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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Zmiany dotyczące służb mundurowych

Obowiązuje od Czego dotyczy Podstawa prawna

30
kwietnia
2015 r.

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy celnych
Rozszerzono katalog przypadków uprawniających do dodatku specjal-
nego. Dodatek specjalny będzie przysługiwał funkcjonariuszom Służby 
Celnej w przypadku wykonywania:
–   okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo 

powierzonych zadań oraz
–  zadań o wysokim stopniu złożoności, odpowiedzialności oraz ryzyka.
Dodatek przyznawany będzie terminowo, nie dłużej niż na czas wyk-
onywania wymienionych powyżej zadań lub obowiązków.

Rozporządzenie  
Ministra Finansów  
z 2 kwietnia 2015 r.  

zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków 

otrzymywania dodatków 
do uposażenia zasadniczego 

funkcjonariuszy celnych  
oraz wysokości tych dodatków  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 530) 

5 
maja 

2015 r. 

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Wysokość uposażeń zasadniczych została dostosowana do zajmowa-
nego stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym, a nie jak 
dotych czas, do stopnia wojskowego. Natomiast stawki dzienne dodat-
ków zostały dostosowane do stawek dziennych, jakie obecnie otrzymują 
żołnierze zawodowi. Doprecyzowano również sposób obliczania dodat-
ku za wykonywanie zadań pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego 
oraz dodatku operacyjnego. Żołnierzom odbywającym zasadniczą 
służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, żołnierzom rezerwy lub 
osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, 
odbywającym ćwiczenia, którzy pełnią służbę w warunkach szkodli-
wych lub uciążliwych dla zdrowia, przysługuje dodatek za służbę 
w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzależniony od stopnia 
szkodliwości i uciążliwości. Kwoty dodatku zostały dostosowane do 
stawek przysługujących żołnierzom zawodowym. 

Rozporządzenie  
Ministra Obrony Naro dowej  

z 18 marca 2015 r.  
w sprawie stawek uposażenia 

zasadniczego żołnierzy 
niezawodowych oraz dodatków 

do uposażenia zasadniczego 
żołnierzy niezawodowych  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 551) 

7 
maja

2015 r.

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby 
Wywiadu Wojskowego
W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków przezna-
czonych na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy służb 
wywiadu wojskowego (które są zasilane środkami pozyskanymi 
ze zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy z tytułu przebywania 
na zwolnieniu lekarskim) doprecyzowano okoliczności uzasadniające 
przyznawanie tych świadczeń, a także określony został tryb postępo-
wania i właściwość przełożonych. Nagrody uznaniowe oraz zapomogi 
przyznaje:
1) funkcjonariuszom – Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
2) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego – Minister Obrony Narodowej. 

Rozporządzenie  
Ministra Obrony Naro dowej  

z 7 kwietnia 2015 r.  
w sprawie nagród uznaniowych 
i zapomóg dla funkcjonariuszy 
Służby Wywiadu Wojskowego 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 557) 

14
maja

2015 r.

Dodatki do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy BOR
Wprowadzono dla funkcjonariuszy nowy dodatek za sprawowanie opie-
ki nad psem służbowym. Utworzenie tego dodatku było konieczne, 
aby zrekompensować funkcjonariuszom poświęcenie dodatkowego 
czasu niezbędnego do prawidłowego sprawowania opieki nad powier-
zonymi psami służbowymi. Wysokość dodatku została ustalona 
w wysokości 7% uposażenia bazowego. W przypadku sprawowania 
opieki nad więcej niż jednym psem służbowym dodatek będzie 
stanowić wielokrotność powyższej stawki. Natomiast, jeśli jednym 
psem opiekuje się kilku funkcjonariuszy, dodatek dzieli się w równych 
częściach pomiędzy funkcjonariuszy.

Rozporządzenie  
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z 10 kwietnia 2015 r.  
zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dodatków 
do uposażenia zasadniczego 

funkcjonariuszy  
Biura Ochrony Rządu  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 582)
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Obowiązuje od Czego dotyczy Podstawa prawna

14
maja

2015 r.

Należności związane z otrzymaniem pierwszego lokalu przez funkcjo
nariuszy BOR
Określona została wysokość należności w związku z otrzymaniem przez funk-
cjonariusza Biura Ochrony Rządu pierwszego lokalu, warunki oraz 
okoliczności uzasadniające wypłatę dodatku, a także termin płatności i pod-
mioty uprawnione do jej wypłaty. Wysokość przysługującej należności będzie 
ustalana na podstawie wysokości kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy podawanej w ustawie budżetowej, a nie jak dotychczas – na 
podstawie wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariusza wraz 
ze stałymi dodatkami. Wypłacenie dodatku ma nastąpić w ciągu 30 dni 
od złożenia wniosku funkcjonariusza o wypłatę należności z tego tytułu. 

Rozporządzenie  
Ministra Spraw Wewnętrznych  

z 10 kwietnia 2015 r.  
w sprawie należności 

przysługującej funkcjonariuszowi 
Biura Ochrony Rządu  

w związku z otrzymaniem 
pierwszego lokalu  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 589)

15
maja

2015 r.

Szkolenia zawodowe oraz doskonalenie zawodowe policji
Zmieniony został podmiot odpowiedzialny za szkolenia i doskonalenie 
zawodowe policji. Realizacją zadań i organizacją szkoleń będzie się 
zajmować Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, a nie jak dotychczas 
– Komenda Główna Policji. Zmienione zostały także terminy zgłaszania 
potrzeb szkoleniowych dla absolwentów szkół wyższych oraz w zakresie 
szkolenia podstawowego. Szkoleniem podstawowym nie są obejmowani 
policjanci, którzy zostali ponownie przyjęci do służby przed upływem 3 lat 
od dnia zwolnienia ze służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifi-
kacje zawodowe podstawowe. Pakiety egzaminacyjne będzie opracowywać 
Wyższa Szkoła Policji, a nie jak dotychczas – Komenda Główna Policji.

Rozporządzenie  
Ministra Spraw Wewnętrznych  

z 16 kwietnia 2015 r.  
zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków 

odbywania szkoleń zawodowych 
oraz doskonalenia zawodowego 

w Policji  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 593)

19
maja

2015 r.

Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy BOR
Określona została wysokość równoważnika za wyżywienie dla funkcjonari-
uszy BOR. Zrezygnowano z możliwości podwyższenia o 100% równoważnika 
za wyżywienie dla funkcjonariuszy służby kandydackiej. 

Rozporządzenie  
Ministra Spraw Wewnętrznych  

z 17 kwietnia 2015 r.  
w sprawie równoważnika 

pieniężnego otrzymywanego 
w zamian za wyżywienie  

przez funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 603)

20
maja

2015 r.

Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy kontrwywiadu wojskowego
W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych 
na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego (które są zasilane środkami pozyskanymi ze zmniejszenia 
uposażeń funkcjonariuszy z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim) 
doprecyzowano okoliczności uzasadniające przyznawanie tych świadczeń, 
a także określono tryb postępowania i właściwość przełożonych. Nagrody 
uznaniowe oraz zapomogi przyznaje:
1) funkcjonariuszom – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
2)  Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Minister Obrony Narodowej.

