wynikający 

z rozliczenia zatrudnionych osób za rok ubiegły do-

konanego przez pracodawcę na druku PIT-40, czyli 

wskazać kwotę „do zapłaty”.

Różnicę między podatkiem, wynikającym z rocz-

nego obliczenia, a sumą zaliczek pobranych za mie-

siące od stycznia do grudnia płatnik pobiera zatrud-

nionym:

■   z dochodu za ma-

rzec roku następne-

go – wówczas płatnik 

wpisuje wspomnia-

ną różnicę w PIT-4R 

w poz. 83,

■   z dochodu za kwie-

cień roku następnego 

(pod warunkiem że tak 

wnioskowała zatrud-

niona osoba) – w ta-

kim przypadku różnicę 

wpisuje się w poz. 84 

PIT-4R.

W razie gdy stosu-

nek uzasadniający pobór 

zaliczek ustał w stycz-

niu lub w lutym, różni-

cę pobiera się z docho-

du za miesiąc, za który 

pobrana została ostatnia 

zaliczka, i wykazuje się 

ją w poz. 81 lub poz. 82 

PIT-4R.

Suma wartości wyka-

zanych w wierszu 6 musi 

równać się sumie kwot 

„do zapłaty” wynikają-

cych z PIT-40 sporządzo-

nych przez płatnika za 

ubiegły rok.

Przykład
Krzysztof D. w listopadzie 2014 r. uzyskał wynagrodzenie za pracę w kwocie 
4000 zł. Ponadto za najlepszy wynik sprzedaży osiągnięty spośród innych pracow-
ników działu handlowego w III kwartale 2014 r. otrzymał od pracodawcy nagrodę 
rzeczową w postaci telewizora o wartości 5000 zł. W związku z tym na podstawie 
art. 32 ust. 2 ustawy o pdof złożył w księgowości wniosek o ograniczenie poboru 
zaliczki na podatek dochodowy za listopad 2014 r. do wysokości 50% należnej za-
liczki (365 zł). Pozostałą część zaliczki (365 zł) pobrano w grudniu 2014 r. W tych 
okolicznościach pracodawca Krzysztofa D. powinien w następujący sposób wypeł-
nić wiersz 4 i 5 części C druku PIT-4R za 2014 r.:

Wzór 4
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 W wierszu 7 (poz. 85–96), patrz wzór 5, płatnik 

musi wykazać nadpłatę wynikającą z rozliczenia 

zatrudnionych osób za rok ubiegły dokonanego 

przez pracodawcę na druku PIT-40.

Suma wartości wykazanych w wierszu 7 musi rów-

nać się sumie kwot „nadpłaty” wynikających z PIT-40 

sporządzonych przez płatnika za ubiegły rok.

Natomiast w wierszu 8 (poz. 97–108), patrz wzór 6, na-

leży wpisać pobrany podatek przekazany na PFRON 

oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełno-

sprawnych albo zakładowy fundusz aktywności.

W wierszu 9 (poz. 109–120), patrz wzór 7, trzeba 

określić kwoty pobranych zaliczek na podatek do-

chodowy od wypłat należności z tytułu działalności 

określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 ustawy 

o pdof. Chodzi tu m.in. o zaliczki pobrane od:

■ przychodów z osobiście wykonywanej działal-

ności artystycznej, literackiej, naukowej, tre-

nerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym 

z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, 

kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również 

przychodów z uprawia-

nia sportu, stypendiów 

sportowych przyzna-

wanych na podstawie 

odrębnych przepisów 

oraz przychodów sę-

dziów z tytułu prowa-

dzenia zawodów spor-

towych,

■ przychodów otrzymywa-

nych przez osoby, nie-

zależnie od sposobu ich 

powoływania, należące 

do składu zarządów, rad 

nadzorczych, komisji lub 

innych organów stano-

wiących osób prawnych

■ przychodów z tytu-

łu umów o zarządzanie 

przedsiębiorstwem, kon-

traktów menedżerskich 

lub umów o podobnym 

charakterze, umów wy-

konywania usług, na 

podstawie umowy zlece-

nia lub umowy o dzieło.

Płatnik ma obowiązek 

pobierać podatek zryczał-

towany w wysokości 18% od przychodów z tytułów, 

o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 ustawy o pdof, 

czyli np. od umów zlecenia i o dzieło, jeżeli kwo-

ta należności określona w umowie zawartej z oso-

bą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 

200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). W takich 

przypadkach odprowadzony podatek wykazuje się 

w deklaracji PIT-8AR, nie zaś w PIT-4R.

W wierszu 10 (poz. 121–132), patrz wzór 8, płatnik 

musi wykazać zaliczki na podatek pobrane od innych 

należności, w tym wynikających z umowy aktywiza-

cyjnej zawartej przez osoby zatrudnione w gospodar-

stwie domowym na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast w wierszu 11 (poz. 133–144), patrz 

wzór 9, należy wpisać pobrany podatek do przeka-

zania do urzędu skarbowego za poszczególne mie-

siące roku podatkowego.

Sumuje się tu kwoty z wierszy 3, 5, 6, 9, 10 i odej-

muje sumę kwot z wierszy 4, 7 i 8. Jeśli różnica jest 

liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Wzór 6

Wzór 7

Wzór 8

Wzór 5
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W wierszu 12 (poz. 145–156), patrz wzór 10, trzeba 

podać kwoty wynagrodzenia za poszczególne mie-

siące z tytułu terminowego wpłacenia podatku do-

chodowego, należne w myśl art. 28 Ordynacji po-

datkowej.

Wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku 

to przywilej, z którego płatnik może skorzystać, ale nie 

musi. Jak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Ka-

towicach z 16 grudnia 2011 r. (IBPBII/1/415–822/11/

MK) (...) żaden przepis Ordynacji podatkowej nie na-
rzuca na płatnika obowiązku dokonywania potrąceń 
należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, 
w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek, ani też 
nie określa terminu, w jakim to uprawnienie płatni-
ka może być zrealizowane. Oznacza to, że nie ma ja-
kichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania 
wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku bądź 
za kilka lat. Należy jednak przyjąć, iż uprawnienie to 
przysługuje przez cały okres istnienia zobowiązania, 
a więc do upływu terminu jego przedawnienia. Zgod-
nie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie 
podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku (...).

Płatnikom i inkasentom należy się zryczałto-

wane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpła-

cania podatków pobranych na rzecz budżetu pań-

stwa (art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej). Literalne 

brzmienie przywołanego przepisu wskazuje, że wa-

runkiem posiadania przez płatnika prawa do potrą-

cenia przysługującego mu wynagrodzenia jest do-

konanie wpłaty pobranego podatku w terminie. 

Przywilej ten nie jest natomiast uzależniony od ter-

minowej wpłaty pobranego podatku w całości.

Wobec powyższego należy przyjąć, że częścio-

wa wpłata pobranego podatku nie pozbawia płatni-

ka uprawnienia do wynagrodzenia, natomiast może 

być ono potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty do-

konanej w terminie.

 

W wierszu 13 (poz. 157–168), patrz wzór 11, płatnik 

wskazuje należne kwoty do wpłaty za poszczególne 

miesiące roku podatkowego. Od kwot za poszcze-

gólne miesiące z wiersza 11 odejmuje się kwoty 

z wiersza 12. Jeśli różnica w danym miesiącu jest 

liczbą ujemną, należy wpisać 0.

W części C PIT-4R wykazujemy zaliczki podatko-

we pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% 

podstawy wymiaru.

Jak wypełnić część D PIT-4R

W części D formularza w poz. 169 płatnik wy-

jaśnia w formie opisu ewentualne różnice między 

podatkiem pobranym a wpła-

conym, jeżeli takie powsta-

ły. Inaczej urząd skarbowy 

może wezwać płatnika do 

złożenia wyjaśnień. Czasami 

nie zgadzają się kwoty po-

datku pobranego i faktycznie 

przekazanego na konto urzę-

du skarbowego. Może tak 

być w sytuacji, gdy płatnik 

wpłacił wyższy bądź niższy 

podatek, niż wynikał z obli-

czeń.

W ostatniej części E for-

mularza (poz. 170–172)  płat-

nik lub inna osoba odpowie-

dzialna za pobranie i wpłaty 

podatku wpisuje swoje imię, 

nazwisko oraz składa podpis 

z pieczątką.

Jeśli płatnikiem jest oso-

ba prawna, to w ww. pozy-

cjach powinna figurować 

Wzór 9

Wzór 10

Wzór 11
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osoba odpowiedzialna za obliczenie i pobranie 

podatku (jeśli w firmie jest kilka takich osób, to 

trzeba wskazać jedną z nich). Na podstawie art. 31 

Ordynacji podatkowej osoby prawne oraz jednost-

ki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 

będące płatnikami lub inkasentami, są zobowią-

zane wyznaczyć osoby, do których obowiązków 

należy obliczanie i pobieranie podatków oraz ter-

minowe wpłacanie organowi podatkowemu pobra-

nych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo 

organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adre-

sy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyzna-

czonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie 

zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od 

dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Jakie są sankcje za niezłożenie PIT-4R w terminie?

Sankcją za niezłożenie przez płatnika deklaracji po-

datkowej w określonym terminie jest kara grzywny za 

wykroczenie skarbowe (art. 79 § 2 ustawy – Kodeks 

karny skarbowy). Spóźnienie się ze sporządzeniem 

PIT-4R jest karane grzywną w granicach od 1/10 do 

20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 

2015 r. wynosi 1750 zł, a zatem w razie nietermino-

wego złożenia deklaracji PIT-4R za 2014 r. grzywna 

może wynieść od 175 zł do 35 000 zł.

Płatnik może uniknąć kary grzywny pod warun-

kiem, że po niezłożeniu PIT-4R na czas zawiadomi 

o swoim wykroczeniu organ skarbowy i ujawni oko-

liczności popełnienia wykroczenia.

Czy osoba upoważniona do sporządzania i przesyłania 
deklaracji podatkowych, w tym PIT-4R, wysyłając 
elektronicznie PIT-4R za 2014 r.  – musi posłużyć się 
e-podpisem?

Tak. Wysyłki PIT-4R za pomocą środków komuni-

kacji elektronicznej należy dokonywać zasadniczo 

przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowa-

nego certyfikatu. 

Resort finansów planuje jednak, aby osoby fi-

zyczne mogły podpisywać druki PIT-4R przesyła-

ne drogą elektroniczną danymi autoryzującymi, ta-

kimi jak:

■ imię (pierwsze) i nazwisko,

■ data urodzenia,

■ identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

■ kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub 

rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy 

o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania de-

klaracji.

Wprowadzenie powyższej możliwości dla osób 

fizycznych przewiduje projekt z 12 grudnia 2014 r. 

rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające-

go rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania 

deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektro-

nicznego, którymi powinny być opatrzone. W dniu 

oddawania bieżącego numeru SPP do druku nie 

wiadomo było, kiedy ostatecznie wejdą w życie 

przepisy pozwalające na elektroniczne wysyłanie 

PIT-4R bez e-podpisu. Projekt przewidywał wej-

ście w życie rozporządzenia na 1 stycznia 2015 r.

Czy w sytuacji złożenia PIT-4R 
do niewłaściwego organu podatkowego 
należy składać korektę?

Nie. W takim przypadku nie należy sporządzać 

żadnej korekty. W praktyce należy przyjąć, że or-

gany podatkowe przesyłają między sobą stosowną 

dokumentację, dlatego urząd, który przez pomył-

kę płatnika otrzymał deklarację PIT-4R, powinien 

sam przekazać ją do właściwego miejscowo urzę-

du skarbowego.

Czy można złożyć korektę deklaracji PIT-4R?

Płatnik jest uprawniony do skorygowania błędu 

w złożonej przez siebie deklaracji rocznej PIT-

-4R. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 

podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować 

uprzednio złożoną deklarację (art. 81 § 1 Ordy-

nacji podatkowej). Aby tego dokonać, płatnik po-

winien złożyć deklarację korygującą, co odbywa 

się przez ponowne wypełnienie deklaracji, zazna-

czenie w niej kwadratu nr 2 w pozycji 6 w części 

A formularza, a w dalszej części wpisanie w niej 

prawidłowych danych. Ponadto do korekty dekla-

racji PIT-4R koniecznie trzeba dołączyć uzasad-

nienie przyczyny korekty.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w inter-

pretacji indywidualnej z 20 września 2012 r. (nr 

IPPB2/415–626/12–4/MK) stwierdził, że (...) ko-
rekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, 
który został popełniony przy poprzednim jej spo-
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rządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile 
odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc 
ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczy-
wistych omyłek, a także gdy wypełniono ją nie-
zgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości 
co do prawidłowości danych w niej zawartych. 
Skorygowanie deklaracji polega więc na ponow-
nym, poprawnym wypełnieniu formularza, z dołą-

czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korek-
ty (...).

Karą za przestępstwo skarbowe lub wykrocze-

nie skarbowe nie może zostać ukarana osoba, któ-

ra złożyła prawnie skuteczną korektę deklaracji po-

datkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty 

i w całości zapłaciła należny podatek (art. 16a usta-

wy – Kodeks karny skarbowy).

Przykładowe uzasadnienie przyczyny korekty PIT-4R

Wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji PIT-4R za 2014 r.

W związku z art. 81 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze 
zm.) wyjaśniam, że 27 stycznia 2015 r. dokonałam korekty deklaracji PIT-4R 2014 r. Po złożeniu pierwotnego 
rozliczenia za ten okres zorientowałam się, że w wierszu 9 w poz. 119 wspomnianej deklaracji błędnie ujęłam 
wartość odprowadzonego za listopad 2014 r. kwotę podatku zryczałtowanego w wysokości 27 zł, pobranego 
od umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą moim pracownikiem, na kwotę 150 zł, na podstawie art. 30 
ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 
ze zm.).
Rozliczenie za okres, którego dotyczy korekta, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowe-
go, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej.

Z poważaniem
Anna Pilecka

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 13, art. 18, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 32 ust. 2, art. 33–35, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42 ust. 1a, art. 42e ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),

 art. 1 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1563),

 art. 18–18a, art. 28, art. 31, art. 32 § 1, art. 70 § 1, art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1644),

 art. 16–16a, art. 48, art. 79 § 2 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 186; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1328),

 załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji 
i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1634).

Czytelniku, zaproponuj własny temat! 
Jeśli masz wątpliwości dotyczące tematyki poruszanej na łamach „Serwisu PP”, 

prześlij swój temat pod adresem: 

jolanta.bugaj@infor.pl

Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.

C Z E K A M Y  NA   T WO J E   P R O P O Z YC J E
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czas pracy PRAWO PRACY

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

Jak prawidłowo organizować pracę 
w styczniu 2015 r. 
– 5 praktycznych problemów
Planowanie rozkładów na przełomie roku to dla wielu pracodawców kolejne zderzenie 
z niejasnymi przepisami regulującymi czas pracy. Poniżej wyjaśniono kwestie związane 
m.in. z odbiorem dnia wolnego za święto w sytuacji, gdy pracownik w dniu świątecznym 
nie pozostawał w zatrudnieniu, z przypisywaniem pracy nocnej na przełomie roku do 
odpowiedniej zmiany oraz z planowaniem pracy niepełnoetatowego pracownika za-
trudnionego w stałych dniach tygodnia.

W styczniu 2015 r. świętami ustawowo wolnymi są: 

1 stycznia – Nowy Rok (czwartek) oraz 6 stycznia 

– Święto Trzech Króli (wtorek). Praca w ustawowo 

wolne święta oraz niedziele jest co do zasady zabro-

niona. Tak więc wskazane dni powinny być wolne 

od pracy. 

Problem 1. Zakaz pracy w święta 
a usługi transgraniczne

W przepisach prawa pracy wprowadzono jednak 

wiele wyjątków od ogólnego zakazu pracy nie-

dzielno-świątecznej. Katalog tych wyjątków zo-

stał zawarty w art. 15110 ustawy – Kodeks pracy 

(dalej: k.p.). Wśród nich wymieniono m.in. udział 

w akcji ratowniczej (w celu ochrony życia lub 

zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska 

albo usunięcia awarii), pracę zmianową, wykony-

wanie niezbędnych remontów, prace konieczne ze 

względu na ich użyteczność społeczną i codzienne 

potrzeby ludności. 

Warto zwrócić uwagę na wyjątek dotyczący pra-

cowników zatrudnionych przy usługach realizowa-

nych z wykorzystaniem środków komunikacji elek-

tronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych (np. 

gdy usługa jest realizowana poprzez wymianę da-

nych za pośrednictwem wspólnego serwera oraz 

przy użyciu poczty elektronicznej). Warunkiem 

dopuszczalności pracy w niedziele i święta jest, 

aby te konkretne dni, w których pracownik świad-

czy pracę, były też dniami pracy u odbiorcy usłu-

gi (z reguły mającego siedzibę w państwie, gdzie 

obowiązuje inny kalendarz świąt lub dni wolnych 

od pracy).

Przykład
W wielu państwach 1 stycznia jest dniem wol-
nym. Pracodawca nie ma więc możliwości zle-
cenia pracy w tym dniu np. pracownikom świad-
czącym usługi na rzecz firm z Francji, Holandii czy 
Wielkiej Brytanii, gdyż w tych państwach 1 stycz-
nia również jest dniem wolnym od pracy. Nato-
miast naruszeniem przepisów nie będzie powie-
rzenie pracownikowi pracy na rzecz firm z ww. 
państw 6 stycznia, gdyż ten dzień nie ma w tych 
państwach charakteru dnia ustawowo wolnego.

Wyłączenie zakazu pracy niedzielno-świątecznej 

dotyczy nie tylko osób bezpośrednio zatrudnionych 

przy wykonywaniu usługi, ale także osób, które za-

pewniają możliwość świadczenia usług.

Przykład
Zlokalizowane w Polsce centrum finansowo-ra-
chunkowe świadczy usługi na rzecz klientów za-
granicznych. 6 stycznia 2015 r. centrum ma pra-
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cować, obsługując m.in. klientów z Portugalii, 
Francji i niektórych landów w Niemczech, w których 
6 stycznia jest dniem pracy. Pracodawca może wy-
znaczyć w tym dniu pracę nie tylko specjalistom 
zajmującym się merytoryczną obsługą klienta, ale 
także specjaliście z działu IT wspierającemu pro-
cesy wymiany danych. Takie postępowanie będzie 
prawidłowe.

Problem 2. Ustalanie wymiaru 
czasu pracy na styczeń 2015 r. 
a zatrudnienie lub zwolnienie 
w trakcie miesiąca

Do ustalenia wymiaru czasu pracy do przepraco-

wania w styczniu 2015 r. stosujemy zasady ogólne. 

W tym celu:

Krok 1 – mnożymy 40 godzin przez liczbę peł-

nych tygodni (od 1 do 28 stycznia 2015 r.) przypa-

dających w okresie rozliczeniowym (tj. 4 tygodnie × 

40 godz. = 160 godz.),

Krok 2 – dodajemy do otrzymanej liczby godzin 

iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca 

okresu rozliczeniowego, przypadających od ponie-

działku do piątku (tj. 8 godz. za czwartek 29 stycz-

nia 2015 r. oraz 8 godzin za piątek 30 stycznia 

2015 r. – łącznie 16 godz.), 

Krok 3 – obniżamy wymiar czasu pracy o 8 godzin 

za każde święto występujące w okresie rozlicze-

niowym przypadające w innym dniu niż niedziela 

(tj. o 8 godz. za Nowy Rok – 1 stycznia 2015 r. oraz 

o 8 godz. za Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2015 r. 

– łącznie 16 godz.).

W sumie wymiar czasu pracy w styczniu 2015 r. 

wyniesie: 160 godz. + 16 godz. – 16 godz. = 

160 godz. (jeśli pracownik zatrudniony jest w dłuż-

szym okresie rozliczeniowym, np. 3-miesięcznym 

lub 4-miesięcznym, ustalenia wymiaru dokonujemy 

dla całego okresu rozliczeniowego).

Jeśli u danego pracodawcy praca jest świadczona 

również w niedziele i święta – planując pracę w te 

dni, należy pracownikowi z góry ustalić odpowied-

nią liczbę dni wolnych. 

Wątpliwości dotyczą przypadku, gdy pracownik 

jest zatrudniany w trakcie miesiąca już po wystą-

pieniu święta, a przed odbiorem dnia wolnego przez 

jego dział (brygadę, zespół). W takiej sytuacji nowo 

zatrudniony pracownik nie nabywa prawa do dnia 

wolnego, z którego korzystają inni pracownicy jego 

działu. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnio-

nego w trakcie okresu rozliczeniowego ustala się od 

daty zatrudnienia do zakończenia okresu rozlicze-

niowego, tak jak gdyby był to odrębny okres rozli-

czeniowy. Tym samym, święto przypadające przed 

datą zatrudnienia nie pomniejszy pracownikowi 

liczby dni do przepracowania.

Przykład
Przyjmijmy, że pracownik po zatrudnieniu od 
9 stycznia 2015 r. został przypisany do brygady 2. 
Dla jego brygady z tytułu pracy w Święto Trzech 
Króli (6 stycznia 2015 r.) jako dzień wolny wyzna-
czono wtorek 13 stycznia 2015 r. Nowo zatrud-
niony pracownik nie nabędzie jednak prawa do 
korzystania z dnia wolnego razem z pozostałymi 
osobami z jego brygady, gdyż przy ustalaniu jego 
wymiaru czasu pracy nie dokonuje się pomniejsze-
nia z tytułu tego święta. 

Podobne wątpliwości związane są z wystąpie-

niem choroby w dniu wolnym rekompensującym 

pracę w niedzielę lub święto. 

Przykład
Pracownik magazynu pracował przy inwentaryza-
cji 1 stycznia 2015 r. Przyjmijmy, że z tytułu pracy 
w ten dzień wyznaczono mu w grafiku dzień wol-
ny 7 stycznia 2015 r. Na dzień 7 stycznia 2015 r. 
pracownik dostarczył jednak zwolnienie lekarskie. 
W tej sytuacji pracownik nie będzie miał już prawa 
do dnia wolnego z tytułu pracy w święto w innym 
terminie.

Problem 3. Normy dla pracownika 
niepełnoetatowego a stałe dni pracy

Jeżeli pracownik zatrudniony na część etatu pracu-

je we wszystkie dni robocze – przez odpowiednio 

zmniejszoną liczbę godzin w każdym dniu robo-

czym – planowanie czasu nie powoduje specjal-

nych trudności. Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy 

pracownik niepełnoetatowy ma się pojawiać w pra-

cy tylko w wybrane dni tygodnia. Konieczne staje 

się wówczas każdorazowe sprawdzenie, czy łącz-

na liczba godzin pracy nie jest zbyt duża lub zbyt 

mała.
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Przykład
Firma zatrudnia dwóch pracowników na 1/5 eta-
tu. Pracownik zatrudniony na 1/5 etatu w 1-mie-
sięcznym okresie rozliczeniowym przychodzi 
do pracy w każdy piątek tygodnia na 8 godzin. 
W styczniu 2015 r. do przepracowania przypa-
dają mu 32 godz. (160 godz. x 1/5 = 32 godz.). 
W tym miesiącu przypada jednak 5 piątków. Jeśli 
pracownik przyjdzie do pracy w każdy piątek, to 
łącznie przepracuje 40 godzin. W tej sytuacji, aby 
praca w styczniu była realizowana w wymiarze 
1/5 etatu, należy pracownikowi albo odpowied-
nio zmniejszyć liczbę godzin, albo dni do prze-
pracowania. W innym przypadku pracownik ma 
prawo do wynagrodzenia za 8 godzin przekra-
czających liczbę godzin pracy wynikającą z wy-
miaru zatrudnienia. 