Rozporządzenie  
Ministra Obrony Narodowej  

z 17 kwietnia 2015 r.  
w sprawie nagród uznaniowych 
i zapomóg dla funkcjonariuszy 

Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego

(Dz.U. z 2015 r. poz. 606)

Zmiany w dodatkach nauczycieli

Od 28 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja roz-
porządzenia, która była konieczna ze względu na 
zmiany przepisów Karty Nauczyciela, które weszły 
w życie 31 marca 2015 r. W związku z tym z roz-
porządzenia zostały usunięte zasady przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla na-
uczycieli zatrudnionych w: publicznych placówkach 
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, 

publicznych placówkach doskonalenia nauczycie-
li szkół artystycznych, publicznych placówkach do-
skonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych 
nauczających w szkołach rolniczych. Te placówki są 
prowadzone przez ministra do spraw oświaty i wy-
chowania, ale także przez ministra właściwego ds. 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przez 
ministra właściwego do spraw rolnictwa. Do tych na-
uczycieli bowiem zastosowanie mają przepisy Karty 
Nauczyciela. 
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Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Mi
nistra Edukacji Narodowej z 17 kwietnia 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagro
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnio
nych w szkołach prowadzonych przez organy ad
ministracji rządowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 572).

Zmiany zasad obliczania emerytur

Od 1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy zmienia-
jące sposób obliczania emerytury z ZUS. Obecnie do 
obliczenia emerytury może być zastosowana tablica 
trwania życia obowiązująca w dniu, w którym ubez-
pieczony osiągnął powszechny wiek emerytalny lub 
obowiązująca w dniu złożenia wniosku o emeryturę 
(jeżeli w tym okresie obowiązuje nowa tablica trwa-
nia życia) – w zależności od tego, który wariant bę-
dzie korzystniejszy. Powyższa zasada ma zastosowa-
nie do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., jak 
również urodzonych przed 1949 rokiem, niezależnie 
od zasad, według których ustalana jest emerytura. 

Zmianie ulega także sposób przeliczenia kapitału 
początkowego. Okres urlopu wychowawczego sprzed 
1 stycznia 1999 r. obecnie jest zaliczany do okresu 
składkowego w wysokości 1,3% za każdy rok. Na-
tomiast okres studiów wyższych zakończonych do 
31 grudnia 1998 r. będzie uwzględniany bez ograni-
czenia do 1/3 okresów składkowych. Świadczenio-
biorcy mogą występować z wnioskiem o przeliczenie 
kapitału początkowego, natomiast ubezpieczonym, 
którzy dopiero będą składać wnioski o emerytury, 
ZUS dokona przeliczenia kapitału początkowego 
z urzędu.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 5 marca 
2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 552).

Zmiany w ustalaniu właściwości 
organów podatkowych 
uprawnionych do wydawania 
interpretacji podatkowych

Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie przepisy zmienia-
jące sposób ustalania organów podatkowych upraw-
nionych do wydawania interpretacji indywidulanych. 
Obecnie właściwość ustalona została według miejsca 
zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Po zmianie 
interpretacje podatkowe będą wydawane według spe-

cjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wy-
dawania interpretacji (tj. według rodzaju podatku). 
Zmiany spowodowane są koniecznością centralizacji 
Krajowej Informacji Podatkowej i mają na celu dalszy 
rozwój oraz podniesienie stopnia jednolitości i prawi-
dłowości wydawanych interpretacji. Zatem określono 
właściwość w zakresie podatku dochodowego od osób 
prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, 
a także w zakresie podatku od towarów i usług w po-
dziale na dyrektorów Izb Skarbowych w Bydgoszczy, 
Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Natomiast 
w zakresie pozostałych podatków do wydania inter-
pretacji podatkowych upoważnione są tylko dwa pod-
mioty – w Warszawie i Katowicach. 

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Mi
nistra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie 
upoważnienia do wydawania interpretacji przepi
sów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643).

W Sejmie i Senacie

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich 
oraz w trybie wystawiania 
zaświadczeń o niezdolności do pracy

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa przewiduje zmiany w zakresie trybu wysta-
wiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, 
sposobu obliczania podstawy wymiaru dla niektórych 
grup ubezpieczonych oraz rozszerzenie kręgu osób 
uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ojców 
dziecka w szczególnych przypadkach. Projekt zakłada 
wprowadzenie zmian w zakresie sposobu wystawia-
nia zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności 
do pracy. Dowodami do ustalenia prawa do zasiłków 
będą zarówno zaświadczenia lekarskie w formie elek-
tronicznej, jak i wydrukowane z systemu teleinfor-
matycznego. W okresie przejściowym dopuszcza się 
stosowanie formy dotychczasowej, tj. zaświadcze-
nia lekarskie wystawiane na druku ZUS ZLA. Do-
celowo jednak zaświadczenia będą wystawiane tylko 
w formie dokumentu elektronicznego. Wprowadzone 
zmiany mają na celu m.in. poprawienie prawidłowo-
ści wystawianych zaświadczeń, zniesienie obowiązku 
dostarczania płatnikowi zwolnienia lekarskiego w cią-
gu 7 dni przez ubezpieczonego, wprowadzenie auto-
matycznej informacji o wystawionym zaświadcze-
niu dla ubezpieczonego przekazywanej płatnikowi, 
a także ograniczenie możliwości popełniania nadużyć 
i fałszowania zwolnień lekarskich oraz efektywniej-
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szą kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwol-
nień lekarskich od pracy oraz kontrolę prawidłowości 
orzekania o czasowej niezdolności zwolnień krótko-
terminowych przez ZUS. Kolejna zmiana dotyczy 
wprowadzenia innego sposobu naliczania podstawy 
wymiaru zasiłków dla osób niebędących pracowni-
kami, dla których podstawę wymiaru zasiłku stanowi 
kwota zadeklarowana (maksymalnie do 250% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Jeśli ubez-
pieczony zadeklaruje maksymalną kwotę podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a nie-
zdolność do pracy powstanie w pierwszym miesiącu 
ubezpieczenia, wówczas podstawę wymiaru zasiłku 
będzie stanowić minimalna podstawa wymiaru skła-
dek, a nie faktycznie wykazana i opłacona (zadeklaro-
wana). Natomiast jeśli niezdolność do pracy powsta-
nie w ciągu pierwszych 12 miesięcy ubezpieczenia, 
to podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowić suma 
najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwota sta-
nowiąca iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowa-
nej przez ubezpieczonego w części przewyższającej 
najwyższą podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nie chorobowe (po odliczeniach) za pełne miesiące, 
z których przychód podlega uwzględnieniu w podsta-
wie, oraz liczby tych miesięcy. Jeśli natomiast okres 

ubezpieczenia chorobowego rozpocznie się po prze-
rwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpiecze-
nia chorobowego z innego tytułu, wtedy do podstawy 
będzie się wliczać także pełne miesiące ubezpiecze-
nia z innego tytułu. Powyższe zmiany mają ujedno-
licić zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla 
tej grupy ubezpieczonych oraz zmniejszyć zjawisko 
nadużyć w tym zakresie. Ostatnią proponowaną przez 
ustawodawcę zmianą jest rozszerzenie kręgu osób 
uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego. W przy-
padku śmierci nieubezpieczonej matki dziecka, po-
rzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawo-
wania przez nią opieki z powodu niezdolności do 
samodzielnej egzystencji – uprawnionym do zasiłku 
macierzyńskiego będzie ojciec dziecka. Ustawa zmie-
nia w tym zakresie szereg innych ustaw, m.in. Kodeks 
pracy, którego nowe przepisy umożliwią ojcu dziecka 
skorzystanie z urlopu macierzyńskiego w opisanych 
wyżej przypadkach. 

Takie zmiany wprowadza ustawa o zmianie 
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie
czenia społecznego w razie choroby i macierzyń
stwa oraz niektórych innych ustaw (w dniu odda
nia numeru do druku ustawa została skierowana 
do Senatu).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 6 czerwca – 5 lipca 2015 r.

10 czerwca 

■■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za maj 2015 r. przez płatników, będących osobami fizyczny-
mi prowadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 

■■ opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za maj 2015 r. przez ww. 
płatników. 

15 czerwca 

■■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za maj 2015 r. przez płatników niebę-
dących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki 
wyłącznie za siebie, 

■■ opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz Fundusz Eme-
rytur Pomostowych za maj 2015 r. przez ww. płatników. 

22 czerwca 

■■ wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonywanych w maju 2015 r. przez płatni-
ków podatku dochodowego od osób fizycznych wypłat ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy na-
kładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłat z ty-
tułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów 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 maj 2015 r. lub INF-1.

OPRAC. AGATA PINZUŁ
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

 WYNAGRODZENIA

Przeciętne wynagrodzenie

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

I kwartał 2015 r. 4054,89 zł komunikat GUS z 12 maja 2015 r.
IV kwartał 2014 r. 3942,67 zł M.P. z 2015 r. poz. 181

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

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,  
włącznie z wypłatami z zysku
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w I kwar-
tale 2015 r. wyniosło 4053,71 zł.

(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581; M.P. z 2015 r. poz. 380)

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

od 1 czerwca 2015 r.  
do 31 sierpnia 2015 r. 162,20 zł 202,74 zł 243,29 zł

od 1 marca 2015 r. 
do 31 maja 2015 r. 157,71 zł 197,13 zł 236,56 zł

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232; M.P. z 2015 r. poz. 181; komunikat GUS z 12 maja 2015 r.)

 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Świadczenia urlopowe w 2015 r. dla pracownika zatrudnionego w normalnych  
warunkach pracy

Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego

na pełny etat 1093,93 zł

na 1/2 etatu  546,97 zł

Świadczenia urlopowe w 2015 r. dla pracownika wykonującego prace  
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego

na pełny etat 1458,57 zł

na 1/2 etatu  729,29 zł

Świadczenia urlopowe w 2015 r. dla pracownika młodocianego
Okres nauki Wysokość świadczenia urlopowego

w pierwszym roku nauki 145,86 zł

w drugim roku nauki 175,03 zł

w trzecim roku nauki 204,20 zł
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111)

Świadczenie urlopowe nauczycieli
Okres obowiązywania Wysokość świadczenia urlopowego 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 1093,93 zł*

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

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191, ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357; j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111)
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 ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzy-
mane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

Czerwiec 2015 r. – sierpień 2015 r.

Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia
Sposób finansowania

płatnik ubezpieczony

I 162,20

emerytalne 15,83 zł 15,83 zł

rentowe 10,54 zł 2,43 zł

chorobowe – 3,97 zł

II 202,74

emerytalne 19,79 zł 19,79 zł

rentowe 13,18 zł 3,04 zł

chorobowe – 4,97 ZŁ

III 243,29

emerytalne 23,75 zł 23,75 zł

rentowe 15,81 zł 3,65 zł

chorobowe – 5,96 zł

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232; j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121)

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Okres obowiązywania
Maksymalna podstawa wymiaru składki  
na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

 Podstawa prawna

Styczeń 2015 r.  
– grudzień 2015 r.

9897,50 zł  
(tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)

M.P. z 2014 r., poz. 1155 

(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121)

Wskaźnik waloryzacji

Okres obowiązywania
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 

przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Podstawa prawna

II kwartał 2015 r. 105,4% M.P. z 2015 r., poz. 228

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

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres obowiązywania

Kwoty przychodu odpowiadające

Podstawa prawna70% przeciętnego 
wynagrodzenia

130% przeciętnego 
wynagrodzenia

Czerwiec 2015 r.  
– sierpień 2015 r.

2838,50 zł 5271,40 zł
komunikat GUS  
z 12 maja 2015 r.

 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 552)

Stan prawny na 19 maja 2015 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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AGATA PINZUŁ – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, były pracownik ZUS

Czy nowa wersja programu Płatnik 
wpłynie na jakość dokumentów 
przekazywanych do ZUS
Płatnicy składek mogą już korzystać z nowej wersji programu Płatnik (10.01.001). Program 
ma wiele rozwiązań, które mają na celu ułatwienie pracy użytkownikom oraz dokład-
niejszą weryfikację dokumentów przesyłanych do ZUS. Dzięki temu sporządzone w pro-
gramie dokumenty będą prawidłowe i płatnicy nie będą otrzymywać z ZUS uciążliwych 
zawiadomień o błędach. 

Od niedawna ZUS udostępnił na swoich stronach 
10. wersję programu Płatnik. Jest to już ostatni etap 
wdrażania tego programu. Nowe rozwiązania mają 
usprawnić i ułatwić pracę zarówno użytkownikom, 
jak i ZUS. Nowa wersja programu Płatnik przezna-
czona jest dla:

■■ nowych płatników składek,
■■ podmiotów upoważnionych do działania w imie-

niu płatnika (w tym biur rachunkowych) oraz
■■ płatników już korzystających z poprzednich wer-

sji programu.
Pliki instalacyjne można pobrać ze strony http://pue.

zus.pl/platnik lub http://www.platnik.info.pl/ (rys. 1).

Podczas instalacji nowego programu użytkow-
nicy korzystający z poprzedniej wersji Płatnika 
(9.01.001) nie powinni jej odinstalowywać. Dzię-
ki temu nowy program Płatnik przejmie dotychcza-
sowe ustawienia z poprzedniej wersji, m.in. lokali-
zację pliku instalacyjnego, lokalizację bazy danych 
oraz innych danych programu. 

  Nowa wersja programu Płatnik 
przejmie dotychczasowe ustawienia 
programu z wersji poprzedniej, jeżeli 
nie zostanie odinstalowana.

Rys. 1. Pobieranie pliku instalacyjnego ze strony ZUS
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 Następnie kreator instalacji programu przepro-
wadzi użytkownika krok po kroku przez kolejne 
procesy. 

Ważne jest, aby utworzyć kopię zapasową bazy 
danych, bowiem instalacja nowego programu 
zmienia jej strukturę poprzez konwersję, która jest 
procesem nieodwracalnym (rys. 2). Po wykonaniu 
takiej konwersji płatnik nie będzie mógł pracować 
z bazą danych na poprzednich wersjach programu 
(jeśli zajdzie taka konieczność). 

Po zakończeniu procesu instalacji program 
jest gotowy do użytkowania. Po jego pierwszym 
uruchomieniu aplikacja sprawdzi i zaktualizuje 
wszystkie komponenty, słowniki, certyfikaty klu-
cza publicznego ZUS oraz sprawdzi poprawność 
danych płatnika. Jeżeli aktualizacja nie uruchomi 
się automatycznie, należy uruchomić ją samodziel-
nie poprzez wybranie z menu „Administracja” – 
aktualizuj komponenty programu i dane płatnika. 
Po wyświetleniu się okna należy wybrać pobierz 
aktualizacje.

Nowe funkcjonalności programu 
Płatnik

W nowej wersji programu użytkownicy nie mu-
szą pamiętać o jej aktualizacji poprzez samodziel-
ną instalację komponentów czy słowników. Pro-
gram zaktualizuje pliki i biblioteki automatycznie. 
Płatnik składek natomiast będzie miał pewność, że 

pracuje na aktualnym oprogramowaniu. Pozosta-
łe funkcjonalności związane są z ułatwieniem pra-
cy użytkownikom oraz z dokładniejszą weryfika-
cją dokumentów, która ma na celu wyeliminowanie 
błędów w dokumentach przekazywanych do ZUS. 
Należą do nich m.in.:

■■ funkcjonalności dedykowane płatnikom wielo-
oddziałowym (posiadającym wiele oddziałów, 
ale dokonującym rozliczeń zbiorczą deklaracją 
wysyłaną z centrali), m.in.:
–   na poziomie oddziału nie będzie można po-

bierać danych z ZUS (z wyjątkiem aktualiza-
cji komponentów) ani automatycznie wysyłać 
zestawów dokumentów do ZUS – po uprzed-
nim ustawieniu odpowiednich parametrów 
w kartotece płatnika (rys. 3 na str. 12), 