Problem 4. Dokładny moment 
rozpoczęcia styczniowego okresu 
rozliczeniowego 

W praktyce problemy powstają także przy plano-

waniu czasu pracy w związku z nieskorelowaniem 

przepisów o okresie rozliczeniowym z przepisami 

o dobie pracowniczej. Powstaje wątpliwość, jak roz-

liczać pracę na III zmianie (nocnej), która rozpo-

czyna się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego 

a kończy się w pierwszym dniu nowego okresu roz-

liczeniowego. Wśród specjalistów prawa pracy po-

jawiają się w tym zakresie 2 rozbieżne stanowiska. 

Część specjalistów prezentuje stanowisko, że 

okres rozliczeniowy trwa od godz. 0.00 w pierw-

szym dniu tego okresu do godz. 24.00 w ostatnim 

dniu tego okresu. Jest to uzasadnione faktem, że 

okresy rozliczeniowe zostały powiązane z miesiąca-

mi, a w Kodeksie pracy nie ma definicji miesiąca 

– więc należy się posłużyć definicją miesiąca w ro-

zumieniu kalendarzowym. Tego rodzaju podejście 

komplikuje jednak planowanie i rozliczanie czasu 

pracy. Część pracy na zmianie nocnej należy po-

dzielić na dwie części i przypisać je do dwóch róż-

nych okresów rozliczeniowych (tj. praca do godz. 

24.00 zostaje wówczas przypisana do pierwszego 

okresu rozliczeniowego, a praca po godz. 24.00 do 

drugiego okresu rozliczeniowego). 

Inni eksperci uważają, że okresy rozliczeniowe 

muszą mieć ścisły związek z dobowymi okresami 

świadczenia pracy. W związku z tym przyjmują, 

że czas pracy wykonywany w ramach jednej doby 

należy zaliczać w całości do tego okresu rozlicze-

niowego, w którym rozpoczęło się wykonywanie 

pracy. Takie podejście można ocenić jako bardziej 

praktyczne. Przy jego zastosowaniu pracę rozpo-

czętą 31 grudnia 2014 r. o godz. 22.00, a zakończo-

ną 1 stycznia 2015 r. o godz. 6.00 należy przypisać 

w całości do tego okresu rozliczeniowego, w któ-

rym mieści się grudzień 2014 r.

Problem 5. Definicja tygodnia 
a ustalanie odpoczynku 
tygodniowego 

Wymóg zachowania odpoczynku tygodniowego 

oznacza, że przynajmniej raz w tygodniu pracow-

nik powinien mieć co najmniej 35 godzin nieprze-

rwanego odpoczynku (wyjątkowo, np. w związku 

z przejściem pracownika na inną zmianę – odpoczy-

nek może zostać skrócony do 24 godzin). Kluczowe 

dla rozliczenia odpoczynku jest ustalenie, co należy 

rozumieć przez pojęcie tydzień. Tymczasem duże 

wątpliwości budzi stosowanie do tej kwestii ustawo-

wej definicji tygodnia. 

Zgodnie z definicją tygodnia znajdującą się 

w Kodeksie pracy, tydzień to 7 kolejnych dni kalen-

darzowych, poczynając od pierwszego dnia okre-

su rozliczeniowego. Stosując tę definicję, w stycz-

niu 2015 r. należy ustalać pierwszy tydzień od 

godz. 0.00 1 stycznia (czwartek) do godz. 24.00 

7 stycznia (środa). Ostatni pełny tydzień kończy się 

w tej sytuacji 28 stycznia. Jednak nie wiadomo, jak 

traktować dni przypadające od 29 stycznia (czwar-

tek) do 31 stycznia (sobota), skoro kolejny tydzień 

rozpoczyna się w pierwszym dniu następnego mie-

siąca, tj. od 1 lutego. 

Drugi poważny problem powstaje w tej sytuacji 

w tygodniu od 1 lutego (niedziela) do 7 lutego (so-

bota). Biorąc pod uwagę, że dzień kalendarzowy 

rozpoczyna się o godz. 0.00, a kończy się o godz. 

24.00, powstaje problem z zachowaniem 35-godzin-

nego odpoczynku np. w odniesieniu do pracownika 

administracyjnego zatrudnionego od godz. 8.00 do 

16.00 od poniedziałku do piątku. Ustalając począ-

tek tygodnia od 1 lutego (niedziela) na godz. 0.00, 

należałoby przyjąć, że pracownik korzysta z 32 go-

dzin odpoczynku do momentu rozpoczęcia pracy 

2 lutego (poniedziałek) o godz. 8.00 oraz 32 go-

dzin odpoczynku od momentu zakończenia pra-

cy 6 lutego o godz. 16.00 do zakończenia tygodnia 

o godz. 24.00 7 lutego (sobota).  
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Z uwagi na powyższe trudności wśród eksper-

tów można spotkać się z zaleceniem, które wyda-

je się słuszne, aby do celów ustalania odpoczynku 

tygodniowego nie stosować tygodnia w rozumieniu 

definicji określonej w Kodeksie pracy, lecz poję-

cie tygodnia w rozumieniu potocznym, tj. od ponie-

działku do niedzieli. Część pracodawców łączy przy 

tym rozpoczęcie tak rozumianego tygodnia z godzi-

ną rozpoczęcia doby pracowniczej. 

Zastosowanie kodeksowej definicji tygodnia 

– rozumianego jako 7 kolejnych dni kalendarzo-

wych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego 

– powoduje, że w poszczególnych tygodniach lu-

tego 2015 r. (ustalanych od godz. 0.00 w niedzielę 

do godz. 24.00 w sobotę) odpoczynek każdorazo-

wo jest krótszy niż 35 godzin. Natomiast w stycz-

niu występują 3 ostatnie dni wystające poza ostatni 

tydzień – dla których brakuje przepisu ochronnego.

Przykładowy grafik na styczeń i luty 2015 r. dla pracownika zatrudnionego 
w podstawowym systemie czasu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym 

Styczeń 2015

Czw Pt So N Pn Wt Śr Czw Pt So N Pn Wt Śr Czw Pt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

WŚ
8.00

16.00
W5 WN

8.00
16.00

WŚ
8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00
W5 WN

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

So N Pn Wt Śr Czw Pt So N Pn Wt Śr Czw Pt So

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W5 WN
8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00
W5 WN

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

W5

Luty 2015

N Pn Wt Śr Czw Pt So N Pn Wt Śr Czw Pt So

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

WN 8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00 W5 WN 8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00 W5

N Pn Wt Śr Czw Pt So N Pn Wt Śr Czw Pt So

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

WN 8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
16.00 W5 WN 8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00
8.00

16.00 W5

gdzie: WŚ  – święto, W5 – wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, WN – niedziela.
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 128 § 3 pkt 2, art. 130, art. 133, art. 15110 ustawy – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
 art. 1 ust. 1 lit. a i b ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459).
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uprawnienia związane z rodzicielstwem PRAWO PRACY

RAFAŁ JANICKI – prawnik, autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa pracy

Czy pracodawca musi na początku roku 
pobierać od pracowników oświadczenia 
o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich
Zatrudniamy pracowników, którzy mają dzieci. Czy musimy na początku roku pobie-
rać od pracowników oświadczenia, że zamierzają korzystać z uprawnień rodziciel-
skich? Czy możemy żądać od nich informacji o zamiarze lub braku zamiaru korzy-
stania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego – pyta 
Czytelniczka z Torunia.

Nie. Pracodawca nie ma obowiązku pobierania od 

pracowników corocznej aktualizacji oświadczeń 

pracowniczych w zakresie uprawnień rodziciel-

skich. Decyzja co do ewentualnej aktualizacji i jej 

częstotliwości należy do pracodawcy. Pracownicy 

nie muszą informować pracodawcy o zamiarze ko-

rzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 

i urlopu wychowawczego.

Pracownikowi – rodzicowi lub opiekunowi dziec-

ka przysługuje kilka uprawnień, np. prawo do dwóch 

dodatkowych dni wolnych z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia (gdy dziecko nie ukończyło 14 lat) 

oraz możliwość odmowy pracy w godzinach nad-

liczbowych (gdy dziecko nie ukończyło 4 lat).

Rodzice lub opiekunowie nie muszą korzystać 

ze wszystkich uprawnień pracowniczych, jakie 

przysługują z tytułu wychowywania dzieci. Pra-

codawcy jest więc potrzebna informacja, z jakich 

uprawnień dany pracownik chce korzystać. 

  Pracodawca udziela uprawnień 
rodzicielskich na wniosek 
pracownika – rodzica. 

Ponadto możliwość korzystania z większości 

uprawnień rodzicielskich ma każdy z rodziców lub 

opiekunów dziecka. Rodzice nie mogą jednak za-

zwyczaj korzystać z tych uprawnień jednocześnie. 

A zatem dla pracodawcy istotne jest ustalenie, 

w jaki sposób się nimi podzielili.

Przykład
Rodzice 3-letniego dziecka ustalili, że prawo do 
dwóch dni opieki zostanie podzielone między nich 
po jednym dniu, natomiast z możliwości odmowy 
wykonywania pracy nadliczbowej skorzysta matka 
dziecka. O zamiarze korzystania w ten sposób ze 
swoich uprawnień poinformowali pracodawców. 
Taki podział korzystania z uprawnień rodzicielskich 
jest prawidłowy.

Dokumentem, w którym pracownik informuje 

pracodawcę o zamiarze korzystania lub niekorzysta-

nia z poszczególnych uprawnień rodzicielskich, jest 

pisemne oświadczenie. 

Oświadczenie umieszcza się w części B akt oso-

bowych. W przepisach prawa pracy nie określono 

sposobu ani częstotliwości składania przez pracow-

nika oświadczenia dotyczącego uprawnień rodzi-

cielskich. Dopuszczalne są w tym zakresie różne 

praktyki.

Przykład
Pracodawca ustalił w regulaminie pracy, że 
oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzi-
cielskich będzie przez pracownika składane 
w momencie zawierania pierwszej umowy o pra-
cę, a kolejne oświadczenie – jeśli sytuacja pra-
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cownika ulegnie zmianie (np. gdyby pracownik 
utracił prawo do określonego uprawnienia z uwa-
gi na wiek dziecka) bądź jeśli będzie chciał zmie-
nić swoją decyzję co do korzystania lub niekorzy-
stania z określonego uprawnienia. Takie ustalenie 
jest dopuszczalne.

Nie ma również przeciwwskazań, aby praco-

dawca wprowadził wymóg okresowej aktualizacji 

oświadczenia przez pracowników. Często spotykaną 

praktyką w tym zakresie jest coroczna aktualizacja 

składana na początku roku.

Przykład
W zakładzie pracy przyjęto zasadę, że pierwsze 
oświadczenie jest składane przez pracownika 
w momencie zatrudnienia. Następnie w stycz-
niu każdego następnego roku pracownik ma ak-
tualizować swoje oświadczenie przez wypełnie-
nie druku oświadczenia dostarczonego przez 
komórkę kadrową. Takie postępowanie jest pra-
widłowe.

Niezależnie od ustalonej przez pracodawcę czę-

stotliwości składania oświadczenia, pracownik 

w każdym czasie może zmienić swoją decyzję.

Przykład
W listopadzie 2014 r. nowo zatrudniony pracow-
nik wychowujący 3-letnie dziecko złożył oświad-
czenie, że wyraża zgodę na pracę w godzinach 
nadliczbowych. W grudniu 2014 r. poinformował 
pisemnie pracodawcę, że zmienia swoje oświad-
czenie i wycofuje zgodę na pracę w nadgodzi-
nach. Pracownik miał prawo tak postąpić.

Korzystanie ze szczególnych uprawnień rodzi-

cielskich nie jest obowiązkiem pracownika.

Przykład
Pracownik pracujący w równoważnym systemie 
czasu pracy w oświadczeniu o uprawnieniach ro-
dzicielskich wskazał, że nie zamierza korzystać 
z możliwości ograniczenia dobowego wymiaru 
czasu pracy do 12 godzin. W trakcie zatrudnienia 
jego małżonka zginęła w wypadku samochodo-
wym i pracownik zaczął samotnie wychowywać 
dwoje dzieci. Jednak nie zdecydował się na zmia-
nę oświadczenia w zakresie uprawnień rodziciel-
skich, gdyż uznał, że nie jest to konieczne ze wzglę-
du na pomoc, jaką otrzymuje ze strony najbliższej 
rodziny.

Oświadczenie dotyczące korzystania lub nie-

korzystania z uprawnień rodzicielskich składa się 

w zakresie wskazanym w art. 1891 ustawy – Kodeks 

pracy. Takie oświadczenie dotyczy:

■ zgody lub odmowy pracy w wymiarze powy-

żej 8 godzin na dobę w systemie równoważnym, 

skróconym oraz weekendowym systemie czasu 

pracy, a także w ruchu ciągłym,

■ zgody lub odmowy pracy w godzinach nadlicz-

bowych,

■ zgody lub odmowy pracy w porze nocnej,

■ możliwości stosowania przerywanego czasu 

pracy,

■ możliwości delegowania pracownika poza stałe 

miejsce pracy,

■ prawa do dwóch dni opieki na dziecko.

Mimo że w przywołanym przepisie wymienio-

no również prawo pracowników opiekujących się 

dziećmi do korzystania z dodatkowego urlopu ma-

cierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego 

oraz obniżenia wymiaru zatrudnienia zamiast ko-

rzystania z urlopu wychowawczego – w praktyce 

nie ma większego sensu pobieranie oświadczenia 

w zakresie tych uprawnień. Pracownicy wnioskują 

o nie niezależnie od treści złożonego pracodawcy 

oświadczenia.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 188, art. 1891 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),
 § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286; 
ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).
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DARIUSZ DWOJEWSKI – ekspert w dziedzinie prawa pracy

Jak prawidłowo ustalić czas pracy 
burmistrza
Burmistrza (podobnie jak wójta, prezydenta miasta) obowiązują normy czasu pracy 
określone w Kodeksie pracy, przy czym czas pracy może być różnie organizowany. Naj-
bardziej adekwatny dla tego stanowiska wydaje się jednak system zadaniowy.

Burmistrz (wójt, prezydent miasta) jest pracownikiem 

samorządowym zatrudnianym na podstawie wyboru 

(art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o pracownikach samo-

rządowych). Jako pracownik jest więc objęty przepi-

sami dotyczącymi norm czasu pracy i urlopów wy-

poczynkowych. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu 

pracy określa regulamin pracy urzędu gminy (art. 42 

ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). 

W sprawach nieuregulowanych tą ustawą należy sto-

sować przepisy ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Czas pracy 

Czas pracy pracownika nie może przekraczać 
8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie 5-dnio-
wym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 
§ 1 k.p.). Regulacja ta odnosi się do wszystkich 
pracowników, a więc także do pracowników samo-
rządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, 
w tym burmistrza (wójta, prezydenta miasta). 

Czas pracy pracowników może być unormowa-

ny w różne systemy. W systemie podstawowym obo-

wiązuje 8-godzinna dobowa norma czasu pracy 

i 40-godzinna tygodniowa. W ramach równoważne-

go systemu czasu pracy możliwe jest przekroczenie 

dobowej normy powyżej 8 godzin (nie więcej jednak 

niż do 12 godzin), w okresie rozliczeniowym nieprze-

kraczającym jednego miesiąca. Przedłużony dobowy 

wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym do-

bowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach 

lub dniami wolnymi od pracy (art. 135 § 1 k.p.). Po-

nadto w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy 

lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy 

może być stosowany system zadaniowego czasu pra-

cy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, 

ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych 

zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikają-

cy z norm określonych w art. 129 k.p. (art. 140 k.p.).

Zadaniowy czas pracy

Biorąc pod uwagę charakter pracy burmistrza (wój-

ta, prezydenta miasta), wydaje się uzasadnione sto-

sowanie do niego systemu zadaniowego czasu pracy. 

Ten system czasu pracy może być stosowany wów-

czas, gdy rodzaj pracy, jej organizacja lub miejsce 

wykonywania uniemożliwiają lub znacznie utrudnia-

ją kontrolę pracodawcy nad pracownikiem w czasie 

wykonywania pracy. Drugą przesłanką zastosowa-

nia tego rodzaju czasu pracy jest skonkretyzowanie 

przez pracodawcę zadań pracownika, które albo re-

alizuje w danym momencie, albo będzie także reali-

zował w przyszłości, przy czym zadania te powinny 

być tak określone, aby ich wykonanie było możliwe 

w ramach podstawowych norm czasu pracy. 

Przykład
Wójt gminy przyjmuje strony w urzędzie gminy we 
wtorki od 8.00 do 16.00. We wtorek 16 grudnia 
2014 r. przyjmowanie stron przedłużyło się i wójt 
pozostawał w urzędzie do godz. 18.00. W tej sytu-
acji nie przysługuje mu rekompensata z tytułu pra-
cy w godzinach nadliczbowych. Wójt jest zatrud-
niony na stanowisku, które z pewnością można 
zaliczyć do kadry zarządzającej jednostką. Nato-
miast pracownicy zarządzający w imieniu praco-
dawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnio-
nych komórek organizacyjnych wykonują, w razie 
konieczności, pracę poza normalnymi godzinami 
pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku 
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
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Wyznaczenie pracownikowi konkretnych zadań do 

wykonania jest niezbędnym elementem zastosowania 

zadaniowego czasu pracy, dlatego że jedynie w odnie-

sieniu do skonkretyzowanego zadania (zadań) moż-

na mówić o jego wymiarze w odniesieniu do podsta-

wowych norm czasu pracy (określonych w art. 129 

k.p.). Możliwość ustanowienia zadaniowego czasu 

pracy istnieje wówczas, gdy czynności te mają cha-

rakter skonkretyzowany, zamknięty i powtarzający 

się. Pracownik objęty takim rodzajem czasu pracy sa-

modzielnie organizuje sobie pracę i kształtuje swój 

rozkład czasu pracy, a więc wyznacza początek i ko-

niec dnia pracy. Zabezpieczeniem przed zbyt dowol-

nym ustalaniem wymiaru zadań jest wymóg „porozu-

mienia” z pracownikiem co do czasu niezbędnego do 

wykonania powierzonych zadań. Porozumienie to nie 

ma charakteru uzgodnienia, lecz oznacza konsultację, 

w ramach której pracownik może wyrazić swoją opi-

nię. Niewypełnienie wymogu wysłuchania stanowi-

ska pracownika bądź ustalenie czasu niezbędnego do 

wykonania powierzonych pracownikowi zadań wbrew 

jego opinii nie oznacza nieskuteczności ustanowienia 

zadaniowego systemu czasu pracy, lecz w razie spo-

ru między stronami powoduje konieczność wykazania 

przez pracodawcę, że powierzał pracownikowi zada-

nia możliwe do wykonania w wymiarze czasu pracy 

wynikającym z podstawowych norm.

  Pracodawca samorządowy może 
ustalić burmistrzowi (wójtowi, 
prezydentowi miasta) pracę 
wyznaczaną zadaniami.

Wyznaczenie pracownikowi zadań, których wyko-

nanie nie jest możliwe w normalnym czasie pracy, jest 

równoznaczne ze świadczeniem pracy w czasie prze-

kraczającym normy czasu pracy i nie wyłącza roszcze-

nia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbo-

wych (wyrok SN z 5 lutego 2008 r., II PK 148/2007, 

OSNP 2009/7–8/93, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Biorąc pod uwagę charakter pracy burmistrza 

(wójta, prezydenta miasta), a także fakt, że jego obo-

wiązki wynikające z zajmowanego stanowiska są 

określone przede wszystkim przepisami o samorzą-

dzie gminnym i o pracownikach samorządowych, 

uzasadnione wydaje się objęcie tych pracowników za-

daniowym systemem czasu pracy. Istotne jest jednak 

to, aby odpowiednie zapisy w tym względzie znalazły 

się w obowiązującym w urzędzie regulaminie pracy 

(art. 150 k.p.).

W stosunku do pracowników objętych systemem 

zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządza-

jących w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz 

pracowników otrzymujących ryczałt za godziny 

nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewi-

dencjonuje się godzin pracy. Niezależnie od tego, 

czy burmistrz (wójt, prezydent miasta) objęty jest 

zadaniowym systemem czasu pracy, to jako pracow-

nik zarządzający zakładem pracy nie ma obowiązku 

ewidencjonowania godzin pracy (art. 149 § 2 k.p).

Praca w niedzielę i święta

W kwestii pracy burmistrza w niedziele i święta 

– podobnie jak innych pracowników, obowiązuje go 

5-dniowy tydzień pracy, a niedziele i święta są dnia-

mi wolnymi od pracy. Pracownikowi wykonujące-

mu pracę w niedziele i święta pracodawca ma obo-

wiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy:

■ w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni 

kalendarzowych poprzedzających lub następują-

cych po takiej niedzieli,

■ w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu 

rozliczeniowego.

Przykład
Wójt gminy pełnił obowiązki służbowe, polegające 
na reprezentowaniu gminy na zebraniu związku mię-
dzygminnego zorganizowanego w formie wyjazdo-
wej, trwającego od piątku do niedzieli włącznie. Z ty-
tułu wykonywania pracy w niedzielę wójt ma prawo 
do innego dnia wolnego do pracy. Jednak z uwagi 
na to, że odebranie dnia wolnego w terminie 6 dni po 
niedzieli nie jest możliwe, wójtowi przysługuje dodat-
kowe wynagrodzenie ze 100% dodatkiem.

Forma rekompensaty za pracę w niedziele i święta 

nie jest tożsama z wynagrodzeniem za godziny nad-

liczbowe, gdzie u pracowników samorządowych nie 

przewiduje się dodatku do wynagrodzenia (art. 42 

ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 8 ust. 2, art. 42 ust. 1 i 4 ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1202),
 art. 129 § 1, art. 135 § 1, art. 140, art. 149 § 2, art. 150, art. 15111 
§ 1, art. 152 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).
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IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Jakie składniki wliczać do wynagrodzenia 
minimalnego
Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat 
wynosi 1750 zł. W pierwszym roku pracy zawodowej pensja pracownika nie może być 
niższa niż 1400 zł. Obliczając wynagrodzenie, pracodawca powinien uwzględnić skład-
niki zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych, takie jak wynagrodzenie zasad-
nicze, premie i nagrody czy wynagrodzenie dodatkowe.