–  działy firmy będą mogły oznaczać w dedyko-
wany sposób zestawy dokumentów przekazy-
wane do centrali firmy w celu przesłania ich 
do ZUS (przez centralę) – zestawy będą opi-
sane jako dokumenty o statusie historycznym,

–  oddziały będą miały również możliwość 
oznaczenia dokumentów znakiem oddziału, 
dzięki tej funkcji pliki KEDU przechodzące 
do centrali będą posiadały wewnątrz oznacze-
nie, które zostanie przeniesione do bazy cen-
tralnej,

–  wprowadzono możliwość tworzenia raportów 
z weryfikacji dokumentów w podziale na po-
szczególne oddziały oraz ich zapis do pliku ze-

Rys. 2. Tworzenie kopii istniejącej bazy danych
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wnętrznego – funkcja przydatna na poziomie 
centrali, 

–  rozszerzono kreator importu plików KEDU 
o możliwość sumowania dokumentów przesy-
łanych do centrali z oddziałów firmy;

■■ funkcjonalności dotyczące tworzenia dokumen-
tów zgłoszeniowych i rozliczeniowych to m.in.:
–  zablokowanie wysyłki dokumentów, jeżeli 

w jednym zestawie znajdują się:
a)  dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, 
b)  dokument ZUS IWA lub ZUS ZSWA oraz 

dokumenty rozliczeniowe lub zgłoszeniowe, 
c)  różne dokumenty zgłoszeniowe dla jednego 

ubezpieczonego (jeśli użytkownik nie ozna-
czy ich kolejności) lub 

d)  dokumenty rozliczeniowe o różnych identyfi-
katorach deklaracji lub raportu (każdy okres 
musi być umieszczony w oddzielnym zestawie,

–   tzw. kolejkowanie wysyłanych dokumentów – 
polega na oznaczeniu przez użytkownika ko-
lejności przetworzenia dokumentów zgło-
szeniowych w jednej przesyłce dla jednego 
ubezpieczonego (rys. 4), 

–  tworzenie dokumentów korygujących na pod-
stawie zestawów rozliczeniowych przetworzo-
nych i pobranych z ZUS,

–  możliwość wyboru schematu finansowania spo-
śród schematów dostępnych dla danego kodu 
tytułu ubezpieczenia (jeśli dany kod ma więcej 
niż jeden równorzędny schemat podlegania, np. 
umowa zlecenia – kod 04 11 xx). Dotychczas 
program wyliczał składki według domyślne-
go schematu finansowania, co powodowało, że 
użytkownik sam dokonywał przeniesienia skła-
dek zgodnie z poprawnym schematem. Skorzy-
stać z opcji wyboru schematu należy po wy-
pełnieniu kodu tytułu ubezpieczenia oraz kwot 
podstaw wymiaru składek,

–  wykorzystywanie słowników adresowych pod-
czas wypełniania bloków adresowych w doku-
mentach zgłoszeniowych. Po wprowadzeniu 
określonych kryteriów aplikacja podpowiada 
prawidłowy m.in. kod pocztowy czy nazwę uli-
cy (rys. 5).

Ponadto 10. wersja programu Płatnik została 
przystosowana również dla przedsiębiorców opłaca-
jących składki wyłącznie za siebie. Będą oni mo-
gli przekazywać do ZUS w jednym zestawie kilka 
deklaracji rozliczeniowych (w tym korygujących) 
dla tego samego miesiąca, ale dotyczących innego 
zakresu, np. 01.05.2015, 02.05.2015, 03.05.2015, 
04.05.2015.

Rys. 4. Kolejkowanie dokumentów

Rys. 3. Sposób ustawienia zakresu pobierania danych dla poszczególnych oddziałów 

Wpisz nazwę 
oddziału
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Większy zakres weryfikacji 
dokumentów i krytyczności błędów

W nowej wersji programu Płatnik weryfikacja do-
kumentów została rozszerzona m.in. o:

■■ dokumenty korygujące – poprzez sprawdzenie 
poprawności raportów imiennych w komplecie 
korygującym na podstawie dokumentów w ob-
rębie danego okresu w tym już przetworzonych 
w systemie ZUS,

■■ okres podlegania ubezpieczeniom – poprzez ba-
danie okresu podlegania ubezpieczeniom z okre-
sem powstania obowiązku opłacania składek oraz 
daty wyrejestrowania płatnika,

■■ płatników opłacających składki wyłącznie za 
siebie – poprzez sprawdzenie zgodności danych 
płatnika z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi 
w kartotece ubezpieczonego potwierdzonej przez 
ZUS.
Ważną zmianą dla użytkowników jest doda

nie informacji o stanie weryfikacji dokumen

tów przetworzonych w systemie ZUS. W głów-
nych widokach programu wyświetlane są statusy 
prezentujące, czy dokumenty zostały przetworzo-
ne poprawnie czy są błędne. Może zdarzyć się 
sytuacja, że po przesłaniu do ZUS np. zaległego 
zgłoszenia lub wyrejestrowania osoby ubezpieczo-
nej i po zakończeniu jego przetwarzania poprawne 
komplety rozliczeniowe zmienią swój status z po-
prawnego na błędny. Należy pamiętać o tym, że 
zmiany wprowadzone dokumentami zgłoszenio-
wymi muszą zostać odzwierciedlone także w do-
kumentach rozliczeniowych z okresu, jakiego do-
tyczą zgłoszenia. Dlatego płatnik, przekazując 
zaległe zgłoszenia, powinien sprawdzić, czy nie 
powodują one konieczności uzupełnienia lub sko-
rygowania dokumentów rozliczeniowych.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 33, art. 35, art. 36, art. 41, art. 46, art. 47a ustawy z 17 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 121).

Rys. 5. Uruchomienie wyszukiwarki adresowej
Uruchomienie 
wyszukiwarki 
adresowej
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TEMAT MIESIĄCA zatrudnianie młodocianych

SEBASTIAN KRYCZKA – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

AGATA PINZUŁ – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, były pracownik ZUS

Jak zatrudniać młodzież  
w okresie wakacyjnym
Zatrudnienie w okresie wakacyjnym młodzieży w wieku 16–18 lat związane jest ze szcze-
gólnymi obowiązkami pracodawcy. Nie może on zatrudniać młodych ludzi do każdej 
pracy, lecz tylko do tzw. prac lekkich. Czas pracy ustalany jest również w inny sposób 
niż w przypadku zatrudniania osób dorosłych.

Praca w wakacje może być przez młodych ludzi re-
alizowana zarówno na podstawie przepisów Kodek-
su pracy, jak i na podstawie Kodeksu cywilnego. 
Jeżeli chodzi o zatrudnienie, którego podstawą jest 
stosunek pracy, zwykle mają zastosowanie następu-
jące umowy o pracę: 

■■ umowa na okres próbny,
■■ umowa na czas określony, 
■■ umowa na czas wykonania określonej pracy.

Kodeks cywilny zapewnia bardziej elastyczne 
formy zatrudnienia młodzieży w okresie wakacyj-
nym. Są to: 

■■ umowa zlecenia,
■■ umowa o dzieło.

Umowa o pracę – prace lekkie 

Zatrudnianie młodzieży na podstawie umowy 
o pracę sprawia, że mają wobec niej zastosowanie 
przepisy – Kodeksu pracy. Jeżeli osobą ubiegają-
cą się o zatrudnienie jest uczeń, istnieje możliwość 
zatrudnienia go przy tzw. pracach lekkich – jeżeli 
ukończył 16 lat (art. 2001 w zw. z art. 190 ustawy 
– Kodeks pracy, dalej k.p.). Praca lekka nie może 
powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwo-
ju psychofizycznego młodocianego, a także utrud-
niać mu wypełniania obowiązku szkolnego.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na zatrudnianie 
młodocianych przy pracach lekkich, zobowiązany 
jest dopełnić następujących formalności:

KROK 1 – opracować wykaz prac lekkich 

Zatrudnienie przy pracach lekkich powinno poprze-
dzać opracowanie przez pracodawcę wykazu takich 

prac. Nie jest to czynność leżąca wyłącznie w kom-
petencji pracodawcy. Wykaz taki jest wprawdzie 
przez pracodawcę określany, ale niezbędnym wa-
runkiem jego zalegalizowania jest zgoda lekarza 
wykonującego zadania służby medycyny pracy. 
Ponadto wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez 
właściwego inspektora pracy. 

Przykład
Pracodawca w okresie wakacyjnym zatrudnił ucznia 
liceum przy zbieraniu owoców. Mając na względzie, 
że pilne zatrudnienie w ocenie pracodawcy było nie-
zbędne, zawarcie umowy i rozpoczęcie pracy przez 
młodocianego nastąpiło wcześniej niż opracowanie 
wykazu prac lekkich. Postępowanie pracodawcy 
należy uznać za nieprawidłowe.

Wykaz prac lekkich opracowany i zatwierdzony 
przez lekarza medycyny pracy ma na celu zagwa-
rantowanie, że dana praca będzie bezpieczna dla 
zdrowia i rozwoju młodocianego, zatem zatrudnie-
nie jest dopuszczalne dopiero po opracowaniu i za-
twierdzeniu takiego wykazu. 

  Wykaz prac lekkich nie może 
zawierać prac wzbronionych 
młodocianym. 

Prace lekkie są określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warun-
ków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac 
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(Dz.U. Nr 200, poz. 2047; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 107, poz. 724).

KROK 2 – ustalić wiek osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie 

Pracodawca, chcąc zatrudnić osobę, która jest 
uczniem, powinien pamiętać, że w typowych sytu-
acjach jest ona osobą niepełnoletnią. Kodeks pracy 
zezwala po spełnieniu pewnych warunków na za-
trudnienie:

■■ osób w wieku 16–18 lat,
■■ osób w wieku poniżej 16 lat – przy zachowaniu 

warunków określonych w art 3045 k.p. (o czym 
będzie mowa niżej).
Ustalenie wieku ucznia ubiegającego się o za-

trudnienie jest niezbędne – tylko osoba, która ukoń-
czyła 16 lat, może być zatrudniona przy pracach 
lekkich. Pracodawca, ustalając wiek kandydata na 
pracownika, powinien kierować się faktem ukoń-
czenia 16. roku życia, a nie tym, że w danym roku 
osoba ta skończy 16 lat. 

KROK 3 – skierować na badania lekarskie 

Przed przyjęciem do pracy młodociany podlega 
wstępnym badaniom lekarskim, jak również bada-
niom kontrolnym i okresowym w trakcie zatrudnienia. 
Zatrudnienie młodocianego będzie możliwe w przy-
padku, gdy będzie się on legitymował orzeczeniem 
stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na 
wskazanym przez pracodawcę stanowisku pracy. 

KROK 4 – zawrzeć umowę o pracę

Uwzględniając okres, na jaki zawierana jest umowa 
w okresie wakacyjnym, można założyć, że praco-
dawca zechce zatrudnić ucznia na podstawie umo-
wy terminowej. W grę może zatem wchodzić umo-
wa na okres próbny, na czas określony oraz na czas 
wykonania określonej pracy. 

Umowa o pracę zawarta z młodocianym powin-
na określać, poza stronami umowy i jej rodzajem, 
w szczególności: 

■■ rodzaj pracy,
■■ miejsce wykonywania pracy, 
■■ wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodza-

jowi pracy ze wskazaniem składników wynagro-
dzenia, 

■■ wymiar czasu pracy, 
■■ termin rozpoczęcia pracy.

KROK 5 – przeprowadzić instruktaż bhp 

Każdego pracownika (w tym młodocianego przyj-
mowanego do pracy przy pracach lekkich) przed 
dopuszczeniem do pracy należy przeszkolić w za-
kresie bhp. Szkolenie takie prowadzone jest w for-
mie instruktażu – ogólnego i stanowiskowego. Rolą 
takiego przeszkolenia jest zapoznanie pracownika 
z charakterem wykonywanej pracy oraz z zagroże-
niami, jakie się z nią wiążą. 

KROK 6 – przekazać informacje o warunkach 
zatrudnienia 

Przy umowie o pracę, której przedmiotem jest wy-
konywanie prac lekkich, na pracodawcy ciąży obo-
wiązek informacyjny. Najpóźniej w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia umowy o pracę młodociany powi-
nien zostać poinformowany o:

■■ obowiązującej pracownika dobowej i tygodnio-
wej normie czasu pracy,

■■ częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 
■■ wymiarze urlopu wypoczynkowego, 
■■ obowiązującej pracownika długości okresu wy-

powiedzenia umowy, 
■■ układzie zbiorowym pracy, którym pracownik 

jest objęty. 
W sytuacji gdy pracodawca nie jest zobowiązany 

do ustalania regulaminu pracy, powinien dodatkowo 
poinformować pracownika o porze nocnej, miejscu, 
terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przy-
jętym sposobie potwierdzania przez pracowników 
przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy.

Zatrudnianie dzieci w wieku do 16 lat

Wyjątkiem od zakazu zatrudniania osób poniżej 16. 
roku życia jest przepis art. 3045 k.p., który dopusz-
cza wykonywanie pracy przez dziecko. Zatrudnie-
nie takiej osoby jest możliwe na podstawie umowy 
o pracę w przypadku pracy świadczonej na rzecz 
podmiotu prowadzącego działalność: 

■■ kulturalną,
■■ artystyczną, 
■■ sportową, 
■■ reklamową. 

Do wykonywania pracy lub innego zajęcia za-
robkowego przez dziecko do ukończenia przez nie 
16 lat konieczna jest uprzednia zgoda przedstawi-
ciela ustawowego lub opiekuna dziecka. Niezbędne 
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jest również uzyskanie zezwolenia właściwego in-
spektora pracy. 

Uzyskanie zezwolenia inspektora pracy poprze-
dza złożenie przez podmiot prowadzący działal-
ność kulturalną, artystyczną, sportową lub rekla-
mową właściwego wniosku. Jednym z załączników 
jest orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciw-
wskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub 
innych zajęć zarobkowych. Pozostałe to:

■■ pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko 
pracy lub innych zajęć zarobkowych,

■■ opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywa-
nia przez dziecko pracy lub innych zajęć zarob-
kowych,

■■ opinia dyrektora szkoły, do której dziecko 
uczęszcza, dotycząca możliwości wypełniania 
przez dziecko tego obowiązku w czasie wyko-
nywania przez nie pracy lub innych zajęć zarob-
kowych.
Zezwolenie może zostać cofnięte w przypadku, 

gdy inspektor pracy stwierdzi, że warunki pracy nie 
odpowiadają tym, które były określone w wydanym 
zezwoleniu. 

Czas pracy

Ze względu na wiek pracownika młodocianego za-
trudnionego przy pracach lekkich jego sytuacja 
w zakresie czasu pracy i urlopów jest uregulowa-
na w sposób odmienny niż w przypadku pracowni-
ków pełnoletnich. W okresie ferii szkolnych wy
miar czasu pracownika młodocianego nie może 
przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygo
dniu. W przypadku młodocianego, który nie ukoń-
czył 16 lat, wymiar czasu pracy nie może przekro-
czyć 6 godzin. 

Należy jednocześnie pamiętać, że z przepisów 
dotyczących szczególnej ochrony zdrowia młodo-
cianych wynika zakaz zatrudniania ich w porze noc-
nej oraz w godzinach nadliczbowych. 