W umowie o pracę, w zakresie warunków płaco-

wych, obowiązkowe jest zawarcie postanowienia 

o wynagrodzeniu za pracę odpowiadającemu ro-

dzajowi pracy, ze wskazaniem składników wyna-

grodzenia (art. 29 § 1 pkt 3 ustawy – Kodeks pra-

cy). W przypadku wynagrodzenia minimalnego 

można podać tu konkretną stawkę aktualnie obo-

wiązującą lub dokonać zapisu, że wynagrodzenie 

pracownika odpowiada kwocie minimalnego wy-

nagrodzenia za pracę obowiązującego w danym 

roku kalendarzowym.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnio-

nego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy 

nie może być niższa od kwoty minimalnego wyna-

grodzenia wynoszącego 1750 zł, a dla pracowni-

ków rozpoczynających pracę zawodową – 1400 zł 

(1750 zł × 80%). 

Ustalenie wynagrodzenia

Na wynagrodzenie pracownika może składać się 

kilka różnych elementów, np. wynagrodzenie zasad-

nicze, premie, dodatki, prowizje, nagrody. W celu 

obliczenia wysokości wynagrodzenia, pod kątem 

przyrównania go do progu minimalnego, przyjmuje 

się przysługujące pracownikowi składniki wynagro-

dzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku 

pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnie-

nia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd 

Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 

ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pra-

cę). Są jednak wyjątki. Sumując poszczególne po-

zycje listy płac, pomija się:

■ nagrodę jubileuszową,

■ odprawę emerytalną lub rentową,

 ■ wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbo-

wych (w tym dodatki i ryczałty za nadgodziny).

  Pracodawca przy obliczaniu 
wysokości wynagrodzenia 
pracownika nie uwzględnia 
wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych.

Pracownik ma gwarantowane prawo do wynagro-

dzenia minimalnego za każdy miesiąc. Dla ustale-

nia wynagrodzenia pracownika, będącego podstawą 

do porównania go z minimalną stawką miesięczną, 

bierze się tylko składniki wypłacone za dany mie-

siąc, np. premia kwartalna zostanie zaliczona do 

miesiąca, w którym została wypłacona i nie podle-

ga przeliczeniu na okres jednego miesiąca danego 

kwartału, za który przysługuje. 

Kwalifikując poszczególne należności do „wy-

nagrodzenia”, należy posiłkować się załącznikiem 

do objaśnień do formularzy Z-06 i Z-03 (dostępnym 

na stronie internetowej GUS – www.stat.gov.pl), któ-

ry zawiera zakres składników wynagrodzeń w gos-

podarce narodowej. Zgodnie z nim, wynagrodzenia 

obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracowni-

kom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wy-

datki ponoszone przez pracodawców na opłacenie 

wykonywanej pracy, niezależnie od źródeł ich fi-

nansowania (ze środków własnych lub refundowa-

nych) oraz bez względu na podstawę stosunku pra-

cy bądź innego stosunku prawnego lub czynności 

prawnej, na podstawie których jest świadczona pra-

ca lub pełniona służba.
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Wynagrodzenia osobowe (skadniki wliczane do płacy minimalnej) oraz wyłączenia 
(pozycje nieuznawane za wynagrodzenia i wykluczone przy ustalaniu płacy minimalnej)

Wynagrodzenia osobowe Wyłączenia

■  wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordo-
wej, prowizyjnej i innej,

■  dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe 
wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, 
szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

■  premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
■  wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane 

w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz 
niewynikające z zakresu czynności,

■  wynagrodzenia za czynności przewidziane do wyko-
nania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie 
lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 
(np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),

■  wyrównanie do wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

■  wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, 
wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia 
za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za 
czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas 
przestoju niezawinionego przez pracownika i in.),

■  ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy i inne,

■  świadczenia o charakterze deputatowym (wartość 
świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) 
lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglo-
we, energetyczne, środków spożywczych), a także 
ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli obowiązek jego 
noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

■  świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skróce-
niem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównawczy 
wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie 
uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej

■  świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego finansowane z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych oraz ze środków budżetu państwa (zasił-
ki: chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie oraz świadczenia rodzinne),

■  świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych i świadczenia urlopowe,

■  wartość świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp 
(w tym profilaktycznych posiłków i napojów) oraz dopuszczalnych 
ekwiwalentów pieniężnych za te świadczenia, a także ekwiwalentów 
za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników i ekwiwa-
lentów pieniężnych za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,

■  ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, 
materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy,

■  wypłaty należności z tytułu podróży służbowych (diety, zwrot kosztów 
noclegów, przejazdów),

■  świadczenia przysługujące pracownikom przeniesionym do pracy w in-
nej miejscowości, a także należności z tytułu wyrównania wydatków 
ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy 
poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania 
(m.in. dodatki i ryczałty za rozłąkę, strawne),

■  wartość środków wydawanych do spożycia pracownikom wyłącznie 
w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu 
(m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach wyżywienia przyza-
kładowego),

■  wartość zakwaterowania oraz wyżywienia świadczonego bezpłatnie 
lub częściowo odpłatnie na kursach i szkoleniach,

■  określone ustawowo odprawy pieniężne, odszkodowania, rekom-
pensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy, albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn 
niedotyczących pracowników,

■  odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone 
lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,

■  wartość polis ubezpieczeniowych na życie oraz składek podstawowych 
w ramach pracowniczego programu emerytalnego (III filar) wykupio-
nych pracownikom przez pracodawcę,

■  odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji (po ustaniu 
zatrudnienia)

Do wynagrodzenia minimalnego wlicza się 
również dodatki za pracę w porze nocnej, co 
potwierdził GIP (pismo z 6 kwietnia 2009 r., 
GPP-471-4560-25/09/PE/RP). Należy jednak pa-

miętać, że są one wliczane tylko wtedy, gdy praca 

w godzinach nocnych odbywa się w normalnym cza-

sie pracy i nie stanowi jednocześnie pracy w godzi-

nach nadliczbowych. Do wynagrodzenia minimal-

nego zalicza się tylko te składniki, które przysługują 

z tytułu pracy w umówionym wymiarze czasu pracy.

Do ustalenia wynagrodzenia nie bierze się pod 

uwagę również: wynagrodzeń z tytułu rozporządza-

nia przez pracowników prawami autorskimi do utwo-

rów stworzonych w ramach stosunku pracy, a także 

trzynastek i honorariów za prace autorskie (nie są to 

wynagrodzenia osobowe).

Kiedy przysługuje wyrównanie

Osiągniętą przez pracownika sumę składników pła-

cowych należy porównać z aktualną kwotą mini-

malnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli suma nie 

osiągnęła stawki ustawowej, należy wypłacić sto-

sowne wyrównanie. Wyrównanie przysługuje, jeżeli 

w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat nie-

których składników wynagrodzenia lub rozkład cza-

su pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od 

minimum. Wypłaca się je za okres każdego miesią-

ca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Wyrównanie 

przysługuje za każdą godzinę pracy i stanowi róż-

nicę między wysokością stawki godzinowej dla da-

nego miesiąca, wynikającej z wynagrodzenia mini-

malnego, a stawką godzinową pracownika.  
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Jeżeli wynagrodzenie pracownika zostało w umo-

wie o pracę określone w stawce minimalnej, np. 

w 2015 r. 1750 zł, to nie wypłaca się żadnego wyrów-

nania w sytuacji, gdy w danym miesiącu to wynagro-

dzenie nie zostało osiągnięte, np. z powodu choroby, 

urlopu bezpłatnego, wychowawczego czy nieuspra-

wiedliwionej nieobecności.

Przykład
Na wynagrodzenie pracownicy składa się wynagro-
dzenie zasadnicze ustalone na poziomie 1400 zł 
oraz zmienna miesięczna premia regulaminowa. 
Załóżmy, że w styczniu 2015 r. premia wyniosła 
300 zł i przysługiwała za zadania wykonane tylko 
w podstawowym czasie pracy (nie podczas pracy 
nadliczbowej). Oprócz tego pracodawca wypłacił 
pracownicy wynagrodzenie za 10 dobowych go-
dzin nadliczbowych wraz z 50% dodatkiem. Ponie-
waż nie uwzględnia się wynagrodzenia ani dodat-
ku (za nadgodziny) w płacy minimalnej, pracownicy 
należy się wyrównanie. Oblicza się je następująco:
Krok 1. ustalamy stawkę godzinową dla pełnego 
miesięcznego wymiaru czasu pracy w styczniu, wy-
nikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę:
1750 zł : 160 godz. do przepracowania w styczniu 
= 10,94 zł, 
Krok 2. ustalamy stawkę godzinową wynikającą 
z wynagrodzenia pracownicy:
1700 zł (wynagrodzenie zasadnicze + premia) : 
160 godz. = 10,63 zł,
Krok 3. ustalamy różnicę między obiema staw-
kami:
10,94 zł – 10,63 zł = 0,31 zł,
Krok 4. ustalamy kwotę wyrównania za każdą go-
dzinę pracy, a więc za 170 godzin (160 podstawo-
wych + 10 nadliczbowych):
0,31 zł × 170 godz. = 52,70 zł.
Za styczeń pracownica otrzyma: 1400 zł + 300 zł 
+ 52,70 zł = 1752,70 zł + wynagrodzenie i dodatki 
za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Przykład
Pracownik jest wynagradzany stawką akordową. 
Załóżmy, że w styczniu 2015 r. był 2 dni (16 go-
dzin) na urlopie okolicznościowym z powodu 
śmierci ojca oraz 3 dni (24 godziny) na urlopie wy-
poczynkowym. Przez resztę miesiąca pracownik 

wykonywał pracę. Pracodawca ustalił poszczegól-
ne elementy wynagrodzenia w następujących wy-
sokościach:
■  wynagrodzenie urlopowe – 241,92 zł,
■  wynagrodzenie za urlop okolicznościowy 

– 167,84 zł,
■  wynagrodzenie za pracę za 120 godzin 

(160 godz. – 16 godz. – 24 godz.) – 1259,20 zł.
Stawka godzinowa dla pełnego miesięcznego wy-
miaru czasu pracy w styczniu, wynikająca z mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, wynosi 10,94 zł 
(patrz poprzedni przykład). 
Krok 1. Obliczamy stawkę godzinową wynikającą 
z wynagrodzenia pracownika:
1259,20 zł : 120 godz. = 10,49 zł.
Krok 2. Obliczamy różnicę między obiema staw-
kami:
10,94 zł – 10,49 zł = 0,45 zł.
Krok 3. Obliczamy kwotę wyrównania:
0,45 zł x 120 godz. = 54 zł.

W przypadku gdy w danym miesiącu pracownik 

przebywał np. na urlopie wypoczynkowym, okolicz-

nościowym czy miał przestój w pracy i takie nie-

obecności są płatne według odrębnych zasad, to 

stawkę godzinową wynikającą z minimalnego wy-

nagrodzenia należy porównać ze stawką godzino-

wą ustaloną tylko za faktycznie wykonaną pracę 

i ewentualne wyrównanie obliczyć za każdą godzi-

nę tej pracy. Wynagrodzenie minimalne przysługu-

je bowiem za pracę, a nie za godziny nieobecności. 

A zatem istotne jest, by stawka za godzinę pracy 

pracownika była wyrównana do tej minimalnej.

Analogiczny tok postępowania ma zastosowa-

nie przy obliczeniu wynagrodzenia za pracę dla 

pracownika, który został zatrudniony/zwolniony 

w trakcie miesiąca i nie przepracował całego mie-

sięcznego okresu.

Pracownicy niepełnoetatowi

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym mie-

sięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość mini-

malnego wynagrodzenia ustala się w kwocie propor-

cjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do 

przepracowania przez pracownika w danym miesią-

cu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wy-

nagrodzenia. U pracowników w pierwszym roku pra-

cy – za podstawę bierze się 80% płacy minimalnej. 
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Przykład
Pracownica w pierwszym roku pracy jest zatrudnio-
na na 3/4 etatu. Stawka jej wynagrodzenia zasadni-
czego wynosi 7,20 zł/godz. Do tego są premie mie-
sięczne regulaminowe w wysokości od 10% do 25% 
płacy zasadniczej. Załóżmy, że w styczniu 2015 r. jej 
wymiar godzin wyniósł 120 [(160 godz. : 4) × 3], 
a wynagrodzenie 864 zł (120 godz. × 7,20 zł). Pre-
mia wyniosła 129,60 zł (864 zł × 15%). W sumie 
wynagrodzenie pracownicy wyniosło 993,60 zł 
(864 zł + 129,60 zł). Sprawdzamy, czy pracownicy 
przysługuje wyrównanie. 

Krok 1. Ustalenie wynagrodzenia minimalnego 
w styczniu 2015 r. dla 3/4 etatu:
(1400 zł × 120 godz.) : 160 zł = 1050 zł.
Krok 2. Ustalenie stawki za godzinę pracy w stycz-
niu z minimalnego wynagrodzenia:
1050 zł : 120 godz. = 8,75 zł.

Krok 3. Ustalenie stawki godzinowej z premii pra-
cownicy: 
129,60 zł : 120 godz. = 1,08 zł.
Krok 4. Stawka godzinowa pracownicy:
1,08 zł + 7,20 zł = 8,28 zł. 
Krok 5. Różnica między stawkami:
8,75 zł – 8,28 zł = 0,47 zł.
Krok 6. Obliczenie wyrównania:
0,47 zł × 120 godz. = 56,40 zł.
Wynagrodzenie pracownicy za styczeń 2015 r. wy-
niesie 1050 zł (993,60 zł + 56,40 zł).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 29 § 1 pkt 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
 art. 6–8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost. zm. Dz.U. 
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w spra-
wie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).

KATARZYNA WROŃSKA-ZBLEWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie przestojowe 
dla pracujących na akord
Pracownicy nie mogli wykonywać pracy z powodu awarii. Czy należy im się za ten 
czas wynagrodzenie? A jeżeli tak, to jak je wyliczyć, jeśli są zatrudnieni na akord – pyta 
Czytelnik z Lubina.

Za czas niewykonywania pracy pracownikom przy-

sługuje wynagrodzenie, jeśli przejawiali gotowość 

do jej podjęcia, lecz doznali przeszkody z przyczyn 

dotyczących pracodawcy, a do takich należy zali-

czyć awarię. Wynagrodzenie przysługujące za czas 

przestoju pracownikom wynagradzanym akordowo 

ustala się według zasad przyjętych do ustalenia wy-

nagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje 

wynagrodzenie. Natomiast za czas jej niewykony-

wania wynagrodzenie przysługuje tylko wówczas, 

gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 

Prawo do wynagrodzenia w czasie, w którym 

pracownik nie wykonuje pracy, mogą także zapew-

nić korzystniejsze przepisy obowiązujące w danym 

zakładzie pracy (np. regulamin wynagradzania, za-

kładowy układ zbiorowy pracy itp.), gwarantując 

pracownikowi wynagrodzenie w sytuacji, w której 

Kodeks pracy go nie przewiduje, np. wynagrodze-

nie za czas przestoju spowodowanego warunkami 

atmosferycznymi dla pracowników zatrudnionych 

przy pracach uzależnionych od tych warunków 

(art. 81 § 3 k.p.), lub gwarantując wynagrodzenie 

wyższe, niż przyznaje Kodeks pracy, np. 80% lub 

nawet 100% wynagrodzenia w przypadku przestoju 

dla pracowników wynagradzanych akordowo.

Przyczyny dotyczące pracodawcy mogą być przez 

niego zawinione lub nie. Do przyczyn zawinionych 
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można zaliczyć np. złą organizację pracy lub po-

dejmowanie nietrafnych decyzji dotyczących pracy 

w zakładzie pracy. Natomiast wśród przyczyn nie-

zawinionych można wymienić przykładowo prze-

rwy w dostawie energii elektrycznej, spadek popytu 

na produkowane towary lub awarię kluczowego urzą-

dzenia w zakładzie pracy (np. pieca do wypieku pie-

czywa w piekarni).

Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia za 
czas przestoju, ale pod warunkiem, że byli goto-
wi do wykonywania pracy, lecz nie mogli do niej 
przystąpić z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Pracownicy wynagradzani stałą stawką miesięcz-

ną lub godzinową za czas przestoju powinni otrzy-

mać wynagrodzenie wynikające z osobistego za-

szeregowania określonego stawką miesięczną lub 

godzinową. Natomiast pracownicy, w których wy-

nagrodzeniu nie wyodrębniono takiego składni-

ka wynagrodzenia jak stała stawka miesięczna lub 

godzinowa (przykładowo pracownicy wynagradza-

ni prowizyjnie, akordowo itp.), powinni otrzymać 

za ten czas 60% wynagrodzenia. Miesięczna kwota 

wynagrodzenia przestojowego nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustalając wynagrodzenie w celu obliczenia pro-

centowego wynagrodzenia przysługującego pra-

cownikowi za czas przestoju, należy stosować zasa-

dy obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za 

urlop wypoczynkowy:

Krok 1. zmienne składniki wynagrodzenia, jak 

w przypadku wynagrodzeń akordowych, uwzględ-

nia się w łącznej wysokości wypłaconej pracowni-

kowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprze-

dzających miesiąc, w którym wystąpił przestój, 

Krok 2. obliczając należność za jedną godzinę 

przestoju, wynagrodzenie otrzymane w powyższy 

sposób należy podzielić przez liczbę godzin prze-

pracowanych przez pracownika w okresie, z które-

go ustala się to wynagrodzenie, a następnie obliczyć 

60% otrzymanej kwoty, 

Krok 3. ustalone w ten sposób wynagrodzenie 

za jedną godzinę przestoju należy pomnożyć przez 

liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby, 

gdyby nie było przestoju.

Przykład
Pracownik jest zatrudniony w zakładzie produkcyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku tokarza. 
W grudniu uległy awarii przewody elektryczne doprowadzające prąd do zakładu pracy i przez 6 dni (48 godzin) 
pracownik nie mógł wykonywać pracy. W tym czasie nie powierzano mu innej pracy. Wyłączając przestój w grud-
niu, pracownik przepracował 120 godzin i zarobił 1837 zł.
W listopadzie przepracował 144 godziny i otrzymał 2514 zł wynagrodzenia, w październiku – 184 godziny i otrzymał 
2322 zł, a we wrześniu – 176 godzin i otrzymał 3558 zł.
Za przestój w grudniu wynagrodzenie pracownika należy obliczyć w następujący sposób:
Krok 1. obliczyć łączną wysokość wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzo-
wych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpił przestój:
2514 zł + 2322 zł + 3558 zł = 8394 zł;
Krok 2. obliczyć należność za jedną godzinę przestoju:
144 godz. + 184 godz. + 176 godz. = 504 godz.,
8394 zł : 504 godz. = 16,65 zł,
16,65 zł × 60% = 9,99 zł;
Krok 3. pomnożyć wynagrodzenie za godzinę przestoju przez liczbę godzin, których pracownik nie przepracował:
9,99 zł × 48 godz. = 479,52 zł.
Za przestój pracownik powinien otrzymać 479,52 zł wynagrodzenia.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 81 § 1 i § 3, art. 92 § 1, art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),
 § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykony-
wania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodze-
nia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
 § 6 i 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczyn-
kowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).
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Zobowiązani do złożenia ZUS IWA

ZUS ubezpieczenia wypadkowe

ROMAN DORAWA – prawnik, ekspert i praktyk, od 11 lat zajmujący się prawem ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań 
i publikacji w zakresie ubezpieczeń i składek

Jak prawidłowo złożyć formularz ZUS IWA 
za 2014 r.
Termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki 
na ubezpieczenie wypadkowe” za 2014 r. upływa 2 lutego 2015 r. Dla płatników składek, 
którzy przekazali ten formularz również za poprzednie 2 lata (za 2013 r. i 2014 r.), obowią-
zującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres 
od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej 
do 20 kwietnia 2015 r.

Informacja ZUS IWA to formularz, w którym są 

podawane dane, na podstawie których ZUS wyli-

cza wysokość stopy procentowej składki na ubez-

pieczenie wypadkowe za dany rok kalendarzowy.

Kto był „nieprzerwanie” płatnikiem 
w 2014 r.

Należy uznać, że firma była zgłoszona jako płat-

nik składek na ubezpieczenie wypadkowe nie-

przerwanie przez cały 2014 r. i co najmniej jeden 

dzień w styczniu 2015 r., jeśli w każdym mie-

siącu 2014 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypad-

kowego co najmniej jedną osobę. Płatnik, który 

nikogo nie zgłaszał do ubezpieczenia wypadko-

wego choćby w jednym miesią-

cu 2014 r. lub w styczniu 2015 r., 

nie spełnia warunku nieprzerwa-

nego zgłoszenia, dlatego nie ma 

obowiązku złożenia formularza 

ZUS IWA za 2014 r.

Przykład
Ze względu na złą sytuację eko-
nomiczną należąca do holdingu 
spółka OLIMP S.A. zawarła poro-
zumienie z inną spółką należącą 
do holdingu. Na mocy porozumie-
nia spółka OLIMP oddelegowała 
w lipcu 2014 r. wszystkich swoich 
pracowników do innej spółki. Na 
okres oddelegowania pracowni-
kom udzielono urlopów bezpłat-
nych. Zatem w lipcu 2014 r. spółka 
OLIMP, która „wypożyczyła” pra-
cowników innej spółce, nie zgła-

szała nikogo do ubezpieczenia wypadkowego. 
W związku z tym nie powinna składać formularza 
ZUS IWA za 2014 r., ponieważ nie była płatnikiem 
składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprze-
rwanie przez cały 2014 r.

byli zgłoszeni nieprzerwanie 
w ZUS jako płatnicy składek 
na ubezpieczenie wypad-
kowe od 1 stycznia do 
31 grudnia 2014 r. i co naj-
mniej jeden dzień w styczniu 
2015 r.

podlegają wpisowi do krajo-
wego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki 
narodowej REGON

w 2014 r. zgłaszali do 
ubezpieczenia wypadkowe-
go średnio na miesiąc co 
najmniej 10 ubezpieczonych

ZUS IWA za 2014 r. nie mu-
szą przekazywać wszyscy 
płatnicy składek. Zobowią-
zani są do tego tylko ci płat-
nicy, którzy łącznie spełniają 
następujące warunki:
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Przykład
Firma remontowo-budowlana, która działa od 1 kwietnia 2014 r., zgłaszała w 2014 r. do ubezpieczenia wypadko-
wego przeciętnie 14 pracowników i 3 zleceniobiorców. Mimo że przeciętna liczba osób zgłaszanych przez tę firmę 
do ubezpieczenia wypadkowego jest wyższa niż 9, to firma ta nie powinna składać formularza ZUS IWA za 2014 r., 
ponieważ stała się płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe dopiero w kwietniu 2014 r., a tym samym rów-
nież nie spełniła warunku nieprzerwanego zgłoszenia jako płatnik składek przez cały 2014 r.