Umowy cywilnoprawne 

Powszechnym zjawiskiem jest podejmowanie przez 
uczniów w okresie wakacji pracy na podstawie umo-
wy zlecenia lub umowy o dzieło. 

Podstawową różnicą między pracowniczą for-
mą zatrudnienia a umowami cywilnoprawnymi 
jest brak podporządkowania zatrudnionego osobie 

przyjmującej go do pracy. Umowy te regulowane są 
przepisami prawa cywilnego, a nie prawa pracy, co 
w praktyce pozbawia osoby świadczące pracę na ich 
podstawie uprawnień pracowniczych wynikających 
ze stosunku pracy. 

Na podstawie umowy zlecenia przyjmujący zle-
cenie zobowiązuje się do dokonania określonej 
czynności prawnej dla zleceniodawcy. Do umów 
o świadczenie usług, które nie są uregulowane in-
nymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy 
o zleceniu.

Umowa zlecenia może mieć charakter od
płatny lub nieodpłatny. W sytuacji gdy strony 
uzgodnią, że z tytułu zlecenia wynagrodzenie 
nie będzie się należało – wówczas w umowie na
leży dokonać stosownego zapisu, że zlecenie ma 
charakter nieodpłatny. 

Umowa zlecenia może być wypowiedziana przez 
każdą ze stron w każdym czasie. W przypadku zle-
cenia odpłatnego niezbędne jest wówczas wzajemne 
rozliczenie się z umowy. 

Przykład 
Zleceniodawca zatrudnił 2 zleceniobiorców do roz-
noszenia ulotek w okresie wakacji. Z jednym z nich 
rozwiązał umowę po miesiącu pracy, drugi sam 
postanowił umowę wypowiedzieć. W takiej sytu-
acji zleceniodawca będzie miał obowiązek wy-
płacenia wynagrodzenia za wykonaną pracę zle-
ceniobiorcy, któremu wypowiedział umowę. Drugi 
zleceniobiorca z racji rozwiązania umowy będzie 
odpowiedzialny za szkodę z tytułu rozwiązania 
umowy. 

W przeciwieństwie do umowy zlecenia, umowa 
o dzieło jest odpłatną umową rezultatu. Zawierając 
umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowią-
zuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zama-
wiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 ustawy 
– Kodeks cywilny). Do niezbędnych postanowień 
umowy o dzieło należy zaliczyć: rodzaj dzieła, ter-
min jego wykonania, sposób i wysokość zapłaty. 

Przedmiot dzieła może mieć charakter material-
ny – np. wprowadzenie określonej liczby danych do 
komputera, zebranie oznaczonej ilości owoców, lub 
niematerialny – np. zorganizowanie jakiegoś przed-
sięwzięcia. 

Za niewykonanie dzieła wynagrodzenie nie 
przysługuje, chyba że dzieło nie zostało wykona-
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wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, 
a w pierwszym roku pracy – 80% minimalnego 
wynagrodzenia) oraz na Fundusz Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli jednak 
pracownik młodociany spełnia kryteria określo-
ne dla osób współpracujących (np. jest dzieckiem 
pracodawcy i pozostaje z nim we wspólnym go-
spodarstwie domowym), to  dla ustalenia obo-
wiązku ubezpieczeniowego jest traktowany jako 
osoba współpracująca.

  Jeżeli pracownik młodociany 
spełnia warunki określane 
dla osób współpracujących, 
to dla ustalenia obowiązku 
ubezpieczeniowego traktowany 
jest jako osoba współpracująca.

Ubezpieczeniom społecznym nie podlegają mło-
dociani wykonujący pracę na podstawie umowy zle-
cenia, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponad-
podstawowych lub ponadgimnazjalnych. Za ucznia 
do 31 sierpnia danego roku uznaje się osobę do 26. 
roku życia, która:

■■ kontynuuje naukę w tej samej szkole, 
■■ skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, 

w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września 
danego roku,

■■ ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.
Młodociani zawierający umowy o dzieło także nie 

podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, 
gdyż taka umowa nie stanowi tytułu do ubezpieczeń.

Zarówno przychody ze stosunku pracy, jak i przy-
chody z tytułu działalności wykonywanej osobiście 
(umowa zlecenia i umowa o dzieło) są opodatkowane 
na takich samych zasadach jak przychody dorosłych 
pracowników dziełobiorców czy zleceniobiorców.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 29, art. 190, art. 2001, art. 3045 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),
ff art. 627, art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539),
ff  art. 6 ust. 1, art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121),
ff  art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a–e, art. 69 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).

ne z przyczyn leżących po stronie zamawiającego 
dzieło.

Oskładkowanie i opodatkowanie 
młodocianych

Pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom spo-
łecznym na zasadach ogólnych, tak jak pracownicy 
pełnoletni. Pracodawca zobowiązany jest zgłosić 
pracownika młodocianego do ubezpieczeń od dnia 
nawiązania stosunku pracy z kodem tytułu ubez-
pieczenia 01 20 xx. 

Ponadto ma obowiązek rozliczać i opłacać za 
niego składki na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (jeżeli pod-
stawa wymiaru składek na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca 

W nr. 12/2015 Serwisu PP książka  
„Urlopy wypoczynkowe – udzielanie, ustalanie wymiaru i naliczanie wynagrodzenia ”, 

a w niej m.in.:

4■jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca,

4■czy urlop na żądanie trzeba przeliczać na godziny,

4■kiedy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy,

4■jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnym 
czasu pracy.

Z a p r a s Z a m y  d o  l e k t u r y 
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LESZEK JAWORSKI – specjalista z zakresu prawa pracy

Jak przechowywać dokumentację 
pracowniczą po ustaniu zatrudnienia
Po ustaniu stosunku pracy pracownika pracodawca powinien przechowywać jego do-
kumentację pracowniczą przez 50 lat. W razie likwidacji lub ogłoszenia upadłości pra-
codawcy powinien on przekazać dokumentację podmiotowi prowadzącemu działal-
ność w zakresie przechowywania dokumentacji. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić 
środków finansowych na ten cel, to dokumenty trafią do archiwum państwowego.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji i akt oso-
bowych dotyczy wszystkich pracodawców nieza-
leżnie od liczby zatrudnionych i formy prowadze-
nia działalności. Dzięki nim możliwe jest ustalenie 
przebiegu pracy, a także kariery zawodowej pra-
cownika w danej firmie. Na ich podstawie zarów-
no pracodawca, jak i pracownik mogą ustalić dany 
rodzaj, czas i charakter zatrudnienia, określone 
świadczenia (w zakresie wysokości wynagrodze-
nia lub jego dodatkowych składników). 

Pracodawca powinien nie tylko prowadzić do-
kumentację w sprawach związanych ze stosun-
kiem pracy oraz akt osobowych pracowników, ale 
również przechowywać ją w warunkach niezagra-
żających uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 94 
pkt 9a i 9b ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). 

Dokumentacja pracownicza 

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każ-
dego pracownika akta osobowe podzielone na trzy 
części. Pierwsza odnosi się do ubiegania się pra-
cownika o zatrudnienie, w drugiej gromadzi się 
dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pra-
cy i przebiegiem zatrudnienia, a w trzeciej doku-
menty dotyczące ustania zatrudnienia. Pisma po-
winny być ułożone w porządku chronologicznym 
oraz ponumerowane. Te dostarczone przez pra-
cownika należy przechowywać w odpisach lub ko-
piach. 

Na pracodawcy jeszcze przez długi okres cią-
ży obowiązek przechowywania dokumentacji pra-
cowniczej, pomimo rozwiązania z pracownikiem 
stosunku pracy. 

W związku z ustaniem (rozwiązaniem lub wyga-
śnięciem) stosunku pracy pracownika, pracodawca 
ma obowiązek przechowywania dokumentacji pra-
cowniczej przez 50 lat (art. 51u ust. 1 ustawy o na-
rodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dalej 
u.n.z.a.a.). Okres przechowywania dokumentacji 
liczony jest od dnia:

■■ zakończenia pracy u danego pracodawcy – dla do-
kumentacji osobowej,

■■ wytworzenia – dla dokumentacji płacowej.

  Po ustaniu zatrudnienia 
pracownika pracodawca 
przechowuje jego dokumentację 
pracowniczą przez 50 lat.

Przez dokumentację osobową należy rozumieć 
akta osobowe pracownika oraz wszelkie doku-
menty (kartoteki, ewidencje, wykazy) zgromadzo-
ne przez pracodawcę, a dotyczące indywidualnego 
pracownika, które nie dotyczą wypłacanego wyna-
grodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. 
Ta ostatnia bowiem stanowi dokumentację płaco-
wą w rozumieniu u.n.z.a.a.

Płatnik (pracodawca) składek musi przechowy-
wać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowo-
dy, na podstawie których następuje ustalenie pod-
stawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 
50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego 
pracy u danego płatnika (art. 125a ust. 4 ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, dalej: ustawa o emeryturach i rentach 
z FUS). 
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Regulacja ta jest zbieżna z art. 74 ust. 2 pkt 2 
ustawy o rachunkowości, z którego wynika, że kar-
ty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowied-
niki przechowuje się przez okres wymaganego do-
stępu do tych informacji (czyli przez 50-letni okres 
wynikający z przepisów emerytalnych,  rentowych 
oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat. 
Oznacza to, że przez ten okres należy przechowy-
wać dokumentację pomocniczą i operacyjno-obli-
czeniową służącą do sporządzenia list płac, ale nie-
będącą dowodem księgowym.

Rozwiązania te gwarantują pracownikom pra-
wo do informacji o ich okresach zatrudnienia oraz 
o okresach składkowych w zakresie ubezpieczeń 
społecznych. Nałożenie na pracodawców obowiąz-
ku przechowywania dokumentacji płacowej jest 
konsekwencją wydłużenia czasu, z którego zarobki 
mogą stanowić podstawę wymiaru świadczeń eme-
rytalno-rentowych, zwłaszcza możliwości przyję-
cia do podstawy wymiaru świadczenia zarobków 
z 20 lat wybranych z całego stażu pracy (art. 15 
ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). 

Informacje podatkowe i pozostałe 
dokumenty

Pracodawcy do końca lutego danego roku muszą 
przesłać swoim pracownikom informację PIT-11 
o ich zarobkach, składkach oraz zaliczkach na po-
datek dochodowy za poprzedni rok. Na tej podsta-
wie pracownicy mogą rozliczyć się z fiskusem. 
Pracodawca nie ma wprawdzie obowiązku prze-
chowywania kopii wystawionych pracownikom 
PIT-11 w aktach osobowych, ale z uwagi na to, że 
zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobo-
wiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w któ-
rym upłynął termin płatności podatku, należałoby 
dla celów dowodowych dokumenty te przechowy-
wać do końca okresu przedawnienia. 

W trakcie zatrudnienia wytwarzane są także 
dokumenty, które nie stanowią części akt osobo-

wych podlegających przechowywaniu. Przykła-
dowo można tu wymienić listy obecności, har-
monogramy pracy lub wnioski urlopowe, które 
znajdują odzwierciedlenie w karcie ewidencji cza-
su pracy. Chodzi także o kopie wydanych zaświad-
czeń o płacach i ich rejestry. Chociaż pisma te nie 
są częścią akt pracownika, to jednak mogą mieć 
praktyczne znaczenie w razie ewentualnych spo-
rów sądowych. Dlatego, choć nie ma obowiązku 
ich przechowywania, wskazane byłoby ich skła-
dowanie ich przez 3 lata. Roszczenia ze stosunku 
pracy ulegają bowiem przedawnieniu z upływem 
3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wyma-
galne (art. 291 k.p.). 

Upadłość lub likwidacja

W przypadku zaprzestania działalności przez pra-
codawcę (upadłość lub likwidacja), pracodawca nie 
jest automatycznie zwolniony z obowiązku przecho-
wywania dokumentacji. W razie postawienia praco-
dawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upa-
dłości, powinien on wskazać podmiot prowadzący 
działalność w zakresie przechowywania dokumen-
tacji, któremu zostanie ona przekazana. 

Pracodawca powinien także zapewnić na ten 
cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do koń
ca 50letniego okresu przechowywania, liczonego 
dla dokumentacji płacowej od dnia wytworzenia, 
a dla dokumentacji osobowej od dnia zakończe
nia pracy u danego pracodawcy. W przypadku 
stwierdzenia przez sąd rejestrowy, na wniosek pra-
codawcy podlegającego wpisowi do Krajowego Re-
jestru Sądowego lub do ewidencji działalności go-
spodarczej, niemożności zapewnienia środków na 
koszty dalszego przechowywania, dokumentację 
przejmuje archiwum państwowe. Przed wydaniem 
postanowienia w sprawie wniosku sąd zasięga opinii 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejsco-
wo dla siedziby pracodawcy o jego stanie majątko-
wym. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić 
środków na przechowywanie dokumentacji, wystę-

Okres przechowywania dokumentacji
50 lat 5 lat 3 lata

■  akta osobowe pracownika oraz wszelkie dokumenty 
(kartoteki, ewidencje, wykazy) zgromadzone przez pra-
codawcę, a dotyczące indywidualnego pracownika, 

■  listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na 
podstawie których następuje ustalenie podstawy 
wymiaru emerytury lub renty

■  dokumentacja pomocnicza i ope-
racyjno-obliczeniowa służąca do 
sporządzenia list płac, niebędąca 
dowodem księgowym,

■  kopie PIT-11 wystawionych pra-
cownikom 

■  listy obecności, harmono-
gramy pracy lub wnioski 
urlopowe,

■  kopie wydanych zaświad-
czeń o płacach i ich rejestry 
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puje z wnioskiem do sądu rejestrowego o wydanie 
postanowienia, na podstawie którego dokumentację 
przejmuje archiwum państwowe. 

Dokumentacja przekazywana przez pracodaw-
cę do dalszego przechowywania powinna być 
przed przekazaniem uporządkowana według za-
sad określonych w § 13–17 rozporządzenia w spra-
wie postępowania z dokumentacją, zasad jej kla-
syfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu 
przekazywania materiałów archiwalnych do archi-
wów państwowych. Oznacza to, że uporządkowana 
dokumentacja powinna być przekazana do archi-
wum państwowego na podstawie spisu zdawczo-
-odbiorczego. Siedzibą Archiwum Państwowego 
Dokumentacji Osobowej i Płacowej jest Milanó-
wek. Archiwum obejmuje zasięgiem działania ob-
szar całego państwa. 

  Jeżeli pracodawca nie zapewnił 
środków na przechowywanie 
dokumentacji, przejmuje ją 
archiwum państwowe.

W przypadku ustania działalności pracodawców 
należących do organów państwowych i państwo-
wych jednostek organizacyjnych, organów jedno-

stek samorządu terytorialnego i samorządowych 
jednostek organizacyjnych dokumentacja kadrowa 
przekazywana jest następcy prawnemu, tj. organo-
wi lub jednostce organizacyjnej przejmującej zada-
nia i funkcje organu lub jednostki organizacyjnej, 
której działalność ustała. W braku następcy praw-
nego, dokumentację przekazuje się rzeczowo wła-
ściwemu organowi administracji rządowej.