INSTRUKCJA – Jak ustalić liczbę ubezpieczonych 

Aby ustalić liczbę osób, które płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w 2014 r., należy:

Krok 1. zsumować osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu w poszczególnych miesiącach 2014 r., pa-
miętając, że:
■  należy uwzględniać każdą osobę, która podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu przynajmniej przez 1 dzień 

miesiąca,
■  każdą osobę należy wliczać jako 1 ubezpieczonego, tj. tylko raz, nawet jeśli w tym samym miesiącu podlegała 

ona ubezpieczeniu wypadkowemu z więcej niż jednego tytułu lub była zgłaszana do tego ubezpieczenia kilka 
razy;

Krok 2. uzyskany wynik podzielić przez 12 miesięcy – ponieważ ZUS IWA są zobowiązani składać tylko ci płatnicy, 
którzy zgłaszali osoby do ubezpieczenia wypadkowego w każdym z 12 miesięcy 2014 r.;

Krok 3. ustaloną w ten sposób liczbę osób ubezpieczonych zaokrąglić do pełnych jedności:
■ w górę – jeżeli końcówka jest większa lub równa 0,5,
■ w dół – jeżeli końcówka jest mniejsza od 0,5.

Przykład
Przedsiębiorstwo budowlane zgłaszało do ubezpieczenia wypadkowego w poszczególnych miesiącach 2014 r. 
następujące osoby:

Liczba ubezpieczonych w poszczególnych miesiącach 2014 r.:

Tytuł ubezpieczenia I/14 II/14 III/14 IV/14 V/14 VI/14 VII/14 VIII/14 IX/14 X/14 XI/14 XII/14

Umowa o pracę 8 9 12 12 12 10 10 10 9 9 9 8

Umowa zlecenia 1 1 1 2 2 3* 3* 3* 2 2 2 2

* w tym jeden pracownik, z którym spółka dodatkowo zawarła umowę zlecenia na okres 3 miesięcy.

Ustalając liczbę ubezpieczonych, spółka uwzględniła pracownika, z którym została dodatkowo zawarta umowa 
zlecenia na okres 3 miesięcy, jako jednego ubezpieczonego.

Łączna liczba osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w poszczególnych miesiącach 2014 r.:

Miesiąc I/14 II/14 III/14 IV/14 V/14 VI/14 VII/14 VIII/14 IX/14 X/14 XI/14 XII/14

Liczba ubezpieczonych 9 10 13 14 14 12 12 12 11 11 11 10

W 2014 r. spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie 12 ubezpieczonych: 139 ubezpieczonych 
: 12 miesięcy = 11,58, po zaokrągleniu 12 osób.
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Ustalając liczbę ubezpieczonych, należy pamiętać, 

by nie uwzględniać w niej osób, które:

 ■ podlegały ubezpieczeniom społecznym, ale nie 

podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu (np. cha-

łupników),

 ■ przebywały przez cały miesiąc na urlopie bezpłat-

nym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyń-

ski, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego 

albo zostały powołane do odbywania zasadniczej 

służby wojskowej (w tych okresach takie osoby nie 

podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu),

 ■ były wykazywane w dokumentach rozliczeniowych 

przekazywanych za okres po ustaniu tytułu podle-

gania ubezpieczeniom społecznym (gdy np. po roz-

wiązaniu umowy o pracę pracodawca wypłacił za-

ległe wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy 

i naliczył od niego należne składki na ubezpieczenia 

społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe).

Konieczny jest wpis w ewidencji 
rejestru REGON
Trzeci i ostatni warunek, od którego zależy obowią-

zek złożenia ZUS IWA za 2014 r., to wpis do kra-

jowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej REGON.

Wymóg ten wynika z faktu, że wysokość stopy 

procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 

dla konkretnego płatnika jest ustalana na podstawie 

jego rodzaju przeważającej działalności, który jest 

zakodowany według Polskiej Klasyfikacji Działal-

ności (PKD). Dla płatników należących do poszcze-

gólnych grup działalności przypisana jest konkretna 

wysokość stopy procentowej składki na ubezpiecze-

nie wypadkowe. Grupy działalności i przypisane im 

stopy procentowe określa załącznik nr 2 do rozpo-

rządzenia w sprawie różnicowania stopy procen-

towej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych w za-

leżności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Rodzaj przeważającej działalności płatnika usta-

la się według PKD ujętego w rejestrze REGON 

na 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok skład-

kowy. Oznacza to, że płatnicy, którzy 31 grudnia 

2014 r. nie podlegali wpisowi do rejestru REGON, 

nie mają obowiązku składania informacji ZUS IWA 

za 2014 r.

Jak wypełnić formularz ZUS IWA 
za 2014 r. 
Składając formularz ZUS IWA za 2014 r., należy 

wypełnić go w następujący sposób:

■ w bloku I „Dane organizacyjne”:

–  w polu 01 identyfikator dokumentu, który obej-

muje numer informacji (dwie cyfry) oraz rok, 

za który jest ona składana (identyfikator in-

formacji ZUS IWA składanej za 2014 r. po raz 

pierwszy to 01 2014),

–  w polu 02 kod terytorialny jednostki terenowej 

ZUS według siedziby płatnika składek (wykaz 

tych kodów znajduje się w słowniku zawartym 

w programie Płatnik i w poradniku opublikowa-

nym na stronie internetowej ZUS www.zus.pl);

■ w bloku II „Dane identyfikacyjne płatnika składek” 

należy podać właściwy zestaw danych identyfika-

cyjnych płatnika – numery: NIP, REGON, PESEL, 

nazwę skróconą, nazwisko i imię (wzór nr 1).

Formularz ZUS IWA (wzór nr 1)



  nr 1/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 35

 ZUS

Nadal najistotniejsze są bloki:

■ III „Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych 

do ubezpieczenia wypadkowego” oraz

■ IV „Zestawienie danych do ustalenia kategorii 

ryzyka dla płatnika składki”.

W tych blokach należy wykazać dane, na podsta-

wie których ZUS wylicza wysokość stopy procento-

wej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowią-

zującej płatnika.

W bloku III w polu 01 należy wpisać liczbę ubez-

pieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypad-

kowego, ustaloną według zasad wcześniej opisa-

nych.

Natomiast w bloku IV płatnik składek powinien 

wpisać:

■ w polu 01 – kod rodzaju przeważającej działalno-

ści według PKD, z jakim płatnik był ujęty w reje-

strze REGON na 31 grudnia 2014 r.,

■ w polu 02 – liczbę ubezpieczonych poszkodo-

wanych w wypadkach przy pracy ogółem, które 

miały miejsce w 2014 r.;

■ w polu 03 – liczbę poszkodowanych w wypad-

kach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, które 

miały miejsce w 2014 r. Ustalając liczbę poszko-

dowanych w wypadkach, należy uwzględniać:

–  pracowników, którzy zostali ujęci w reje-

strze wypadków między 1 stycznia a 31 grud-

nia 2014 r., jako poszkodowanych w wypadku 

przy pracy,

–  innych ubezpieczonych (niebędących pracowni-

kami), którzy ulegli wypadkowi w okresie pod-

legania ubezpieczeniu wypadkowemu i została 

za nich sporządzona karta wypadku w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

 Kwalifikacja prawna wypadku powinna odpo-

wiadać kwalifikacji dokonanej w protokole po-

wypadkowym lub w karcie wypadku. Jeżeli 

w 2014 r. żaden z ubezpieczonych podlegających 

ubezpieczeniu wypadkowemu nie uległ wypad-

kowi przy pracy, odpowiednio w polach 02.IV 

lub 03.IV należy wpisać liczbę „0”;

■ w polu 04 – liczbę odpowiadającą wszystkim za-

trudnionym w warunkach, w których występują 

przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stę-

żeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy, według stanu na 31 grudnia 

2014 r. W liczbie tej należy uwzględnić jedynie 

pracowników, tj. osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 

lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy 

– Kodeks pracy) – wzór nr 2.

  Jedna i ta sama osoba, która 
uległa więcej niż jednemu 
wypadkowi przy pracy w trakcie 
danego roku kalendarzowego, 
powinna być uwzględniona 
w liczbie poszkodowanych 
odpowiednio tyle razy, ile uległa 
wypadkom.

W jakiej formie przekazać ZUS IWA

Płatnik ma obowiązek przekazać do ZUS formularz 

ZUS IWA w takiej samej formie, jaka obowiązuje 

go przy przekazywaniu innych dokumentów ubez-

pieczeniowych. Zatem płatnik, który rozlicza skład-

ki za więcej niż 5 osób i w związku z tym przekazu-

je dokumenty ubezpieczeniowe przez teletransmisję 

danych w formie dokumentów elektronicznych, 

również ZUS IWA musi przekazać w formie elek-

tronicznej. Przekazywanie dokumentów ubezpie-

czeniowych w formie papierowej przez takich płat-

ników jest możliwe jedynie za zgodą ZUS.

Natomiast płatnik, który może przekazywać do-

kumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, 

ponieważ rozlicza składki za nie więcej niż 5 osób, 

również informację ZUS IWA może przekazać w ta-

kiej formie.

Formularz ZUS IWA (wzór nr 2)
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Niezłożenie ZUS IWA lub złożenie 
z nieprawdziwymi danymi

Jeśli płatnik składek złoży ZUS IWA za 2014 r. 

i składał ją również za dwa poprzednie lata (2012 r. 

i 2013 r.), to na podstawie danych o wypadkowości 

z tych trzech lat stopę procentową składki na ubez-

pieczenie wypadkowe, obowiązującą go przez cały 

kolejny rok składkowy (od 1 kwietnia 2015 r. do 

31 marca 2016 r.), ustali mu ZUS. Zawiadomienie 

z ZUS o ustalonej wysokości stopy procentowej 

składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnik powi-

nien otrzymać nie później niż do 20 kwietnia 2014 r. 

Płatnik, który nie przekaże formularza ZUS IWA, 

będąc do tego zobowiązany, albo przekaże go, ale 

wykaże w nim nieprawdziwe dane, w wyniku cze-

go ustalona przez niego samodzielnie lub przez ZUS 

stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadko-

we zostanie zaniżona, powinien się liczyć z tym, że 

obowiązującą go wysokość tej stopy ustali mu ZUS 

w drodze decyzji. Tak ustalona na cały rok składkowy 

stopa procentowa składki zostanie wyznaczona w wy-

sokości 150% stopy, jaka zostałaby ustalona na pod-

stawie prawidłowych danych. Zaniżenie stopy procen-

towej składki będzie oznaczało również konieczność 

opłacenia zaległych składek (wyrównanie zaniżo-

nych składek) wraz z odsetkami za zwłokę. Przekaza-

nie w informacji ZUS IWA nieprawdziwych danych 

oznacza również konieczność jej skorygowania.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 2 pkt 8, art. 3 ust. 4–5, art. 27–34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637),
 art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
 § 2–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubez-
pieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 878).

IZABELA NOWACKA  – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy 2 listopada należy traktować 
jak przerwę w ubezpieczeniu
Pracownik był zatrudniony na okres próbny od 1 sierpnia do 31 października 2014 r., na-
stępnie był zatrudniony na czas określony od 2 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 
Zachorował w styczniu br., ustaliliśmy więc podstawę wymiaru zasiłku z grudnia 2014 r. 
(listopad nie jest pełnym miesiącem ubezpieczenia). Program kadrowy podpowia-
da, że powinniśmy uwzględnić wynagrodzenie za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 
2014 r. Jakie miesiące należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku – pyta Czytel-
nik z Warszawy.

Jeżeli pracownik zachorował w styczniu br., to pod-

stawę wymiaru przysługującego zasiłku chorobowe-

go należy ustalić z wynagrodzeń wypłaconych pra-

cownikowi za okres od sierpnia do grudnia 2014 r. 

Listopad 2014 r. należy potraktować jak normalny, 

w pełni przepracowany miesiąc i do obliczenia pod-

stawy zasiłku przyjąć wynagrodzenie za ten miesiąc.

Mimo że 2 listopada 2014 r. zawarli Państwo 

z pracownikiem drugą umowę o pracę, tj. na czas 

określony, nie można uznać, że listopad jest nie-

pełnym miesiącem ubezpieczenia. Stosunek pra-

cy został nawiązany od pierwszego dnia roboczego 

tego miesiąca (w pierwszy dzień przypadło święto), 

a poprzednia umowa rozwiązała się z końcem paź-
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dziernika. Państwa pracownica ma zatem ciągłość 

zatrudnienia i ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stano-

wi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone 

pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających miesiąc, w którym powstała nie-

zdolność do pracy. Jednak podstawa zasiłkowa może 

być ustalona również z okresu krótszego, np. gdy za-

trudnienie pracownika nie obejmuje jeszcze roku ka-

lendarzowego. Jeżeli niezdolność do pracy powstała 

przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrud-

nienia, podstawę ustala się, przyjmując przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalen-

darzowe tego zatrudnienia. Jako pełny miesiąc kalen-

darzowy zatrudnienia, a tym samym ubezpieczenia 

chorobowego, traktuje się miesiąc, w którym pracow-

nik został zatrudniony od pierwszego roboczego dnia 

miesiąca. Wynagrodzenie za ten miesiąc przyjmuje 

się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Przykład
Pracownik został zatrudniony od 2 czerwca 2014 r. 
Chorował w okresie od 8 do 12 września br. Podsta-
wę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego 
pracownikowi stanowi wynagrodzenie za okres od 
czerwca do sierpnia br., czyli za 3 miesiące zatrud-
nienia. Czerwiec jest pełnym kalendarzowym mie-
siącem pracy, gdyż jego pierwszy dzień przypadł na 
niedzielę, która jest dniem wolnym od pracy.

Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie 

wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód 

pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrą-

conych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe oraz chorobowe, finansowa-

nych ze środków pracownika (łącznie 13,71%). Do 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmu-

je się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika 

u płatnika składek w okresie ubezpieczenia choro-

bowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek choro-

bowy. Jedynie w razie przejścia zakładu pracy lub 

jego części na innego pracodawcę w trybie określo-

nym w art. 231 Kodeksu pracy, podstawę wymiaru 

zasiłku ustala się na podstawie wynagrodzenia uzy-

skanego u poprzedniego i aktualnego płatnika skła-

dek. W pozostałych przypadkach podstawę zasił-

kową stanowi wynagrodzenie uzyskane wyłącznie 

u aktualnego płatnika składek.

Zdarza się, że pracownicy są zatrudniani kilka 

razy z przerwami przez tego samego pracodawcę na 

podstawie różnych umów o pracę (umowa na okres 

próbny, na zastępstwo). Wówczas przy ustalaniu 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla takie-

go pracownika należy przyjąć tylko wynagrodzenie 

z aktualnego stosunku pracy, a więc nie przyjmować 

pensji z zakończonych już umów o pracę. W takich 

przypadkach dochodzi do przerwania ubezpiecze-

nia chorobowego.

Przykład
Pracownik zatrudniony ponownie 5 maja 2014 r. 
zachorował w listopadzie 2014 r. Jego poprzednia 
umowa o pracę uległa rozwiązaniu 30 kwietnia 
2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
za listopad należy ustalić z wynagrodzeń wypłaco-
nych od czerwca do października br. Maj jest bo-
wiem niepełnym miesiącem ubezpieczenia. Do ob-
liczeń nie przyjmuje się wynagrodzeń uzyskanych 
z pierwszej umowy, gdyż między tym ubezpiecze-
niem a nowym, z tytułu kolejnej umowy, wystąpiła 
1-dniowa przerwa przypadająca na dzień roboczy, 
tj. 2 maja (piątek).

Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie ma przerwy 

między stosunkami pracy, czyli umowy są nawią-

zywane kolejno po sobie z tym samym pracodaw-

cą i w tym samym wymiarze czasu pracy. Wówczas 

wynagrodzenia wypłacone z tytułu tych umów su-

muje się. Jako przerwy w ubezpieczeniu nie traktuje 

się przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny 

od pracy. Oznacza to, że gdyby Państwa pracownik 

zachorował w listopadzie 2014 r., a nie w styczniu, 

to do podstawy zasiłkowej należałoby przyjąć wyna-

grodzenie wypłacone za okres od sierpnia 2014 r. do 

października 2014 r. Wynagrodzenie za październik 

(z umowy na okres próbny) podlegałoby uwzględ-

nieniu, gdyż umowa na okres próbny rozwiązała 

się 31 października, ale kolejna – na czas określony 

– została zawarta 2 listopada 2014 r., czyli w pierw-

szym dniu roboczym tego miesiąca (1 listopada jest 

świętem). Nie ma więc przerwy w ubezpieczeniu 

chorobowym.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa  (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
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JOANNA OLEJNIK –  specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy w podstawie wymiaru zasiłku 
należy uwzględnić „trzynastkę”
Nasza firma wypłaca w styczniu każdego roku dodatkowe wynagrodzenie roczne 
– tzw. trzynastkę. Czy będziemy musieli wliczać ją do podstawy wymiaru przysługują-
cych pracownikom zasiłków chorobowych? Czy należy ją wliczać w kwocie faktycz-
nie wypłaconej, czy po uzupełnieniu? Jak postąpić w przypadku pracowników, którym 
chcemy obniżyć wymiar czasu pracy od nowego roku – pyta Czytelnik z Warszawy.

Pracodawcy prywatni (niebędący jednostką budże-

tową) powinni uwzględnić nagrodę roczną w pod-

stawie wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli skład-

nik roczny nie przysługuje za okres niezdolności 

do pracy. W przypadku pracowników sfery budże-

towej dodatkowe wynagrodzenie roczne zawsze 

jest wliczane do podstawy wymiaru zasiłku cho-

robowego. Do podstawy wymiaru zasiłku choro-

bowego należy wliczyć 1/12 tego składnika, wy-

płaconego za rok poprzedzający miesiąc powstania 

niezdolności do pracy. Przy zmianie wymiaru cza-

su pracy składnik roczny należy przyjąć do podsta-

wy wymiaru świadczeń w kwocie przeliczonej od-

powiednio do nowego wymiaru czasu pracy.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego 

(ale także macierzyńskiego czy opiekuńczego) na-

leży uwzględnić „trzynastkę”, jeśli pracownik nie 

zachowuje do niej prawa:

■ w okresie niezdolności do pracy spowodowanej 

chorobą oraz 

■ gdy od dodatkowego składnika została odprowa-

dzona składka chorobowa.

W przypadku pracowników tzw. sfery budżeto-

wej nie ma wątpliwości, że dodatkowe wynagro-

dzenie roczne jest wliczane do podstawy wymia-

ru zasiłku chorobowego. Świadczenie dla takich 

pracowników jest podstawą wymiaru składek ZUS 

oraz jest pomniejszane za okres pobierania świad-

czeń za czas choroby (art. 2 ustawy o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jedno-

stek sfery budżetowej)

Prywatni przedsiębiorcy, którzy wypłacają do-

datkową roczną pensję, muszą uwzględnić swo-

je wewnętrzne przepisy płacowe oraz praktykę co 

do zasad przyznawania i zmniejszania za czas nie-

zdolności do pracy „trzynastej” pensji. Jeżeli nie-

obecności spowodowane chorobą mają wpływ na 

prawo do tych świadczeń i na ich wysokość, to na-

leży je wliczać do podstawy wymiaru zasiłków 

(chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich). 

Składnik ten będzie podlegał wliczeniu do podsta-

wy wymiaru zasiłku chorobowego, gdy zostanie 

od niego odprowadzona składka na ubezpieczenie 

chorobowe.

„Trzynastkę” należy wliczyć do podstawy wy-

miaru zasiłku chorobowego na zasadach przewi-

dzianych dla składników rocznych. Należy ją za-

tem uwzględnić w kwocie stanowiącej 1/12 kwoty 

wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w któ-

rym powstała niezdolność do pracy.

  „Trzynastkę” należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru zasiłku 
chorobowego w wysokości 
1/12 kwoty wypłaconej za rok 
poprzedzający miesiąc, w którym 
powstała niezdolność do pracy.

Natomiast jeżeli pracownik był zatrudniony 

u pracodawcy przez okres krótszy niż rok, dodat-

kowe wynagrodzenie roczne należy uwzględnić 

w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwo-

cie proporcjonalnej do liczby pełnych miesięcy ka-

lendarzowych zatrudnienia.
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Przykład
Anna P. pracuje w firmie X od 1 lutego 2014 r. 
W styczniu 2015 r. otrzymała wynagrodzenie rocz-
ne za 2014 r. proporcjonalnie do okresu zatrudnie-
nia w tej firmie, tj. za 11 miesięcy. Wynagrodzenie 
to jest oskładkowane oraz podlega pomniejszeniu 
za okres niezdolności do pracy. W styczniu 2015 r. 
Anna P. stała się niezdolna do pracy z powodu cho-
roby. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego na-
leży wyliczyć z okresu od lutego do grudnia 2013 r. 
i doliczyć do niej dodatkowe wynagrodzenie rocz-
ne w wysokości 1/11.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega uzu-

pełnieniu na ogólnych zasadach (art. 37 ust. 2 usta-

wy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa). 

Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego składnik 

roczny podlega uwzględnieniu w podstawie wy-

miaru zasiłku chorobowego, pracownik był nie-

obecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych 

(np. choroba, urlop macierzyński) i w związku 

z tym wysokość tego składnika została z tego ty-

tułu proporcjonalnie zmniejszona, składnik ten 

podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru za-

siłku chorobowego po jego uprzednim uzupełnie-

niu. Uzupełnienie wysokości składnika rocznego 

polega na ustaleniu, w jakiej wysokości pracow-

nik otrzymałby ten składnik, gdyby przepracował 

cały rok.

Przykład
Józef J. poza wynagrodzeniem zasadniczym 
otrzymuje w styczniu dodatkowe wynagrodzenie 
roczne. Jest ono proporcjonalnie pomniejszane 
za czas usprawiedliwionej niezdolności do pracy. 
W 2014 r., czyli w roku kalendarzowym poprze-
dzającym miesiąc zachorowania, pracownik był 
zobowiązany przepracować 250 dni, ale przez 
28 dni roboczych był niezdolny do pracy i pobrał 
za ten okres wynagrodzenie za czas choroby. 

Tym samym przepracował 222 dni. Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne zostało proporcjonalnie 
pomniejszone za okres nieobecności w pracy 
z powodu choroby i wypłacone w styczniu 2015 r. 
w kwocie 2053,15 zł (kwota po pomniejszeniu 
o należne składki ZUS). Nagrodę roczną należy 
uzupełnić do kwoty, jaka przysługiwałaby Józe-
fowi J., gdyby przepracował cały rok, co wynika 
z wyliczenia:
2053,15 zł : 222 dni x 250 dni = 2312,11 zł.

Jeżeli w Państwa firmie od nowego roku, czy-

li po zakończeniu roku poprzedzającego powsta-

nie ewentualnej niezdolności do pracy pracownika, 

będzie miała miejsce zmiana wymiaru czasu pra-

cy pracowników, wówczas składnik roczny należy 

przyjąć do podstawy wymiaru świadczeń za czas 

choroby w kwocie przeliczonej odpowiednio do no-

wego wymiaru czasu pracy.

Przykład
Pracownikowi przysługuje prawo do dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego. Do 31 grudnia 
2014 r. był zatrudniony na cały etat, a od 1 stycz-
nia 2015 r. na 1/2 etatu. Pracownik ten zachoro-
wał w styczniu 2015 r. Wynagrodzenie za czas 
niezdolności do pracy należy ustalić od wyna-
grodzenia przysługującego z tytułu zatrudnienia 
w nowym wymiarze czasu pracy. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaco-
ne w styczniu 2015 r. w kwocie 1800 zł (kwota 
po potrąceniu składek ZUS) należy uwzględnić 
w wysokości 1/12 kwoty należnej za 2014 r., ale 
przeliczonej odpowiednio do aktualnego wymia-
ru czasu pracy:
1800 zł × 1/2 etatu = 900 zł,
1/12 × 900 zł = 75 zł.
W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobo-
wego należy uwzględnić dodatkowe wynagrodze-
nie roczne w wysokości 75 zł (1/12 z 900 zł).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 36, art. 37 ust. 2, art. 40, art. 42 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
 art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1144).
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Czy pracodawca musi kilka razy spóźnić się z wypłatą wynagrodzenia, 
żeby pracownik mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia
Pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, uzasadniając to fak-
tem, że pracodawca opóźnił się z wypłatą wynagrodzenia. Zdarzyło się to tylko 
raz i pracodawca uważa, że postępowanie pracownika jest nadużyciem prawa. 
Czy pracodawca ma rację?

NIE. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wyraźnie wynika, że niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiąza-nia przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie ma znaczenia, że opóźnienie jest jed-norazowe. Jeśli pracodawca uważa, że podane przez zatrudnionego uzasadnienie wypowie-dzenia jest nadużyciem, ma prawo domagać się od pracownika odszkodowania przed sądem.
Czy wypowiedzenie umowy o pracę wysłane e-mailem będzie skuteczne
Chcemy wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Czy takie oświadczenie 
wysłane do zatrudnionego w formie zwykłego e-maila będzie skuteczne?

TAK. Wypowiedzenie będzie skuteczne, ale ze względu na niezachowanie formy pisemnej pracownik może je zakwestionować przed sądem. Wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Zwykły e-mail nie mieści się w definicji formy pisemnej. Co innego, gdyby był on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – taki dokument zgodnie z Kodeksem cywilnym uznaje się za sporządzony w formie pisemnej. 
Czy umowa o pracę może przewidywać dłuższe niż kodeksowe okresy 
wypowiedzenia
Negocjujemy z potencjalnym pracownikiem treść jego umowy o pracę. Kandy-
dat domaga się wprowadzenia do umowy o pracę dłuższego niż przewidziany 
w Kodeksie pracy okresu wypowiedzenia. Czy takie rozwiązanie jest dopusz-
czalne?

TAK. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo do wprowadzenia do umowy o pra-cę dłuższych niż przewidziane w Kodeksie pracy okresów wypowiedzenia. Z okoliczności związanych z nawiązaniem stosunku pracy musi jednak wynikać, że rozwiązanie takie jest korzystne dla pracownika. Należy uznać, że warunek ten jest spełniony, jeśli to sam pracow-nik proponuje wprowadzenie podobnych zapisów do swojej umowy o pracę.
Czy wniosek o urlop na żądanie złożony w czasie dnia pracy będzie 
skuteczny
Pracownik złożył wniosek o urlop na żądanie po podjęciu pracy. Czy pracow-
nik, który chce skorzystać z urlopu na żądanie, musi złożyć wniosek o ten urlop 
przed rozpoczęciem pracy?Choć co do zasady wniosek o urlop na żądanie powinien być złożony przez pracownika jeszcze przed rozpoczęciem przez niego pracy, dopuszcza się w szczególnych sytuacjach, by wniosek ten został złożony później. W orzecznictwie sądowym uznaje się takie rozwiązanie za dopuszczalne, gdy zajdą wcześniej nieprzewidziane przez pracownika okoliczności, np. już po rozpoczęciu pracy dowiedział się, że jego mieszkanie zostało zalane. 

O to pytają Kadrowi

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

 Precyzyjna wyszukiwarka
 Codziennie aktualizowana baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami
  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 
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służba bhp BEZPIECZNA PRACA

 

SEBASTIAN KRYCZKA – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor wielu publikacji z tej tematyki

Kto będzie ponosił odpowiedzialność 
za brak uprawnień pracownika 
do spraw bhp
Zatrudniliśmy pracownika ds. bhp. Podczas kontroli PIP okazało się, że ta osoba nie 
posiada uprawnień do wykonywania takiej pracy. Kto poniesie odpowiedzialność 
za brak uprawnień tego pracownika – pracodawca czy pracownik – pyta Czytelnicz-
ka z Łukowa.

Zarówno w przypadku, gdy pracodawca przyjął pra-

cownika ds. bhp do pracy bez uprawnień, jak i wte-

dy, gdy nastąpiła ich utrata w trakcie zatrudnienia, 

odpowiedzialny za zaistniałą sytuację jest praco-

dawca. Pracownik jest natomiast odpowiedzial-
ny w przypadku, gdy na etapie naboru lub uzu-
pełniania wymagań kwalifikacyjnych posłużył 
się podrobionymi lub przerobionymi dokumen-
tami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje, 
wprowadzając tym pracodawcę w błąd.

Osobą odpowiedzialną za stan bhp w zakładzie 

pracy jest pracodawca (art. 207 § 1 ustawy – Ko-

deks pracy). Ponosi on odpowiedzialność w peł-

nym zakresie. W związku z tym należy przyjąć, że 

w tym przypadku nie mają znaczenia obowiązki 

i odpowiedzialność pracowników, którym powie-

rzono zadania dotyczące służby bhp (jak również 

osób wykonujących te zadania, które nie są pracow-

nikami zakładu pracy).

  Za prawidłowe zapewnienie 
działania służby bezpieczeństwa 
w zakładzie pracy 
odpowiedzialność ponosi 
pracodawca.

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowo-

ści dotyczących stanu bhp w zakładzie pracy pra-

codawca nie może bronić się, argumentując, że za-

dania z zakresu bhp powierzył właściwym osobom 

– niezależnie od tego, czy są one pracownikami, czy 

osobami spoza zakładu pracy.

W omawianej sytuacji pracownik może nie mieć 

odpowiednich uprawnień z kilku powodów, tj.:

 ■ nie miał uprawnień od samego początku,

 ■ utracił uprawnienia w trakcie zatrudnienia,

 ■ posłużył się nielegalną dokumentacją (nie posia-

dając tym samym uprawnień).

W pierwszej z powyższych sytuacji pracodaw-

ca na etapie naboru na stanowisko pracownika ds. 

bhp powinien oczekiwać przedłożenia stosownych 

dokumentów potwierdzających wymagane kwalifi-

kacje w tym zakresie. Ich nieprzedłożenie powinno 

stanowić okoliczność dyskwalifikującą, powodują-

cą niemożność zatrudnienia kandydata na stanowi-

sku ds. bhp. A zatem pracodawca, który nie dopeł-

nił należytej staranności i na etapie przyjmowania 

kandydata do pracy nie zażądał od niego okazania 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje w za-

kresie bhp, ponosi pełną odpowiedzialność za do-

puszczenie do pracy osoby, która nie posiadała wy-

maganych kwalifikacji.

  Pracodawca nie powinien 
dopuścić do pracy pracownika 
ds. bhp bez wymaganych 
uprawnień.

W sytuacji gdy pracownik ds. bhp utracił upraw-

nienia w trakcie trwania stosunku pracy, nie powi-
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nien pełnić obowiązków związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Taki przypadek 

może mieć miejsce, gdy np. pracownik bhp nie uzu-

pełni wymagań kwalifikacyjnych wynikających ze 

zmiany przepisów. Pracodawca powinien na bieżąco 

monitorować m.in. kwestie badań okresowych czy 

uprawnień pracowników – w tym z zakresu bhp. Na-

leży zatem uznać, że w sytuacji gdy utrata upraw-

nień nastąpiła w trakcie zatrudnienia, pracodawca 

będzie odpowiedzialny za to, że w ramach nadzoru 

nie dopilnował kwestii uzupełnienia przez pracowni-

ka wymagań kwalifikacyjnych, doprowadzając tym 

samym do sytuacji, w której obowiązki pracownika 

ds. bhp pełniła osoba bez uprawnień.

Przykład
Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. bhp nie 
uzupełnił w terminie wymagań kwalifikacyjnych 
w związku ze zmianą przepisów. W takim przy-
padku obowiązkiem pracodawcy było odsunięcie 
pracownika od wykonywanej pracy z uwagi na 
brak odpowiednich uprawnień. Kontynuowanie 
świadczenia pracy przez osobę bez wymaganych 
uprawnień w zakresie bhp obciąża pracodawcę.

W praktyce może też mieć miejsce sytuacja, w ra-

mach której pracownik aplikujący na stanowisko ds. 

bhp przedstawi jako dowód spełniania wymagań 

kwalifikacyjnych podrobione lub przerobione doku-

menty. Wówczas obok odpowiedzialności z tytułu 

dopuszczenia do pracy pracownika bez uprawnień 

dochodzi kwestia odpowiedzialności karnej za po-

sługiwanie się nielegalną dokumentacją. W takim 

przypadku trudno przyjąć, że pracodawca będzie 

odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy pracow-

nika, który posłużył się doskonale przerobiony-

mi lub podrobionymi dokumentami. Pracodawca 

nie jest najczęściej w stanie ustalić autentyczności 

i prawdziwości danych zawartych w dokumentach, 

które spełniają wymagania formalne. Należy uznać, 

że w tej sytuacji nie można zarzucić pracodawcy na-

ruszenia należytej staranności.

W razie uzasadnionego podejrzenia przez praco-

dawcę, że ma do czynienia z nielegalną dokumenta-

cją, powinien zawiadomić o tym fakcie policję. Pra-

codawca będący instytucją publiczną ma obowiązek 

prawny złożyć w takim przypadku zawiadomienie 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  O podejrzeniu posłużenia się 
przez pracownika podrobionymi 
dokumentami pracodawca 
powinien powiadomić organy 
ścigania.

Jeżeli zatem (w omawianych przypadkach) kon-

trola PIP wykazała, że Państwa pracownik nie po-

siada odpowiednich uprawnień w zakresie bhp, to 

inspektor pracy może ukarać Państwa mandatem 

karnym za brak w firmie służby bhp. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 207, art. 23711 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
 § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, 
poz.  704; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).

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

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

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

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

Tylko dla prenumeratorów  SPP

bezpłatne konsultacje prawne
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obowiązki pracodawcy ZWIĄZKI ZAWODOWE

PRZEMYSŁAW CISZEK – radca prawny, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Na czym polega różnica między obroną 
a ochroną związkową pracownika
Przynależność pracownika do związku zawodowego nie oznacza automatycznie, że 
jest on szczególnie chroniony przed zwolnieniem z pracy. Trzeba odróżnić szczególną 
ochronę związkową od obowiązku skonsultowania ze związkiem zamiaru zwolnienia 
pracownika z pracy.

Obrona związkowa jest prawem pracownika do re-

prezentowania go w sprawach indywidualnych przez 

związek zawodowy. W zakładzie pracy, w którym 

działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda 

z nich broni praw i reprezentuje interesy swych człon-

ków (art. 30 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). 

Oznacza to, że pracownicy będący członkami związku 

zawodowego korzystają z takiej obrony automatycznie.

Pracownik, który zapisał się do związku, nie musi 

dodatkowo zgadzać się na reprezentację związko-

wą. Przysługuje mu ona z racji samego członkostwa 

w związku.

Z kolei pracownik niezrzeszony w związku zawo-

dowym ma prawo do obrony swoich praw na zasa-

dach dotyczących pracowników będących członka-

mi związku, jeżeli wybrana przez niego zakładowa 

organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego 

praw pracowniczych (art. 30 ust. 2  ustawy o związ-

kach zawodowych).

Przykład
Pracownik, obawiając się zwolnienia z pracy 
z uwagi na niewłaściwe zachowanie wobec swo-
jego przełożonego (znieważenie go w obecności 
innych pracowników), prosi o reprezentację zwią-
zek zawodowy, którego nie jest członkiem. Prze-
wodniczący związku z uwagi na ewidentne prze-
winienie pracownika może nie wyrazić zgody na 
jego reprezentację. Taka odmowa związku zawo-
dowego będzie dopuszczalna.

Ochrona związkowa jest uprawnieniem przy-

znawanym wybranym pracownikom przez zarząd 

organizacji związkowej, polegającym na zabloko-

waniu możliwości zwolnienia takiego pracownika 

przez pracodawcę lub zmiany jego warunków pracy 

na mniej korzystne.

Nie należy więc mylić uprawnienia do obrony 

związkowej z tzw. ochroną związkową, która w isto-

cie polega na zakazie wypowiadania, rozwiązywa-

nia czy jednostronnej zmiany na niekorzyść stosun-

ku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu 

jego członkiem lub z innym pracownikiem będą-

cym członkiem danej zakładowej organizacji związ-

kowej, upoważnionym do reprezentowania tej or-

ganizacji wobec pracodawcy w sprawach z zakresu 

prawa pracy.

W tym przypadku ustalenie osób szczególnie 

chronionych nie budzi większych wątpliwości. 

Zarząd związku zawodowego powinien imiennie 

wskazać pracodawcy na piśmie pracowników, któ-

rych stosunek pracy podlega ochronie, a jeśli tego 

nie zrobi, ochrona będzie przysługiwać przewod-

niczącemu zakładowej organizacji związkowej. Je-

żeli pracownik jest na liście pracowników chro-

nionych przesłanej pracodawcy, to pracodawca nie 

musi dopytywać związku, czy dana osoba korzysta 

z ochrony.

Kogo broni związek zawodowy

W praktyce trudno jest ustalić, czy dany pracow-

nik jest reprezentowany (broniony) przez związek, 

ponieważ organizacja związkowa nie ma obowiąz-

ku przesyłania i aktualizowania listy swoich człon-

ków. Kwestia ta jest przedmiotem sporu pomiędzy 

pracodawcami a działającymi u nich związkami 

zawodowymi. Spór pojawił się z uwagi na nie-
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jednoznaczne brzmienie art. 30 ust. 21 ustawy 

o związkach zawodowych, zgodnie z którym w in-

dywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w któ-

rych przepisy prawa pracy zobowiązują praco-

dawcę do współdziałania z zakładową organizacją 

związkową (m.in. zamiaru wypowiedzenia umowy 

o pracę na czas nieokreślony), pracodawca jest zo-

bowiązany zwrócić się do tej organizacji o infor-

mację o pracownikach korzystających z jej obrony. 

Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia 

pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakła-

dową organizacją związkową w sprawach dotyczą-

cych tych pracowników. Wśród pracodawców po-

jawiają się poglądy, że powinni dostawać zbiorcze 

listy osób korzystających z prawa do reprezento-

wania przez związek zawodowy.

Organizacje związkowe prezentują stanowisko, 

że przepis ten nakazuje pracodawcy każdorazowo 

zwracać się do nich z zapytaniem o danego pracow-

nika. Takie zapytanie powinno więc – zgodnie z tym 

poglądem – pojawiać się tylko wtedy, gdy praco-

dawca rzeczywiście zamierza dokonać jakiejś indy-

widualnej czynności w stosunku do pracownika. 

Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w wy-

roku z 24 czerwca 2013 r. (II PK 341/12, niepubl., 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), w którym uznał, 

że związek zawodowy nie ma obowiązku zawiada-

miania pracodawcy o fakcie objęcia obroną pracow-

nika przed dniem zwrócenia się pracodawcy do tego 

związku zawodowego o stosowną informację.

Przykład
Pracodawca chce dokonać wypowiedzenia pra-
cownikowi umowy o pracę. Nie jest pewny, czy 
w jego przypadku powinien przeprowadzić kon-
sultację związkową. Wysyła więc pismo do związ-
ku z pytaniem, czy konkretny pracownik jest przez 
niego reprezentowany. W zależności od tego, czy 
jest on na liście związkowców, czy też zwrócił się 
o reprezentację, związek powinien poinformować 
o tym pracodawcę.

Kiedy ochrona nie przysługuje

Pracodawca, który rozważa zwolnienie osoby chro-

nionej (ze względu na zajmowaną funkcję związ-

kową), powinien w pierwszej kolejności wystą-

pić do zarządu związku zawodowego z wnioskiem 

o udzielenie zgody na dokonanie zwolnienia. 

W sytuacji natomiast gdy zdecyduje się na zwol-

nienie pracownika bez uzyskania wymaganej zgo-

dy, np. nie pytając związku o zdanie bądź wbrew 

jego odmowie, pracownik nie będzie miał co do 

zasady problemu z wygraniem sprawy o przywró-

cenie do pracy.

W niektórych przypadkach działanie pracowni-

ka, które miało być podstawą jego zwolnienia, może 

być naganne w takim stopniu, że sąd pracy uzna ta-

kie przywrócenie do pracy za nieuzasadnione. Po-

twierdza to wyrok SN z 16 maja 2001 r. (I PKN 

393/00, niepubl.; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 

zgodnie z którym niewystąpienie przez pracodaw-
cę do zarządu zakładowej organizacji związkowej 
o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pra-
cę z pracownikiem szczególnie chronionym z tytułu 
pełnionej funkcji związkowej przesądza w zasadzie 
o słuszności roszczenia pracownika domagające-
go się przywrócenia go do pracy. Tylko wyjątko-
wo naganne zachowanie pracownika, udowodnione 
przez pracodawcę, może stanowić podstawę odmo-
wy uwzględnienia roszczenia o przywrócenie do 
pracy ze względu na sprzeczność żądania ze spo-
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa pod-
miotowego. Ponadto, zgodnie z poglądem SN wy-

rażonym w wyroku z 12 września 2000 r. (I PKN 

23/00, OSNP 2002/7/160), z ustawowych gwaran-
cji wzmożonej ochrony trwałości stosunku pracy nie 
powinien korzystać działacz związkowy, któremu 
można zarzucić ciężkie naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych i nadużywanie funkcji 
związkowej dla ochrony przed uzasadnionymi sank-
cjami prawa pracy. 

Przykład
Pracownik nadużywa alkoholu w miejscu pracy. 
Z uwagi na fakt, że korzysta z ochrony szczegól-
nej, zarząd związku za każdym razem odmawia 
zgody na rozwiązanie z nim umowy o pracę. W ta-
kim przypadku pracodawca nie może co do zasa-
dy rozwiązać umowy o pracę z chronionym dzia-
łaczem bez naruszenia przepisów. Istnieje jednak 
szansa na uznanie przez sąd pracy takiego działa-
nia za nadużywanie funkcji związkowej.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 30 ust. 1, ust. 2  i ust. 21, art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167).
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MAREK ROTKIEWICZ – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy emeryci mogą otrzymywać z zfśs 
mniej świadczeń niż pracownicy
W firmie zmieniamy regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych. Chcielibyśmy ograniczyć możliwość korzystania z funduszu przez emerytów zakła-
du pracy i członków ich rodzin. Czy w związku z tym możemy przyznać mniej korzystne 
świadczenia z funduszu dla emerytów niż dla pracowników? Czy możemy zmniejszyć 
grupę osób uznanych za członków rodziny emeryta w stosunku do grupy osób określa-
nych jako członkowie rodziny pracownika – pyta Czytelnik z Łomży.

Zmniejszenie świadczeń z zakładowego fundu-

szu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) dla emery-

tów zakładu pracy byłoby niezgodnym z przepisami 

ograniczeniem możliwości korzystania z fundu-

szu socjalnego u pracodawcy, u którego przeszli na 

emeryturę. Również zmniejszenie grupy osób uzna-

nych za członków rodziny emeryta w stosunku do 

rodziny pracownika nie jest możliwe.

Do korzystania z zfśs są uprawnieni pracowni-

cy danego zakładu pracy i ich rodziny oraz emery-

ci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy wraz 

z członkami ich rodzin. Możliwość korzystania ze 

środków zfśs może zostać przyznana w regulaminie 

gospodarowania funduszem także innym osobom.

Wskazane dwie grupy osób są uprawnione do 

korzystania z zfśs na podstawie ustawy o zakłado-

wym funduszu świadczeń socjalnych. W korzysta-

niu z funduszu socjalnego tworzonym w firmie żad-

na z tych osób nie może zostać wyłączona z pojęcia 

osoby uprawnionej, nawet jeśli wyrażą na to zgo-

dę związki zawodowe lub przedstawiciele pracow-

ników.

W odniesieniu do emerytów i rencistów zakładu 

pracy mówimy o osobach, które przeszły na jedno 

z tych świadczeń w danym zakładzie pracy. Jeśli oso-

ba mająca prawo do emerytury lub renty pozostaje 

w stosunku pracy, świadczenia z zfśs przysługują jej 

na zasadach dotyczących pracowników firmy.

Skoro emeryt jest osobą uprawnioną do korzy-
stania z zfśs z mocy przepisów, nie tylko nie moż-
na wyłączyć tego uprawnienia, ale także nie moż-
na go ograniczyć. W regulaminie zfśs powinien 

być przyjęty taki sam jak dla pracowników zarówno 

katalog świadczeń, jak i kryteria ich uzyskiwania.

  Emeryci i renciści – byli pracownicy 
– w regulaminie korzystania z zfśs 
muszą mieć zapewnione takie 
same uprawnienia do świadczeń 
jak pracownicy.

Przepisy nie definiują pojęcia „członkowie rodzi-

ny”, nie odsyłają również w tym zakresie do innych 

przepisów. Osoby te powinny zatem zostać szcze-

gółowo wskazane w regulaminie gospodarowania 

środkami funduszu.

Członkami rodziny uprawnionymi do korzystania 

z zfśs mogą być np.:

■ współmałżonek,

■ pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci 

własne, przysposobione oraz przyjęte na wycho-

wanie w ramach rodziny zastępczej, jak również 

dzieci współmałżonka,

■ pozostające na utrzymaniu danej osoby wnuki 

i rodzeństwo w wieku do lat 18 (jeżeli się uczą 

– do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 25. roku życia).

Pewnych osób nie można wyłączyć z pojęcia 

członków rodziny. Na pewno będą to zawsze mał-

żonek i nieletnie dzieci emeryta (rencisty) lub pra-

cownika.

Przy tworzeniu katalogu osób wchodzących 

w zakres pojęcia „członkowie rodziny” nie moż-

na różnicować go w odniesieniu do pracowników 

i emerytów. W praktyce najprawdopodobniej dzie-

ci emeryta nie będą już mogły korzystać z zfśs pro-

wadzonym w zakładzie pracy, z którego emeryt od-
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szedł na emeryturę. Nie będą najczęściej spełniać 

chociażby kryterium wieku (które bezwzględnie po-

winno zostać określone w regulaminie zfśs).

Jednak przynależność do grupy uprawnionych do 

korzystania ze środków zfśs nie przesądza o przy-

znaniu danej osobie jakiegokolwiek świadczenia 

określonego w regulaminie gospodarowania środ-

kami zfśs. Decyzja o przyznaniu świadczenia jest 

zawsze uznaniowa, uzależniona od sytuacji rodzin-

nej, materialnej i życiowej uprawnionej osoby. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 2, art. 8, art. 12a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1198).

JADWIGA STEFANIAK – specjalista w zakresie zfśs

Czy wypłacić świadczenie urlopowe w styczniu, 
jeżeli pracodawca zrezygnuje z ich wypłaty
Nasz pracownik złożył wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego na początku stycz-
nia (będzie przebywał na urlopie od 12 do 23 stycznia 2015 r.). Czy mamy obowiązek 
wypłacić mu świadczenie, skoro chcemy w tym roku zrezygnować z wypłaty świadczeń 
urlopowych i do końca stycznia przekażemy pracownikom stosowną informację – pyta 
Czytelniczka z Bydgoszczy.

Powinni Państwo wypłacić pracownikowi świadcze-

nie urlopowe w dotychczas wypłacanej wysokości.

Pracodawca powinien wypłacić pracowniko-
wi świadczenie urlopowe najpóźniej ostatniego 
dnia przed rozpoczęciem 14-dniowego wypoczyn-
ku urlopowego. Jest to graniczny termin, określony 

ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjal-

nych (dalej: zfśs). Oznacza to, że świadczenie może 

być wypłacone wcześniej. Jeśli więc pracownik wy-

stąpi o wcześniejszą wypłatę świadczenia – jeszcze 

przed 12 stycznia i rozpoczęciem urlopu oraz przed 

ogłoszeniem przez pracodawcę decyzji o rezygnacji 

z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjal-

nych i wypłacania świadczenia urlopowego – należy 

mu je wypłacić. Wypłata powinna nastąpić w kwocie 

nie większej niż odpis podstawowy na zfśs wynoszą-

cy w 2015 r. 1093,93 zł dla pracownika zatrudnione-

go na cały etat i w tzw. normalnych warunkach. 

  Pracodawca wypłaca 
świadczenie urlopowe 
nie później niż w ostatnim dniu 
poprzedzającym rozpoczęcie 
urlopu wypoczynkowego przez 
pracownika.

Decyzja o rezygnacji z wypłaty świadczeń urlopo-

wych jest skuteczna tylko wobec pracowników uprzed-

nio o niej poinformowanych. Warunek ten nie został 

spełniony w stosunku do Państwa pracownika. Powi-

nien więc otrzymać świadczenie urlopowe, ponieważ 

na dzień nabycia prawa do świadczenia (przeddzień 

urlopu) będzie spełniał wszystkie warunki do jego uzy-

skania. Aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji, je-

śli pracodawca wie, że na 1 stycznia danego roku stan 

zatrudnienia będzie mniejszy niż 20 pełnych etatów, 

to nie ma przeszkód, aby stosowną informację o re-

zygnacji z wypłaty świadczeń urlopowych w następ-

nym roku (z mocą od 1 stycznia 2016 r.) obwieścił 

pracownikom do końca 2015 r. Tym samym pracow-

nik, który będzie zamierzał złożyć wniosek o udzie-

lenie urlopu wypoczynkowego w styczniu 2016 r., 

znacznie wcześniej będzie miał dostęp do informacji 

o decyzji pracodawcy w sprawie rezygnacji z wypłaty 

świadczeń urlopowych w następnym roku. A zatem 

nie nabędzie prawa do świadczenia urlopowego, na-

wet korzystając z urlopu na początku stycznia, a jego 

ewentualne roszczenie o wypłatę świadczenia urlopo-

wego będzie nieuzasadnione. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 3 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5a, ust. 6 ustawy z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198).
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ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń 
i prawa cywilnego

Renta przysługuje w drodze wyjątku tylko 
w szczególnych sytuacjach  
Renta przyznawana uznaniową decyzją Prezesa ZUS jest świadczeniem szczególnym, 
które może być przyznane wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że wskutek obiek-
tywnych, niezależnych od niego, nadzwyczajnych okoliczności nie miał możliwości 
nabyć prawa do świadczenia na zasadach ogólnych (wyrok NSA z 5 listopada 2014 r., 
I OSK 2148/14).

K.P. wystąpił do ZUS o przyznanie renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy. W ciągu 56 lat 

życia, czyli do dnia powstania całkowitej niezdol-

ności do pracy, legitymował się okresem ubezpie-

czenia – 18 lat i 8 miesięcy, z czego na 10-letni 

okres przed powstaniem całkowitej niezdolności 

do pracy przypadały zaledwie 4 miesiące okre-

su ubezpieczenia (zamiast wymaganych 5 lat). 

K.P. argumentował, że jest całkowicie niezdolny 

do pracy i nie ma środków do życia, a niemożność 

wypracowania wymaganego okresu ubezpiecze-

nia była spowodowana jego złym stanem zdrowia 

i niekorzystną sytuacją na rynku pracy. 

Prezes ZUS – władny do uznaniowego przy-

znania świadczenia w drodze wyjątku – odmó-

wił przyznania renty. Decyzja została zaskarżona 

przez K.P. do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego (WSA).

Stanowisko WSA i NSA

WSA uznał skargę za niezasadną. Orzekł, że żą-

danie wnioskodawcy oparte na art. 83 ust. 1 usta-

wy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1682; dalej: ustawa emerytalna) nie znajdu-

je uzasadnienia wobec szczególnego charakteru 

świadczenia, o którym stanowi powołany przepis. 

Zdaniem WSA, w przedmiotowej sprawie nie za-

szły – uniemożliwiające nabycie prawa do renty 

na zasadach ogólnych – szczególne okoliczności, 
przez które należy rozumieć zdarzenie bądź trwały 
stan, wykluczający aktywność zawodową konkret-

nej osoby z powodu niemożności przezwyciężenia 
ich skutków. WSA podkreślał, że okoliczności te 

muszą być obiektywne i niezależne od wniosko-

dawcy. Wyrok WSA został przez K.P. zaskarżony 

skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego (NSA).

NSA oddalił skargę kasacyjną. W ustnym uzasad-

nieniu wyroku NSA podkreślał, że wnioskodawca 
nie wykazał, by w jego życiu wystąpiły niezależ-
ne od niego, szczególne okoliczności, które unie-
możliwiały mu nabycie świadczenia w zwykłym 
trybie. To wnioskodawca powinien podjąć inicjaty-

wę dowodową i wykazać, że sytuacja, w której się 

znalazł (brak środków utrzymania oraz nienabycie 

prawa do „zwykłego” świadczenia), nie jest spo-

wodowana jego niedbalstwem czy niestarannością 

w działaniu – lecz okolicznościami o charakterze 

szczególnym. W tej sprawie to nie nastąpiło, co uza-

sadniało oddalenie skargi kasacyjnej.

Wnioski z orzeczenia

Ustawa emerytalna umożliwia przyznanie świad-

czenia w sytuacji, gdy nie zostały spełnione  wszyst-

kie ustawowe warunki nabycia prawa do świadcze-

nia w trybie zwykłym. Instytucja ta jest jednak 

wyjątkowa i żeby świadczenia takie nie straciły tego 

waloru, muszą być przyznawane w szczególnie uza-

sadnionych przypadkach. Fakt niepodejmowania 
pracy i tym samym brak możliwości wypracowa-
nia wymaganego przepisami prawa okresu ubez-
pieczenia sam w sobie nie przesądza o zasadności 
wniosku o takie świadczenie.

■

renta specjalna Z  WOKANDY
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PFRON – obowiązki sprawozdawcze 
pracodawcy cz. 1 
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PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 

Prawo w jednostkach
budżetowych 
Jakie są obowiązki pracodawcy 
w związku z uzyskaniem lub utratą 
przez pracownika mandatu radnego

SEBASTIAN KRYCZKA – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor wielu publikacji z tej tematyki

LESZEK JAWORSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa samorządowego 

Pracownicy, którzy utracili mandat radnego i korzystali z urlopu bezpłatnego, powinni 
zostać przyjęci do pracy, jeżeli w ciągu 7 dni od wygaśnięcia mandatu zgłoszą goto-
wość do podjęcia zatrudnienia. Natomiast pracownikom, którzy uzyskali mandat rad-
nego w wyborach samorządowych (w pierwszym terminie lub w uzupełniającym), 
trzeba udzielić urlopu bezpłatnego, jeżeli funkcja radnego będzie kolidować z wyko-
nywaniem dotychczasowych obowiązków służbowych w samorządzie.

Radny od momentu ślubowania nie może być za-

trudniony w urzędzie gminy (starostwie lub urzę-

dzie marszałkowskim), w której uzyskał mandat. 

Dotyczy to zatrudnienia zarówno na podstawie sto-

sunku pracy, jak i umowy cywilnoprawnej. Radny nie 

może też pełnić funkcji kierownika gminnej (powia-

towej, wojewódzkiej) jednostki organizacyjnej oraz 

jego zastępcy (nawet społecznie, honorowo lub nie-

odpłatnie). Nie ma jednak przeszkód, aby był np. za-

trudniony w innym urzędzie gminy niż ta, w której 

sprawuje mandat, starostwie powiatowym albo urzę-

dzie marszałkowskim.

Nawiązanie stosunku pracy przez radnego w jed-

nostkach, w których nie może tego zrobić, powo-

duje wygaśnięcie mandatu, nawet jeżeli radny nie-

zwłocznie go rozwiąże. 

Uzyskanie mandatu – obowiązkowy 
urlop bezpłatny nie dla każdego

W zależności od tego, czy mandat w wyborach sa-

morządowych uzyskuje osoba zatrudniona wcześniej 

w samorządzie, czy z zewnątrz, inaczej kształtuje się 

uprawnienie i obowiązek skorzystania z urlopu bez-

płatnego na czas wykonywania mandatu. 

Pozostawanie w zatrudnieniu nie jest okolicz-
nością uniemożliwiającą sprawowanie manda-
tu przez osoby niezatrudnione w samorządzie.
W przypadku samorządowców funkcja radnego po-

zostaje jednak w kolizji z dotychczasowym zatrud-

nieniem we wskazanych wcześniej sytuacjach. Dla-

tego wynikające z ustaw samorządowych zakazy 

łączenia funkcji radnego, niezależnie od szczebla 

administracyjnego, wymuszają konieczność skorzy-

stania przez pracowników, którzy uzyskali mandat 

radnego, z urlopu bezpłatnego (patrz tabela). 

Naruszenie przez radnego ustawowego zakazu łą-

czenia mandatu z wykonywaniem określonych funkcji 

lub działalności wskazanych w pragmatykach samorzą-

dowych skutkuje wygaśnięciem mandatu. Wygaśnię-

cie to nie następuje jednak automatycznie. Niezbędna 

jest właściwa uchwała rady, która zapada w terminie 

miesięcznym od dnia wystąpienia przyczyny wyga-

śnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały radny ma 
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możliwość złożenia wyjaśnień. Warto zauważyć, że 

gdyby doszło do „kolizyjnego” zatrudnienia radnego 

– czy to na podstawie stosunku pracy czy w formie 

umowy cywilnoprawnej, sankcja w postaci zrzeczenia 

się mandatu w żaden sposób nie oddziałuje na waż-

ność czynności prawnej (zawarcia umowy, na podsta-

wie której doszło do zatrudnienia radnego). 

Natomiast w sytuacji, gdy mandat uzyskała osoba, 

wobec której nie obowiązują ustawowe zakazy łącze-

nia stanowisk, może na czas trwania mandatu skorzy-

stać z urlopu bezpłatnego udzielonego na ogólnych 

zasadach wynikających z Kodeksu pracy. W takim 

jednak przypadku pracodawca co do zasady nie ma 

obowiązku udzielenia urlopu bezpłatnego. 

  Pracodawca nie musi udzielić 
urlopu bezpłatnego pracownikom, 
w przypadku których nie 
obowiązują ustawowe zakazy 
łączenia funkcji radnego z pracą.

Wniosek o urlop bezpłatny 
lub zrzeczenie się mandatu 

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu rad-

nego w sytuacjach, w których nie można łączyć tej 

funkcji z zatrudnieniem, osoba wybrana na radne-

go ma obowiązek złożyć wniosek o urlop bezpłatny. 

Wniosek ten powinien być złożony w terminie 7 dni 

od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy 

organ wyborczy jeszcze przed złożeniem ślubowania 

(dotyczy to także wyborów uzupełniających zarządza-

nych, gdy nie wybrano radnych lub wyborów uzupeł-

niających ogłaszanych na skutek wygaśnięcia mandatu 

innego radnego). W przypadku radnego gminy (po-

wiatu, sejmiku województwa), wykonującego funkcję 

kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyj-

nej przejętej lub utworzonej przez gminę (powiat, sej-

mik) w czasie kadencji, termin na złożenie wniosku 

o urlop bezpłatny wynosi 6 miesięcy od dnia przeję-

cia lub utworzenia tej jednostki. Niezłożenie wniosku 

o urlop przez radnego jest równoznaczne ze zrzecze-

niem się mandatu. Podobna procedura obowiązuje 

Zakazy dotyczące jednoczesnego zatrudniania radnych

Zakazy łączenia funkcji wynikające z ustawy 
o samorządzie gminnym

Zakazy łączenia funkcji wynikające 
z ustawy o samorządzie powiatowym

Zakazy łączenia funkcji wynikające z ustawy 
o samorządzie województwa

■   Z radnym nie może być nawiązywany stosu-
nek pracy w urzędzie gminy, w której radny 
uzyskał mandat.

■   Radny nie może pełnić funkcji kierownika 
gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego 
zastępcy.

■   Osoba wybrana na radnego nie może 
wykonywać pracy w ramach stosunku pracy 
w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, 
oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego 
zastępcy w jednostce organizacyjnej tej 
gminy.

■   Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, 
w której radny uzyskał mandat, wykonywania 
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

■   Radny nie może podejmować dodatkowych 
zajęć mogących podważyć zaufanie wybor-
ców do wykonywania mandatu.

■   Radny nie może prowadzić działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami z wykorzysta-
niem mienia komunalnego gminy, w której 
radny uzyskał mandat, a także zarządzać 
taką działalnością lub być przedstawicielem 
czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej 
działalności.

■   Mandatu radnego gminy nie można łączyć z:
–  mandatem posła lub senatora,
–   wykonywaniem funkcji wojewody lub 

wicewojewody,
–  członkostwem w organie innej jednostki 

samorządu terytorialnego.

■   Z radnym nie może być nawiązany 
stosunek pracy w starostwie powiato-
wym, w którym radny uzyskał mandat.

■   Radny nie może pełnić funkcji kierow-
nika powiatowej jednostki organizacyj-
nej oraz jego zastępcy.

■   Zarząd powiatu lub starosta nie 
może powierzyć radnemu powiatu, 
w którym radny uzyskał mandat, 
wykonywania pracy na podstawie 
umowy cywilnoprawnej.

■   Radny nie może podejmować dodat-
kowych zajęć mogących podważyć 
zaufanie wyborców do wykonywania 
mandatu.

■   Radny nie może prowadzić działalno-
ści gospodarczej na własny rachunek 
lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia powiatu, 
w którym radny uzyskał mandat, 
a także zarządzać taką działalno-
ścią lub być przedstawicielem czy 
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej 
działalności.

■   Mandatu radnego powiatu nie można 
łączyć z:
– mandatem posła lub senatora,
–  wykonywaniem funkcji wojewody 

lub wicewojewody,
–  członkostwem w organie innej jed-

nostki samorządu terytorialnego.

■   Z radnym nie może być nawiązany stosunek 
pracy w urzędzie marszałkowskim w tym wo-
jewództwie, w którym radny uzyskał mandat 
(zakaz ten nie dotyczy radnych wybranych do 
zarządu województwa, z którymi stosunek 
pracy jest nawiązywany na podstawie 
wyboru).

■   Radny nie może pełnić funkcji kierownika 
wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz 
jego zastępcy.

■   Zarząd województwa lub marszałek woje-
wództwa nie może powierzyć radnemu wo-
jewództwa, w którym radny uzyskał mandat, 
wykonywania pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.

■   Radny nie może podejmować dodatkowych 
zajęć mogących podważyć zaufanie wybor-
ców do wykonywania mandatu.

■   Radny nie może prowadzić działalności go-
spodarczej na własny rachunek lub wspólnie 
z innymi osobami z wykorzystaniem mienia 
województwa, w którym radny uzyskał man-
dat, a także zarządzać taką działalnością lub 
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej działalności.

■   Mandatu radnego województwa nie można 
łączyć z:
– mandatem posła lub senatora,
–  wykonywaniem funkcji wojewody lub 

wicewojewody,
–  członkostwem w organie innej jednostki 

samorządu terytorialnego.
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w przypadku osób, które uzyskały mandat do rady po-

wiatu i sejmiku województwa. 

  Jeżeli pracownik, którego 
wykonywanie funkcji radnego 
koliduje z pracą w samorządzie, 
nie złoży wniosku o urlop 
bezpłatny, jest to równoznaczne 
ze zrzeczeniem się przez niego 
mandatu radnego. 

Niezłożenie wniosku o urlop bezpłatny w termi-

nie 7 dni przez pracownika, który uzyskał mandat, 

nie jest naruszeniem prawa czy obowiązków pracow-

niczych. Pracodawca samorządowy nie jest zobowią-

zany do przypominania pracownikowi o obowiązku 

złożenia takiego wniosku ani do udzielania urlo-

pu „z urzędu”. Należy uznać, że pracodawca może 

udzielić pracownikowi, który został radnym, również 

urlopu bezpłatnego w razie złożenia przez pracowni-

ka wniosku w terminie późniejszym. Urlopu bezpłat-

nego udziela się radnemu gminy na czas sprawowa-

nia mandatu i 3 miesiące po jego zakończeniu. Radny 

rady powiatu otrzymuje urlop bezpłatny jedynie na 

okres sprawowania mandatu. W jego przypadku 

urlop bezpłatny jest zatem krótszy, gdyż nie obejmu-

je dodatkowych 3 miesięcy po zakończeniu kadencji 

radnego. Radny zasiadający w sejmiku województwa 

otrzymuje urlop bezpłatny w wymiarze analogicz-

nym do urlopu radnego rady gminy. 

Wzór wniosku o urlop bezpłatny

Płońsk, 20 listopada 2014 r. 

Jan Kowalik

kierownik administracji

                             Urząd Gminy Ojrzeń

                             ul. Ciechanowska 27

                             06-456 Ojrzeń

 W związku z wyborem na radnego gminy Ojrzeń i  za-

kazem wykonywania pracy w ramach stosunku pra-

cy w urzędzie gminy, w którym jako radny uzyskałem 

mandat, proszę o  udzielenie urlopu bezpłatnego na czas 

wykonywania mandatu oraz 3 miesiące po jego zakoń-

czeniu (art. 24b ust. 1 ustawy z  8 marca o samorządzie 

gminnym – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

                                               Jan Kowalik 

Przepisy nie wskazują bezpośrednio, jaką formę 

powinien mieć wniosek o urlop bezpłatny. Brak ure-

gulowania formy w pragmatyce powoduje, że należy 

w tym względzie odwołać się do przepisów Kodek-

su pracy, z których wynika, że właściwa dla wnios-

ku o urlop bezpłatny jest forma pisemna.

Radni otrzymują urlop bezpłatny bez względu 

na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek 

pracy radnego zawarty na czas określony, który roz-

wiązałby się przed terminem zakończenia urlopu 

bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakoń-

czeniu tego urlopu. 

Zawieszone przywileje 
i uprawnienia pracownicze 
w trakcie sprawowania mandatu

W przypadku ustalania uprawnień pracownika jed-

nostki samorządowej wynikających ze stosunku pra-

cy w trakcie urlopu bezpłatnego należy odwołać się 

do ogólnych zasad regulujących to zagadnienie, wy-

nikających z  ustawy – Kodeks pracy. Na takie odesła-

nie pozwala ustawa o pracownikach samorządowych 

(art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządo-

wych), która w kwestiach nieuregulowanych odsyła 

do odpowiedniego stosowania Kodeksu pracy. Okre-

su urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, 

od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Pracownicy samorządowi posiadają wiele upraw-

nień dodatkowych. Jednym z nich jest prawo do do-

datkowego wynagrodzenia rocznego. Zasadą jest, że 

pracownik nabywa prawo do nagrody rocznej w peł-

nej wysokości po przepracowaniu u danego praco-

dawcy całego roku kalendarzowego. Jeśli okres pracy 

jest krótszy niż rok, wynagrodzenie roczne naliczane 

jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, pod wa-

runkiem że wynosi on co najmniej 6 miesięcy. Nale-

ży uznać, że pracownik samorządowy, który na czas 

sprawowania mandatu korzysta z urlopu bezpłatnego, 

który jest czasem „zawieszenia” uprawnień pracow-

niczych, nie będzie miał prawa do dodatkowego wy-

nagrodzenia rocznego za okres urlopu bezpłatnego.

Do uprawnień pracowników samorządowych zali-

cza się również nagrodę jubileuszową. Do okresów 

uprawniających do nagrody jubileuszowej należy za-

liczyć wszystkie poprzednio zakończone okresy za-

trudnienia, jeżeli podlegają wliczeniu do stażu pracy, 

od którego zależą uprawnienia pracownicze. Z okre-

sów tych należy wyłączyć przedziały czasu, w któ-

rych uprawniony korzystał z urlopu bezpłatnego 

– niezależnie, czy korzystanie z tej formy urlopu wy-
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nikało z konieczności zakazu łączenia stanowisk, czy 

urlop udzielony był na podstawie przepisów Kodek-

su pracy.

Przykład
Pracownik świadczy pracę w jednostce sa-
morządowej od 1994 r. W tym okresie korzy-
stał z 2 lat urlopu bezpłatnego udzielonego na 
podstawie Kodeksu pracy. W 2010 r. pracow-
nik został wybrany na radnego gminy. W trakcie 
kadencji korzystał z obligatoryjnego urlopu bez-
płatnego związanego z zakazem łączenia stano-
wisk (4 lata). Pracownik ma tylko 14 lat pracy wli-
czanych do okresu uprawniającego do nagrody 
jubileuszowej. 

Ochrona zatrudnienia

W okresie sprawowania mandatu pracownik pod-

lega ochronie w zakresie możliwości rozwiąza-

nia przez pracodawcę stosunku pracy. Szczególna 

ochrona zatrudnienia rozpoczyna się z dniem wy-

boru na radnego, a kończy wraz z upływem kaden-

cji. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 

odpowiednio zgody: 

 ■ rady gminy, 

 ■ rady powiatu, 

 ■ sejmiku województwa. 

Rada oraz sejmik odmówią zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy radnego, w przypadku gdy podsta-

wą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia zwią-

zane z wykonywaniem mandatu przez radnego, np. 

uczestniczenie w sesjach rady czy w pracach w ko-

misjach. 

Pragmatyki nie zawierają żadnych kryteriów, ja-

kimi może kierować się rada lub sejmik, decydując 

o prawie lub odmowie zwolnienia radnego – pra-

cownika. Rada oraz sejmik nie muszą uzasadniać 

swojego stanowiska. 

  Rada oraz sejmik nie muszą 
uzasadnić odmowy wyrażenia 
zgody na zwolnienie z pracy 
radnego.

Należy przyjąć, że skoro wypowiedzenie zmie-

niające może w konsekwencji doprowadzić do 

rozwiązania stosunku pracy, pracodawca radnego 

w okresie trwania mandatu nie może również wy-

powiadać warunków pracy i płacy bez zgody rady 

lub sejmiku. 

Zwolnienia od pracy zawodowej  

Uwzględniając fakt, że sprawowanie mandatu wiąże 

się z pracą w organach gminy, powiatu czy sejmi-

ku województwa, niezbędne jest zagwarantowanie 

radnemu – pracownikowi faktycznej możliwości re-

alizacji obowiązków. W tym celu przepisy nakłada-

ją na pracodawców obowiązek zwalniania radnego 

od pracy zawodowej – w sytuacji gdy nie korzysta 

z urlopu bezpłatnego u swego pracodawcy i nie za-

chodzi okoliczność zakazu łączenia funkcji.  

Przepisy nie regulują częstotliwości i długości 

zwolnień od pracy przysługujących radnemu. Ozna-

cza to, że pracodawca jest zobowiązany do udziele-

nia radnemu zwolnień w wymiarze niezbędnym do 

właściwego wykonywania zadań, tj. brania udzia-

łu w posiedzeniach rady lub sejmiku oraz ich komi-

sjach. Ponieważ przepisy nie regulują kwestii formal-

nych związanych z udzielaniem zwolnień od pracy, 

należy uznać, że pracownik – radny może wniosko-

wać o zwolnienie od pracy w każdym czasie. Można 

jednak uznać, że dobrą praktyką jest poinformowa-

nie pracodawcy o terminach sesji rady (sejmiku), aby 

ten mógł podjąć czynności z odpowiednim wyprze-

dzeniem, zmierzające do zapewnienia prawidłowego 

procesu pracy – np. zorganizowania zastępstwa. 

Zasady przyznawania diet radnym

Wysokość diet przysługujących radnemu (gminy, po-

wiatu, województwa) nie może przekroczyć w cią-

gu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej 

określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmują-

cych kierownicze stanowiska państwowe. Maksy-

malne wysokości diet przysługujące radnym okre-

ślane są w rozporządzeniu. Rada (gminy, powiatu) 

oraz sejmik województwa przy ustalaniu wysokości 

diet radnych biorą pod uwagę funkcje pełnione przez 

radnego. Na zasadach ustalonych przez radę (gminy, 

powiatu) lub sejmik województwa  radnemu przysłu-

gują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie 

funkcję członka zarządu w powiecie lub wojewódz-

twie, w którym uzyskał mandat. Rada powiatu przy 

ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę 

funkcje pełnione przez radnego.
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Maksymalne wysokości diet radnych 

Radni województwa

Wysokość diet przysługujących radnemu sejmiku 

wojewódzkiego nie może przekroczyć w ciągu mie-

siąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej okre-

ślonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 

przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w pań-

stwowej sferze budżetowej. W 2014 r. kwota bazo-

wa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe wynosiła 1766,46 zł, w związku z czym 

maksymalna wysokość diet wynosiła do 2649,69 zł. 

Na 2015 r. planowane jest dalsze zamrożenie kwot 

bazowych, w związku z czym maksymalna kwota 

diety pozostanie w tej samej wysokości.

Utrata mandatu 
– przywrócenie do pracy

Wraz z wygaśnięciem mandatu radnego (i tym sa-

mym zakończeniem trwania urlopu bezpłatnego) 

zachodzi konieczność przyjęcia do pracy pracow-

nika, któremu wygasł mandat radnego. W przypad-

ku radnego rady gminy obowiązkiem pracodawcy 

jest przywrócenie go do pracy na tym samym lub 

równorzędnym stanowisku z wynagrodzeniem od-

powiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzy-

mywałby, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny 

(art. 24c ustawy o samorządzie gminnym). Na ta-

kich samych zasadach przywraca się do pracy rad-

nego rady powiatu i radnego sejmiku województwa.

Przywrócenie do pracy byłego radnego nie na-

stępuje automatycznie w związku z wygaśnięciem 

mandatu. Aby czynność ta mogła być przeprowa-

dzona, niezbędne jest zgłoszenie przez pracownika 

(byłego radnego) gotowości przystąpienia do pracy 

w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. Żad-

na z pragmatyk regulująca kwestię przywrócenia do 

pracy byłego radnego po ustaniu mandatu nie normu-

je skutków prawnych naruszenia 7-dniowego terminu 

zgłoszenia gotowości do pracy. Powstaje wątpliwość 

w zakresie skutków prawnych, jakie niesie ze sobą 

brak zgłoszenia gotowości do pracy w ustawowym 

terminie. Trudno będzie jednak uznać, że uchybienie 

w dotrzymaniu tego terminu powoduje wygaśnięcie 

stosunku pracy, jeżeli w przepisach nie ma przewi-

dzianej takiej sankcji. 

Ustawy samorządowe nie definiują zwrotu „zgło-

szenie gotowości do pracy”. Na tym tle mogą poja-

wiać się wątpliwości – jaka czynność byłego radne-

go może być uznana za zgłoszenie takiej gotowości, 

a jaka nie. Należy przyjąć, że zgłoszeniem gotowo-

ści do pracy jest złożenie pracodawcy oświadczenia 

o gotowości (zamiarze) kontynuowania zatrudnienia, 

co nie oznacza gotowości do jej natychmiastowego 

wykonywania. 

Przykład 
W 7. dniu od dnia wygaśnięcia mandatu zgłosił 
się do pracy były radny. Znajdował się on w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu. Ponieważ 
były radny był niezdolny do jakichkolwiek czynno-
ści, w tym świadomego wyrażenia woli, nie moż-
na przyjąć, że miało miejsce zgłoszenie gotowo-
ści do świadczenia pracy. Pracodawca nie mógł 
uznać, że nastąpiło skuteczne złożenie oświad-
czenia woli przez pracownika w kwestii powrotu 
do pracy. 

Radni powiatu
Liczba mieszkańców powiatu Wysokość diety do Kwota do

powyżej 120 tys. mieszkańców 100% maksymalnej wysokości diety 2649,69 zł

od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 85% maksymalnej wysokości diety 2252,24 zł

poniżej 60 tys. mieszkańców 70% maksymalnej wysokości diety 1854,78 zł

Radni gminy
Liczba mieszkańców gminy Wysokość diety do Kwota do

powyżej 100 tys. mieszkańców 100% maksymalnej wysokości diety 2649,69 zł

od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 75% maksymalnej wysokości diety 1987,27 zł

poniżej 15 tys. mieszkańców 50% maksymalnej wysokości diety 1324,85 zł
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Skutki skazania

Warunkiem sprawowania mandatu jest posiada-

nie przez radnego tzw. biernego prawa wyborcze-

go. Jego utrata w trakcie pełnienia funkcji powoduje 

wygaśnięcie mandatu. Prawa wybieralności nie ma 

osoba: 

 ■ skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozba-

wienia wolności za przestępstwo umyślne ściga-

ne z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-

stępstwo skarbowe,

 ■ wobec której wydano prawomocne orzeczenie 

sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności na 

podstawie tzw. ustawy lustracyjnej

– art. 11 § 2 ustawy – Kodeks wyborczy.

Utrata prawa wybieralności następuje na skutek 

uprawomocnienia się wyroku skazującego na karę 

pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ści-

gane z oskarżenia publicznego i w dniu jego upra-

womocnienia się (np. za przyjęcie korzyści mająt-

kowej). 

Taki sam skutek mają także inne, dość powszech-

ne przestępstwa publicznoskargowe, np. prowadze-

nie pojazdu w stanie nietrzeźwości, płatna protek-

cja, wystawienie dokumentu poświadczającego 

nieprawdę, zniszczenie dokumentu, a także jego 

uszkodzenie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie 

lub usuwanie.

O utracie mandatu przez radnego nie można na-

tomiast mówić w przypadku popełnienia wykrocze-

nia czy wykroczenia skarbowego, np. kolizji drogo-

wej. Utrata prawa wybieralności nie nastąpi również 

w przypadku prawomocnego skazania za popeł-

nienie przestępstwa nieumyślnego lub ściganego 

z oskarżenia prywatnego (np. znieważenia, narusze-

nia nietykalności cielesnej, uszkodzenia ciała powo-

dującego rozstrój zdrowia poniżej 7 dni.

Pozbawienie biernego prawa wyborczego wsku-

tek skazania oznacza nie tylko utratę zdolności do 

kandydowania, ale także utratę zdolności do objęcia 

mandatu, jeżeli skazanie następuje już po wyborach, 

gdy osoba skazana uzyskała mandat, ale jeszcze go 

nie objęła. Natomiast gdy już go objęła, skazanie 

jest przesłanką wygaśnięcia mandatu. 

Przykład
Sąd rejonowy uznał Marka F. za winnego popeł-
nienia przestępstwa znieważenia funkcjonariu-

sza publicznego. Wyrok ten uprawomocnił się 
16 grudnia 2014 r. W momencie wyborów do 
rady gminy, tj. 16 listopada 2014 r., formalnie był 
osobą niekaraną. Mógł zatem kandydować na 
radnego, ponieważ przysługiwało mu bierne pra-
wo wyborcze. W dniu, w którym wyrok skazujący 
stał się prawomocny, mandat radnego sprawo-
wany przez Marka F. wygasł z mocy prawa.  

Osoba pozbawiona biernego prawa wyborczego 

może odzyskać to prawo wskutek zatarcia skazania. 

Następuje ono z mocy prawa lub na wniosek skaza-

nego. Skutkiem tego jest usunięcie wpisu o skaza-

niu z Krajowego Rejestru Skazanych. 

Biernego prawa wyborczego nie mają też oso-

by, wobec których wydano prawomocne orzeczenie 

sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności na 

mocy ustawy lustracyjnej. Chodzi tu o orzeczenie 

sądu stwierdzające złożenie przez osobę lustrowaną 

niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. 

Wydając takie orzeczenie, sąd orzeka utratę prawa 

wybieralności na okres od 3 do 10 lat. 

Przykład
Sąd okręgowy stwierdził, że radny rady powiatu 
złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyj-
ne. Orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności 
m.in. w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu 
Europejskiego oraz w wyborach  samorządowych 
na okres 4 lat. Wygaśnięcie mandatu radnego 
musi stwierdzić komisarz wyborczy w drodze po-
stanowienia.

Posiadanie biernego prawa wyborczego wiąże się 

z zamieszkiwaniem odpowiednio na terenie danej 

gminy, powiatu lub województwa. Zmiana zamiesz-

kania w trakcie kadencji albo niezamieszkiwanie na 

terenie danej jednostki samorządowej w dniu gło-

sowania jest przyczyną utraty prawa wybieralności, 

a tym samym wygaśnięcia mandatu. 

Przykład
Komisarz wyborczy w drodze postanowienia 
stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Mar-
ka P. Powodem była utrata prawa wybieralno-
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ści, ponieważ nie mieszka on na stałe na terenie 
działania rady powiatu „A”. W uzasadnieniu roz-
strzygnięcia podano, że w rocznym obliczeniu 
podatku przez organ rentowy (PIT-40A) wpisano, 
że miejscem zamieszkania radnego jest miejsco-
wość położona w powiecie „B”. Informację tę po-
twierdziły analizy oświadczeń majątkowych rad-
nego dokonywane przez urząd skarbowy. W tej 
sytuacji, mimo odwołania radnego, po przepro-
wadzeniu postępowania doszło do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu. 

Obowiązek złożenia oświadczenia 
majątkowego

Radny pozbawiony zostanie mandatu także w ra-

zie niezłożenia oświadczenia majątkowego w termi-

nie. Pierwsze oświadczenie radny składa w terminie 

30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego 

oświadczenia należy dołączyć informację o sposo-

bie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki 

samorządowej, w której uzyskał mandat, jeżeli taką 

działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne 

oświadczenia majątkowe są składane przez radnego 

co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia 

roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upły-

wem kadencji. 

Jeżeli te terminy nie zostaną dotrzymane, prze-

wodniczący rady gminy (rady powiatu, sejmiku wo-

jewództwa) w terminie 14 dni od dnia stwierdze-

nia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie 

złożyła oświadczenia, do jego niezwłocznego zło-

żenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin. 

Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarcze-

nia wezwania.

Przykładowy wzór wezwania do złożenia oświadczenia majątkowego

                            Dobrzanów, 2 stycznia 2015 r. 

Przewodniczący

Rady Gminy Dobrzanów

      Pan

      Adam Kowalski

      Radny Rady Gminy Dobrzanów

WEZWANIE
do złożenia oświadczenia majątkowego

Na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) wzywam Pana do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego wraz 

z kopią zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy. Wyznaczam dodatkowy 14-dnio-

wy termin do złożenia oświadczenia majątkowego. Termin biegnie od dnia dostarczenia niniejszego 

wezwania.

Informuję, że niezłożenie oświadczenia majątkowego radnego w powyższym dodatkowym terminie, 

stosownie do art. 383 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 

i art. 24k ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym będzie skutkowało wygaśnię-

ciem mandatu radnego.

 Andrzej Nowak

 Przewodniczący Rady Gminy
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Radny musi bardzo wnikliwie zapoznać się z za-

sadami wypełniania formularza oświadczenia ma-

jątkowego, ponieważ przepisy nie przewidują do-

konywania jego korekty, a podanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy w jego treści zagrożone jest karą 

pozbawienia wolności do lat 3.

Przykładowy wzór oświadczenia majątkowego wraz 
z objaśnieniami sposobu jego wypełniania znajduje się 
na stronie: www.spp.infor.pl w zakładce Niezbędnik.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
  art. 42, art. 174 § 1–2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
  art. 10, art. 11 § 1  i § 2, art. 383 § 1 pkt 2, 5 i 7, § 2–3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1072),
  art. 24–24d, art. 24e ust. 1, art. 24f ust. 1, art. 24h, art. 24k ust. 1 pkt 1, art. 24l, art. 25, art. 25b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072),
  art. 21, art. 22–25, art. 25a ust. 1, art. 25b ust. 1, art. 25c, art. 25f ust. 1 pkt 1, art. 25g ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072),
  art. 24, art. 25–27, art. 27a ust. 1, art. 27b ust. 1, art. 27c,  art. 27d, art. 27f ust. 1 pkt 1, art. 27g ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 596; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072),
  art. 36 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202),
  art. 21a ust. 2a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1388), 
  § 1–3 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. 
Nr 61, poz. 710),
  § 1–3 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. 
Nr 61, poz. 709),
  załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątko-
wych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządza-
jącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. Nr 34, 
poz. 282),
  załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń mająt-
kowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, 
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu 
starosty (Dz.U. Nr 34, poz. 283),
  załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń mająt-
kowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódz-
kiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby 
wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz.U. Nr 60, poz. 490).

W numerze 2/2015 „Serwisu Prawno-Pracowniczego” książka

„Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy 
i PFRON po zmianie przepisów”

W publikacji m.in.:

✔  na jakie grupy bezrobotnych zatrudnionych przez pracodawcę przysługuje re-

fundacja wynagrodzeń z urzędu pracy,

✔  kiedy i na jaki okres przysługuje pracodawcy refundacja składek ZUS z urzę-

du pracy,

✔ jakie korzyści wynikają z otrzymania bonów szkoleniowych i stażowych,

✔  co zmieni się w dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników niepełnospraw-

nych od 1 stycznia 2015 r.
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Płace i rozliczenia 
Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 
– tworzenie i likwidacja

ANNA ŁUKASZEWSKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Dla niektórych pracodawców tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych jest obowiązkiem ustawowym. Dotyczy to w szczególności jednostek sekto-
ra finansów publicznych. Inni pracodawcy mogą utworzyć fundusz dobrowolnie. 
O tym, czy powinni tworzyć ten fundusz, decyduje stan zatrudnienia na 1 stycznia 
danego roku.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: 

zfśs) obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniają-

cy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co 

najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne 

etaty (art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, dalej: ustawa o zfśs). 

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego 

roku decyduje o obowiązku tworzenia funduszu 

przez podmioty z sektora prywatnego. Zmiany sta-

nu zatrudnienia następujące w ciągu roku nie będą 

wpływały na obowiązek tworzenia zfśs.

Przykład
Pracodawca z sektora prywatnego według sta-
nu na 1 stycznia 2015 r. zatrudniał 19 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne etaty. Załóżmy, 
że 12 stycznia 2015 r. zostanie zatrudnionych 
dwóch nowych pracowników. Nie będą oni 
uwzględnieni w liczbie etatów, które są brane 
pod uwagę przy ustalaniu obowiązku utworze-

nia funduszu w 2015 r. Oznacza to, że w 2015 r. 
pracodawca nie ma obowiązku tworzenia fun-
duszu socjalnego.

Pracodawcy rozpoczynający swoją działal-

ność w trakcie roku kalendarzowego (np. 1 czerw-

ca) mają obowiązek tworzenia funduszu, począw-

szy od roku następnego, jeśli w dniu 1 stycznia 

będą zatrudniali wymaganą liczbę pracowników 

(art. 6a ust. 1 ustawy o zfśs). Nie dotyczy to jed-

nak pracodawców, którzy przejęli zakład pracy lub 

jego część wraz z pracownikami objętymi ukła-

dem zbiorowym pracy stanowiącym o tworzeniu 

zfśs. Postanowienia tego układu należy stosować 

w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia za-

kładu pracy lub jego części na nowego pracodaw-

cę. Jednak pracodawca może stosować do tych pra-

cowników korzystniejsze warunki niż wynikające 

z dotychczasowego układu (art. 2418 § 1 ustawy 

– Kodeks pracy, dalej: k.p.).



  nr 1/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 59

 PŁACE I ROZLICZENIA

Przykład
Spółka „ABC” rozpoczęła działalność w sierpniu 2014 r. W firmie zostało zatrudnionych 35 osób na pełnych 
etatach. Jednak spółka nie miała obowiązku tworzenia zfśs w 2014 r. Powstanie on dopiero od następnego 
roku, jeśli na dzień 1 stycznia 2015 r. pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty.

Fundusz (bez względu na liczbę zatrudnianych 

pracowników) obowiązkowo tworzą podmioty pro-

wadzące działalność w formie jednostek budże-

towych i samorządowych zakładów budżetowych 

(art. 3 ust. 2 ustawy o zfśs).

Pozostali pracodawcy, tj. spoza sfery budżetowej, 

zatrudniający na dzień 1 stycznia mniej niż 20 pra-

cowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą utwo-

rzyć fundusz dobrowolnie. Mają wybór, ponieważ 

zamiast tworzyć zfśs mogą wypłacać raz w roku 

świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs).

  Obowiązek tworzenia zfśs 
zależy od liczby zatrudnianych 
pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty na dzień 1 stycznia 
danego roku oraz od tego, czy 
pracodawca jest podmiotem 
prywatnym czy jednostką sektora 
finansów publicznych.

Liczba pracowników 
w przeliczeniu na etaty

Ustalając liczbę zatrudnionych, pracodawca uwzględ-

nia tylko pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. 

Oznacza to, że ustalając liczbę zatrudnionych, praco-

dawca powinien brać pod uwagę:

■ osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania lub spółdziel-

czej umowy o pracę,

■ pracowników zatrudnionych na czas nieokre-

ślony, na czas określony, na okres próbny, na 

czas wykonywania określonej pracy, na zastęp-

stwo,

■ pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoeta-

towych – po przeliczeniu na pełne etaty,

■ osoby przebywające na urlopach wychowaw-

czych.

Przy ustalaniu liczby zatrudnionych pracodawca 

pomija natomiast osoby wykonujące pracę na pod-

stawie umowy agencyjnej i umowy o dzieło, zlece-

niobiorców, chałupników.

Przykład
Pracodawca z sektora prywatnego według stanu na 1 stycznia 2015 r. zatrudniał 16 pracowników pełnoetato-
wych, dwóch – na 1/2 etatu i czterech – na 1/4 etatu. Łącznie zatrudnia 22 osoby. Jednak po przeliczeniu na 
pełne etaty pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin otrzymał 18 etatów (obliczenie w tabeli).

Liczba pracowników Liczba etatów

■  16 pracowników pełnoetatowych
■  2 zatrudnionych na 1/2 etatu
■  4 zatrudnionych na 1/4 etatu

16 × 1 etat = 16 etatów,
2 × 1/2 etatu = 1 etat,
4 × 1/4 etatu = 1 etat

Razem

22 pracowników 18 etatów

Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku tworzenia zfśs w 2015 r. Może dobrowolnie utworzyć fundusz lub 
wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe.
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Przykład
W przedsiębiorstwie handlowo-usługowym we-
dług stanu na 1 stycznia 2015 r. pracę wykony-
wały następujące osoby:
■  5 osób na podstawie umowy o pracę (na peł-

ny etat),
■ 20 zleceniobiorców,
■  2 osoby wykonujące pracę na podstawie umo-

wy o dzieło.
W przedsiębiorstwie jest zatrudnionych na pełny 
etat tylko 5 osób (zleceniobiorców i osoby wyko-
nujące umowy o dzieło należy pominąć w obli-
czeniach), a zatem firma nie ma obowiązku two-
rzenia funduszu w 2015 r.

Odpisy na zfśs

Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu pod-

stawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej 

liczby zatrudnionych (art. 5 ust. 1 ustawy o zfśs).

Kwota odpisu przypadającego na jednego pra-

cownika jest wynikiem iloczynu podanej w ustawie 

o zfśs procentowej stawki odpisu oraz przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce naro-

dowej pomniejszonego o potrącone składki eme-

rytalne, rentowe i chorobowe z poprzedniego roku 

albo miesięcznego wynagrodzenia z drugiego pół-

rocza – przyjmowane jest wynagrodzenie wyższe, 

korzystniejsze. 

Od 2011 r. przez przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne w gospodarce narodowej należy rozu-

mieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w go-

spodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. 

Sejm 5 grudnia 2014 r. w tzw. ustawie okołobud-

żetowej zamroził odpis na zfśs na 2015 r. na do-

tychczasowym poziomie. 

Oznacza to, że w 2015 r. przeciętne wynagro-

dzenie miesięczne przyjmowane do obliczenia od-

pisu nadal będzie wynosiło 2917,14 zł (obwiesz-

czenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. 

i w drugim półroczu 2010 r.).

Wysokość odpisów i zwiększeń na zfśs w 2015 r.

Podstawa naliczania Wysokość

Na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym 
charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 50%

1458,57 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki – 5% 145,86 zł

w drugim roku nauki – 6% 175,03 zł

w trzecim roku nauki – 7% 204,20 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% – do 43,75% 
podstawy wymiaru

1276,25 zł

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych 
zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej 
opieki

182,32 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu 
podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz 
na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na 
prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

218,79 zł
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Wyodrębniony 
rachunek bankowy zfśs

Środki przeznaczone na działalność socjalną powin-

ny być zgromadzone na odrębnym rachunku banko-

wym (art. 12 ust. 1 ustawy o zfśs). Pracodawca, któ-

ry tworzy fundusz, nie powinien z jednego konta 

dokonywać zarówno wypłat pensji swoich pracow-

ników, jak i np. wypłaty zapomogi z funduszu so-

cjalnego.

W razie postępowania egzekucyjnego, jeśli bie-

żący rachunek bankowy pracodawcy zostanie za-

jęty, środki funduszu zgromadzone na odrębnym 

koncie będą bezpieczne i nie będą podlegały egze-

kucji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy egzekucja jest 

prowadzona w związku ze zobowiązaniami fundu-

szu (art. 12 ust. 2 ustawy o zfśs).

Jeżeli pracodawca w danym roku kalendarzo-

wym nie wykorzysta wszystkich środków z fundu-

szu, to pozostała część przechodzi na kolejny rok 

(art. 11 ustawy o zfśs). Wówczas środki te pozosta-

ją na koncie funduszu do momentu, kiedy zostaną 

całkowicie wykorzystane tylko na cele związane 

z działalnością socjalną.

Przykład
Pracodawca tworzący fundusz ze względu na trudną sytuację firmy postanowił go zlikwidować. Postanowienie 
o rezygnacji z zfśs zawarł w regulaminie wynagrodzenia i przedstawił do publicznej wiadomości zatrudnionych. 
Na rachunku bankowym funduszu pozostały niewykorzystane środki. Pracodawca postanowił wykorzystać je na 
zakup artykułów biurowych do firmy. Pracodawca postąpił nieprawidłowo, gdyż pozostałą część środków fundu-
szu na odrębnym rachunku bankowym może przeznaczyć tylko zgodnie z regulaminem zfśs i ustawą o zfśs, aż do 
całkowitego ich rozdysponowania wyłącznie na cele socjalne.

Terminy przekazania środków na rachunek zfśs

Do 31 maja Do 30 września Do końca grudnia

Co najmniej 75% równowartości odpisów na 
fundusz na:
■  jednego pracownika,
■  pracownika młodocianego,
■   pracownika wykonującego prace w szczególnych 

warunkach lub prace o szczególnym charakterze 
– w rozumieniu przepisów o emeryturach 
pomostowych

Pozostała kwota:
■   odpisów na fundusz,
■   naliczonych zwiększeń

Dokonanie korekt według 
rzeczywistego średniorocznego 
zatrudnienia

Terminy przekazania środków 
na rachunek zfśs

Odpisy na zfśs pracodawca przekazuje w 2 ratach 

do 31 maja i 30 września danego roku. Ostatecznej 

korekty odpisu należy dokonać do końca grudnia 

każdego roku. 

Pracodawca może podjąć decyzję o przelaniu cało-

ści lub większej części środków zfśs w pierwszej ra-

cie. Drugą ratę pracodawca przekazuje do 30 wrześ-

nia i obejmuje ona pozostałą część odpisu oraz 

naliczonych zwiększeń. Ostatecznej korekty odpi-

sów według rzeczywistego średniorocznego zatrud-

nienia musi dokonać do końca grudnia.

Przykład
Pracodawca zatrudniający 67 pracowników 
w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach 
normalnych zamierza przekazać w pierwszej 
transzy (do 31 maja) 80% środków z należnego 
odpisu na rachunek zfśs. Nie ma żadnych prze-
szkód, aby zasilić fundusz większą kwotą, ponie-
waż pierwsza rata powinna wynosić co najmniej 
75% odpisu podstawowego.
Ustawowe terminy przekazania kwot na zfśs nie 
obowiązują pracodawców, którzy nie mają obo-
wiązku tworzenia funduszu lub utworzyli zfśs do-
browolnie.
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Wyznaczanie planowanego 
i faktycznego przeciętnego 
zatrudnienia

Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu pod-

stawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej 

liczby zatrudnionych. Podstawą naliczania odpisu 

jest przeciętna planowana w danym roku kalenda-

rzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy 

obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym 

i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu 

na pełny wymiar czasu pracy (§ 1 rozporządzenia 

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby za-

trudnionych w celu naliczania odpisu na zakłado-

wy fundusz świadczeń socjalnych; dalej: rozporzą-

dzenie).

Ustalając przeciętny poziom zatrudnienia 
w danym roku kalendarzowym, należy zsumo-
wać przeciętną liczbę zatrudnionych w poszcze-
gólnych miesiącach, a następnie otrzymaną 
sumę podzielić przez 12 (§ 3 rozporządzenia). 

Na koniec roku należy skorygować planowa-

ną liczbę zatrudnionych do faktycznej przeciętnej 

liczby zatrudnionych. Jeśli między planowanym 

a faktycznym zatrudnieniem jest różnica, praco-

dawca ma obowiązek skorygować dokonany odpis 

na zfśs.

Przykład
W przedsiębiorstwie produkcyjnym pracodaw-
ca zaplanował, że w 2014 r. przeciętne zatrud-
nienie w firmie wyniesie 50 osób (pracownicy 
zatrudnieni na pełny etat w normalnych warun-
kach). W związku z tym dla 50 pracowników 
pracodawca dokonał odpisu na zfśs w kwocie 
54 696,50 zł (50 osób × 1093,93 zł odpisu pod-
stawowego). 
Pod koniec roku okazało się, że przeciętne za-
trudnienie w poszczególnych miesiącach przed-
stawiało się inaczej. 
Od stycznia do czerwca włącznie liczba pracow-
ników wynosiła 50 osób, a od lipca do grudnia 
– 54. 
Po zsumowaniu przeciętnej liczby zatrudnionych 
w poszczególnych miesiącach poziom zatrud-
nienia wyniósł 624 (6 × 50 + 6 × 54), natomiast 
faktyczne przeciętne miesięczne zatrudnienie 
wyniosło 52 (624 : 12). W związku z tym pra-
codawca powinien dokonać korekty „w górę” 

i przekazać na konto funduszu dodatkowe środ-
ki, zgodnie z następującym wyliczeniem:

Krok 1. oblicza odpis na pracowników według 
faktycznego przeciętnego zatrudnienia:
52 osoby × 1093,93 zł (wysokość odpisu podsta-
wowego) = 56 884,36 zł,

Krok 2. oblicza kwotę, jaka powinna zasilić do-
datkowo konto funduszu:
56 884,36 zł – 54 696,50 zł (odpis wg planowa-
nego przeciętnego zatrudnienia) = 2187,86 zł.

Pracodawca powinien przekazać na konto fundu-
szu dodatkowe środki w kwocie 2187,86 zł.

W przypadku rolniczych spółdzielni produk-

cyjnych i innych spółdzielni zajmujących się pro-

dukcją rolną podstawę naliczania odpisu stanowi 

liczba członków spółdzielni według stanu na dzień 

naliczenia zakładowego funduszu świadczeń so-

cjalnych, skorygowana zgodnie ze stanem w dniu 

31 grudnia danego roku do faktycznej liczby człon-

ków zarejestrowanych w spółdzielni (§ 2 rozporzą-

dzenia).

Metody statystyczne

Przepisy rozporządzenia nie podają, jak obliczyć 

przeciętną liczbę zatrudnionych. Dlatego praco-

dawcy korzystają z metod statystycznych opisa-

nych w objaśnieniach do formularza Z-03 – spra-

wozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach i Z-06 

– sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach 

i czasie pracy. Powyższe sprawozdania wraz z obja-

śnieniami zostały opublikowane w rozporządzeniu 

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawo-

zdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypeł-

niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet staty-

stycznych stosowanych w badaniach statystycznych 

ustalonych w programie badań statystycznych sta-

tystyki publicznej na rok 2014. Metodę obliczania 

przeciętnego zatrudnienia w miesiącu należy do-

stosować do sytuacji kadrowej w jednostce.

W praktyce pracodawcy korzystają z jednej 

z trzech metod statystycznych:

■ uproszczonej – polega ona na zsumowaniu sta-

nów dziennych w pierwszym i ostatnim dniu mie-

siąca i podzieleniu ich przez 2. Metodę tę stosuje-



  nr 1/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 63

 PŁACE I ROZLICZENIA

my w przypadku stabilnej sytuacji kadrowej. Przy 

stosowaniu tej metody wyłączane są ze stanu za-

trudnienia osoby, które korzystały z urlopów bez-

płatnych w wymiarze powyżej 14 dni;

■ średniej chronologicznej – polega ona na zsu-

mowaniu połowy stanu dziennego zatrudnienia 

w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i pełne-

go stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca oraz 

podzieleniu otrzymanej wartości przez 2. Przy 

stosowaniu tej metody wyłączane są ze stanu za-

trudnienia osoby, które korzystały z urlopów bez-

płatnych w wymiarze powyżej 14 dni;

■ średniej arytmetycznej – polega ona na zsu-

mowaniu stanów zatrudnienia z każdego dnia 

(w przeliczeniu na pełne etaty), a następnie po-

dzieleniu otrzymanej wartości przez liczbę dni 

miesiąca. Do dni pracy w miesiącu należy wli-

czyć przypadające w tym czasie niedziele, świę-

ta oraz dni wolne od pracy. Dla tych dni przyj-

mujemy stan zatrudnienia z dnia poprzedniego 

lub następnego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się 

dniem wolnym od pracy. W stanach dziennych 

nie uwzględniamy osób przebywających na urlo-

pach bezpłatnych (w czasie trwania tych urlo-

pów). Tę metodę stosujemy w przypadku dużej 

płynności kadr lub częstego udzielania urlopów 

bezpłatnych.

  Do obliczenia przeciętnej liczby 
zatrudnionych pracodawcy 
wykorzystują jedną z trzech metod 
statystycznych: uproszczonej, 
średniej chronologicznej lub 
średniej arytmetycznej.

Wybór odpowiedniej metody zależy zatem od ro-

tacji pracowników w firmie. Firmy działające niepeł-

ny miesiąc (nowo powstałe, rozpoczynające działal-

ność w miesiącu sprawozdawczym, funkcjonujące 

sezonowo) oraz firmy z wysokim wskaźnikiem rota-

cji pracowników korzystają z metody średniej aryt-

metycznej. Zakłady ze stabilną sytuacją kadrową 

korzystają z metody uproszczonej. Natomiast firmy 

o niskiej rotacji pracowników korzystają z metody 

średniej chronologicznej.

Przeliczenia osób niepełnozatrudnionych na pełne 

etaty dokonuje się według liczby godzin pracy usta-

lonych w umowie o pracę w stosunku do obowiązu-

jącej normy.

Korekta odpisu

Pracodawca, przekazując pierwszą ratę odpisu na 

zfśs, ustala liczbę pracowników na podstawie pla-

nowanego stanu zatrudnienia. Należy pamiętać, aby 

na koniec roku (do 31 grudnia) porównać planowa-

ny stan zatrudnienia z faktycznym stanem zatrud-

nienia i odpowiednio go skorygować (§ 1 rozporzą-

dzenia). Pracodawca, naliczając na początku roku 

odpis na zfśs, powinien uwzględnić już w pierw-

szej i drugiej racie środków na fundusz przewidy-

wane dodatkowe zatrudnienie lub planowaną reduk-

cję zatrudnienia. Jednak wtedy zazwyczaj trudno jest 

jednoznacznie ustalić rzeczywistą liczbę pracowni-

ków. Często zdarza się, że w trakcie roku wystąpią 

dodatkowe okoliczności, które spowodują zmianę 

stanu zatrudnienia. Może to być np. potrzeba zatrud-

nienia dodatkowej liczby pracowników w związku 

z rozszerzeniem działalności lub redukcja zatrudnie-

nia. Pracodawca powinien wówczas dokonać korek-

ty odpisu na zfśs do rzeczywistej przeciętnej liczby 

pracujących w zakładzie za dany rok kalendarzowy.

Wysokość odpisu na zfśs nie podlega korekcie na 

koniec roku, jeżeli planowany przeciętny stan zatrud-

nienia w kolejnych miesiącach nie uległ zmianie. Je-

żeli średnia rzeczywista liczba zatrudnionych okaże 

się wyższa od planowanej, wówczas należy przeka-

zać na konto zfśs dodatkowe środki. W sytuacji od-

wrotnej, gdy rzeczywista liczba zatrudnionych okaże 

się niższa od planowanej, należy wycofać nadpłatę.

Jeżeli pracodawca już w trakcie roku będzie miał 

pewność, że planowany poziom zatrudnienia ulegnie 

zmianie, wtedy może on wstępnie skorygować wyso-

kość odpisów na fundusz, jeszcze przed przelaniem 

środków na konto zfśs.

Porównując planowany stan zatrudnienia ze sta-

nem faktycznym w danym roku kalendarzowym, na-

leży pamiętać, że:

■ jeżeli średnia rzeczywista liczba zatrudnionych 

okaże się wyższa od planowanej, to do 31 grud-

nia należy przekazać na konto zfśs dodatkowe ob-

liczone środki,

■ jeżeli średnia rzeczywista liczba zatrudnionych oka-

że się niższa od planowanej, to do 31 grudnia należy 

wycofać część pieniędzy z rachunku zfśs i przeka-

zać na rachunek bieżący firmy lub zmniejszyć przy-

szłoroczny odpis na zfśs o kwotę nadpłaty,

■ jeżeli planowany na początku roku przeciętny stan 

zatrudnienia nie uległ w kolejnych miesiącach 

zmianie, to odpis na zfśs nie podlega korekcie na 

koniec roku.
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  Pracodawca nie koryguje odpisu 
na zfśs na koniec roku, jeżeli 
przeciętny stan zatrudnienia 
planowany na początku roku 
jest zgodny z faktycznym stanem 
zatrudnienia.

Rezygnacja z zfśs

Ustawa o zfśs przewiduje możliwość rezygnacji 

z tworzenia funduszu (nie dotyczy to jednostek 

sektora finansów publicznych). 

Procedura rezygnacji z tworzenia zfśs lub 

zmniejszenia odpisu na fundusz zależy od licz-

by pracowników zatrudnionych przez pracodaw-

cę w przeliczeniu na pełne etaty oraz od tego, 

czy w zakładzie pracy obowiązuje układ zbioro-

wy pracy czy regulamin wynagradzania albo czy 

w firmie obowiązują przepisy prawa wewnątrzza-

kładowego.

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 

danego roku co najmniej 20 pracowników w prze-

liczeniu na pełne etaty mogą podjąć decyzję o nie-

tworzeniu funduszu (czasowo bądź beztermino-

wo) lub zmniejszeniu wskaźnika odpisu.

Jednak pierwszą czynnością powinno być doko-

nanie zmian w wewnątrzzakładowych przepisach 

(układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wy-

nagradzania – gdy pracownicy nie są objęci ukła-

dem) – art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zfśs.

Należy rozpatrzeć 2 przypadki:

■ zmianę układu zbiorowego pracy;

 Jeżeli u pracodawcy pracownicy są objęci za-

kładowym układem zbiorowym pracy, decyzję 

o nietworzeniu funduszu wprowadza się w dro-

dze zmiany tego układu, w drodze protokołów 

dodatkowych (art. 2419 k.p.). Stronami ukła-

du są pracodawca i związki zawodowe. Zmia-

ny muszą być poprzedzone uzyskaniem zgo-

dy zakładowej organizacji związkowej. Brak 

takiej zgody zablokuje wejście w życie posta-

nowień o rezygnacji z funduszu czy obniżeniu 

odpisów. Protokół dodatkowy do zakładowego 

układu zbiorowego pracy sporządza się w for-

mie pisemnej i należy go zarejestrować. Układ 

wchodzi w życie w terminie w nim określonym, 

nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowa-

nia (art. 24112 k.p.).

Przykład
Postanowienie protokołu dodatkowego dotyczą-
ce czasowej rezygnacji z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych może brzmieć następująco: 
„Strony uzgodniły, że ABC sp. z o.o. nie tworzy zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych w okresie 
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.”.

■ zmianę regulaminu wynagradzania.

 Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa orga-

nizacja związkowa, to postanowienia regulami-

nu wynagradzania dotyczące wysokości odpisu 

na fundusz lub nietworzenia funduszu wymaga-

ją uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez 

załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 

ust. 2 i art. 4 ust. 3 ustawy o zfśs). Jeśli przed-

stawiciel pracowników nie zaakceptuje tej decy-

zji, pracodawca będzie musiał utworzyć fundusz 

socjalny.

Przykład
Firma usługowa na dzień 1 stycznia 2015 r. za-
trudniała 25 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty. Jest więc zobowiązana utworzyć 
w tym roku zfśs. Jednak właściciel chce zrezy-
gnować z tworzenia funduszu socjalnego. W fir-
mie nie działają związki zawodowe i nie obowią-
zuje układ zbiorowy pracy. Pracodawca może 
wprowadzić zapis do regulaminu wynagradza-
nia o nietworzeniu funduszu, jeśli uzyska pisem-
ną zgodę na rezygnację z zfśs reprezentanta za-
łogi. Wówczas informację o nietworzeniu zfśs 
może przekazać pracownikom, np. wręczając im 
pisma. Jeśli przedstawiciel pracowników nie za-
akceptuje decyzji w sprawie nietworzenia zfśs, fir-
ma będzie musiała utworzyć zfśs w 2015 r.

  Brak zgody związków zawodowych 
bądź przedstawiciela 
pracowników powoduje, 
że pracodawca nie może 
wprowadzić w życie postanowień 
o nietworzeniu zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych.
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Podobnie wygląda kwestia nietworzenia zfśs u pra-

codawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowni-

ków, ale w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniającego 

mniej pracowników niż 20. Jeżeli u takiego pracodaw-

cy istnieje układ zbiorowy pracy bądź regulamin wyna-

gradzania, to pracodawca może wycofać się z tworze-

nia zfśs lub z wypłaty świadczeń urlopowych również 

przez zmianę postanowień zawartych w tych przepi-

sach. W razie braku akceptacji związków zawodowych 

lub przedstawiciela pracowników decyzja o odstąpie-

niu od tworzenia zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych również nie będzie mogła wejść w życie.

Przykład
W firmie produkcyjnej jest zatrudnionych 30 pra-
cowników, ale po przeliczeniu na pełne etaty 
– 15 osób. W firmie funkcjonuje regulamin wyna-
gradzania. Właściciel postanowił, że w 2015 r. nie 
będzie wypłacał świadczenia urlopowego ani two-
rzył zfśs. Postanowienie o rezygnacji z zfśs może 
zawrzeć w regulaminie wynagradzania. Jeśli w fir-
mie nie działa organizacja związkowa, to posta-
nowienia regulaminu wynagradzania dotyczące 
funduszu i świadczenia urlopowego powinny być 
uzgodnione z pracownikiem wybranym przez za-
łogę do reprezentowania jej interesów.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniają-

cy na dzień 1 stycznia mniej niż 20 pracowników 

w przeliczeniu na pełne etaty mogą:

■ tworzyć zfśs albo

■ wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe 

(art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs).

Wymienieni pracodawcy mogą również samo-

dzielnie zdecydować o nietworzeniu zfśs i niewy-

płacaniu świadczeń urlopowych. Nie trzeba tu kon-

sultacji z personelem ani jego przedstawicielstwem, 

jednak do 31 stycznia danego roku kalendarzowe-

go pracodawcy muszą poinformować o tym swoich 

pracowników. Takie powiadomienie może być prze-

kazane w dowolny sposób przyjęty w firmie, np. 

przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, w sieci 

intranet lub przez wręczenie każdemu pracowniko-

wi pisma z wiadomością. Brak powyższej informa-

cji dla pracowników oznacza, że w danym roku pra-

codawca albo tworzy zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, albo wypłaca świadczenie urlopowe.

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 
mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, którzy są nieobjęci układem zbiorowym pra-
cy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu 
wynagradzania, informacje w sprawie nietworze-
nia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego 
przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu 
danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy (art. 3 ust. 3a ustawy o zfśs).

Zawiadamiając pracowników wyłącznie o rezy-

gnacji z wypłaty świadczeń urlopowych, należy przy-

jąć, że pracodawca zdecydował się tworzyć fundusz 

socjalny. Natomiast informując pracowników tylko 

o rezygnacji z tworzenia funduszu, pracodawca decy-

duje się na wypłatę świadczeń urlopowych.

Przykład
Firma L. na dzień 1 stycznia 2015 r. zatrudniała 
5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pra-
codawca w 2015 r. postanowił nie tworzyć zfśs 
i nie wypłacać świadczeń urlopowych. Przyjmijmy, 
że powiadomi o tym swoich pracowników 22 lute-
go 2015 r., wręczając każdemu pracownikowi od-
powiednie pismo. Pracodawca spóźni się z taką 
decyzją i w związku z tym będzie musiał zdecydo-
wać, czy w 2015 r. utworzy fundusz socjalny, czy 
wypłaci świadczenia urlopowe.

Jednostki sektora finansów publicznych nie mogą 

zrezygnować z tworzenia zfśs bez względu na liczbę 

zatrudnionych. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 2418, 2419, 24112 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
 art. 3–5, 6a, 11, 12 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1198),
 § 1–3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych 
w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349),
 obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w go-
spodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156),
 § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co 
do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych 
w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 415).
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Nakład 1104 egz.

W numerze 3/2015 „Serwisu PP”:
• Jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikom młodocianym
•  Wystawianie zaświadczeń dla emerytów i rencistów o uzyskanym przychodzie 

– jak zrobić to prawidłowo
• Jak zatrudniać w spółce z o.o. jedynego udziałowca

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2015
www.sklep.infor.pl
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

  na 2015 rok w cenie 1399 zł brutto

  na I kwartał 2015 roku w cenie 455 zł brutto 

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



Encyklopedia Księgowego jednostek sektora finansów publicznych
to unikatowe, czytelnie skonstruowane kompendium wiedzy dla księgowych, które zawiera hasłowe 
omówienie ponad 600 pojęć. Hasła encyklopedii są podzielone na definicję podstawową i definicje 
występujące w 5 kategoriach tj.: • w prawie podatkowym (w tym VAT, dochodowy) • w prawie pracy  
• w ubezpieczeniach • w zamówieniach publicznych • w rachunkowości (w tym klasyfikacja budżetowa 
i sprawozdawczość).

Encyklopedia uwzględnia wszystkie nowelizacje przepisów, a także orzecznictwo i najnowszą praktykę 
w tym MF, RIO, organów podatkowych, PIP i ZUS.

Bądź na bieżąco!
S e k t o r  F i n a n S ó w  P u B l i c z n yc h

www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl

ogólne 
objaśnienie 

znaczenia pojęcia.

komu przysługuje 
trzynastka, a komu nie 

przysługuje? 
w jakiej wysokości 

i w jakim terminie się 
ją wypłaca?

kiedy, na jakiej 
podstawie i na jakich 
kontach należy ująć 

trzynastkę w księgach 
rachunkowych?

czy kwota wypłaconej 
lub postawionej 

do dyspozycji trzynastki 
stanowi podstawę 

wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne?

199 zł
Kup teraz!



W skład pakietu wchodzi 9 książek

Komplet żółtych książek – Prawo Pracy i ZUS

n  Nowe umowy zlecenia i inne umowy 
cywilnoprawne + CD

n 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r.
n Kodeks pracy z komentarzem + CD
n Zasiłki chorobowe po zmianach

n Umowy na czas określony – rewolucyjne zmiany
n 100 pytań o urlopy wypoczynkowe + CD
n 100 pytań o zmiany w prawie pracy + CD
n 100 pytań o zmiany w ZUS + CD
n Mama i tata w pracy

Cena kompletu: 
259 zł zamiast 289,00 zł

Bądź na bieżąco!

www.sklep.infor.pl/oferta 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl

9 książek 
tylko 

259 zł 
zamiast 289,00