W razie likwidacji spółdzielni pracy likwida-
tor przekazuje uporządkowaną dokumentację ka-
drową związkowi rewizyjnemu, w którym była 
zrzeszona spółdzielnia, a jeśli takiego związku 
nie ma lub w razie jego likwidacji – Krajowej Ra-
dzie Spółdzielczej. Dokumentacja taka może zo-
stać przekazana na przechowanie wskazanej przez 
Krajową Radę Spółdzielczą spółdzielni albo orga-
nizacji spółdzielczej lub Stowarzyszeniu Archiwi-
stów Polskich.

Gdy nastąpiło przejście zakładu pracy na innego 
pracodawcę (art. 231 k.p. albo w odrębnych przepi-
sach przewidujących wstąpienie w dotychczasowe 
stosunki pracy nowego pracodawcy), dotychczaso-
wy pracodawca musi przekazać akta osobowe pra-
cownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy. Nowy pracodaw-
ca przejmuje też obowiązki związane z przechowy-
waniem tych dokumentów.  ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 231, art. 94 pkt 9a i 9b, art. 291, art. 2981 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),
ff art. 51u–art. 51z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 566),
ff art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; 
ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 552),
ff art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4),
ff art. 70 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 251),
ff § 6–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców doku-
mentacji 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),
ff § 13–17 rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwa-
lifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375),
ff § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zli-
kwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych (Dz.U. Nr 47, poz. 248).

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

marek.skalkowski@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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MAREK ROTKIEWICZ – specjalista ds. zatrudnienia

Czy można przenieść pracownika 
do spółki powiązanej  
z dotychczasowym pracodawcą
Chcielibyśmy przenieść zatrudnionego u nas pracownika do pracy w innej spółce (obie 
firmy to spółki z o.o., które mają tych samych właścicieli). Czy jest to możliwe? Czy takie 
przeniesienie wymagałoby zakończenia obecnego stosunku pracy i rozpoczęcia kolej-
nego, czy możemy kontynuować zatrudnienie na podstawie dotychczasowej umowy 
o pracę, dokonując jedynie zmiany spółki – pyta Czytelniczka z Poznania.

Jeżeli przejście pracownika jest związane z przeję-
ciem zadań lub składników majątkowych przez po-
wiązaną spółkę, to jego przeniesienia można dokonać 
w trybie art. 231 ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.), 
czyli bez rozwiązania umowy o pracę. W razie gdy 
nie są spełnione warunki do przejścia pracownika 
w tym trybie, muszą Państwo rozwiązać z pracowni-
kiem umowę, a powiązana spółka będzie mogła pod-
pisać z nim nową umowę. 

Mimo że obie spółki, między którymi doszłoby 
do przejścia pracownika, mają takich samych wspól-
ników, to są to dwa odręb-
ne podmioty i jednocześnie 
dwaj odrębni pracodawcy. 
Nie można zatem swobod-
nie przesuwać pracowników 
między tymi spółkami, jak-
by były to odrębne wydziały 
jednego zakładu pracy.

Należy jednak rozważyć, 
czy można przenieść pra-
cownika do innej spółki w trybie art. 231 k.p. (prze-
jęcie części zakładu pracy wraz z pracownikami z za-
chowaniem ciągłości zatrudnienia). W razie przejścia 
zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę 
staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych 
stosunkach pracy. Przy zachowaniu określonej proce-
dury tego rodzaju przejście będzie stanowić kontynu-
ację zatrudnienia, tyle że już u innego pracodawcy.

Możliwe jest uznanie, że mamy do czynienia 
z przejęciem pracowników na podstawie art. 231 k.p. 
i konsekwencjami w zakresie ich przejęcia wów-

czas, gdy spółki poinformują pracowników o prze-
jęciu zadań jednej spółki przez drugą, wraz z prze-
jęciem wykonującego te zadania (prace) personelu. 
Przejęcie zakładu pracy ma miejsce nie tylko przy 
przekazaniu składników majątkowych, ale także 
przy przejęciu zadań zakładu (wyrok SN z 9 grud-
nia 2004 r., I PK 103/04, OSNP 2005/15/220).

W przypadkach, w których działalność zakła-
du pracy opiera się przede wszystkim na czynniku 
ludzkim (np. usługi doradcze, usługi informatycz-
ne), nie jest konieczne przejście składników mate-

rialnych, a o zmianie pra-
codawcy mogą świadczyć 
inne elementy, np. zada-
nia, faktyczne przejęcie 
pracowników, organizacja 
pracy, metody działalności 
dotychczasowego przed-
siębiorcy, rynek, na któ-
rym działa. Jeżeli zatem 
powiązana z Państwem 

spółka ma przejąć i wykonywać pewne zadania, któ-
re dotychczas realizowała Państwa spółka i tym jest 
spowodowany zamiar przejęcia pracownika, to moż-
na zastosować przejęcie w trybie art. 231 k.p. W ta-
kim przypadku nie dochodzi do rozwiązania umo-
wy o pracę. 

Jeżeli natomiast w przedstawionej sytuacji nie 
ma spełnionych warunków do przejęcia pracow-
ników i przejęcie pracownika jest stałą zmianą, to 
trzeba rozwiązać z nim istniejący stosunek pracy 
i nawiązać kolejny.

  W razie przejścia zakładu 
pracy na innego 
pracodawcę pracownicy 
kontynuują zatrudnienie  
bez zawierania nowej umowy 
o pracę.
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Przykład
Dwie spółki mają tego samego wspólnika, ale zaj-
mują się całkowicie inną działalnością i nie współ-
pracują ze sobą. Pracodawca jednej z tych spółek 
chce przekazać pracownika drugiej spółce powią-
zanej z nim osobą wspólnika. W związku z tym 
przejęciem nie następuje przejście części skład-
ników majątkowych ani przejęcie wykonywania 
określonych zadań. W takim przypadku nie dojdzie 
do przejęcia pracownika w trybie art. 231 k.p.

Przy jedynie okresowej zmianie pracodawców 
wygodnym rozwiązaniem w omawianej sytuacji 
będzie zawarcie porozumienia dotyczącego urlo-
pu bezpłatnego na czas świadczenia pracy u innego 
pracodawcy (art. 1741 k.p.). 

Za pisemną zgodą pracownika pracodawca może 
udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywa-

nia pracy u innego pracodawcy przez okres ustalo-
ny w zawartym w tej sprawie porozumieniu między 
pracodawcami. 

Okres takiego urlopu bezpłatnego wlicza się do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra-
cownicze u dotychczasowego pracodawcy. Jest to za-
tem urlop bezpłatny, który wymaga nie tyle wnios ku 
pracownika, co jego zgody i przede wszystkim jest 
powiązany z pewnego rodzaju porozumieniem mię-
dzy pracodawcami. 

Wykonywanie pracy dla drugiego pracodawcy 
nie może odbywać się w takim przypadku na skutek 
polecenia służbowego; zawsze niezbędna jest zgoda 
pracownika. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3, art. 231, art. 1741 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),
ff art. 261 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167).

PATRYCJA POTOCKA-SZMOŃ – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy należy zmienić umowy o pracę 
po zawarciu porozumienia o zawieszeniu 
stosowania układu zbiorowego pracy
W naszej firmie zostało zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowego 
układu zbiorowego pracy, w którym strony określiły niższe stawki wynagrodzenia zasad-
niczego oraz pozbawiły pracowników dodatkowego wynagrodzenia za pracę w wa-
runkach szczególnie szkodliwych. Czy powinniśmy dodatkowo wypowiedzieć pracowni-
kom dotychczasowe warunki umowy o pracę lub zawrzeć porozumienia zmieniające? 
Czy w wyniku zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania układu możemy rów-
nież obniżyć wynagrodzenie pracownikom objętym ochroną przewidzianą w ustawie 
o związkach zawodowych bez konieczności uzyskania zgody zarządu organizacji związ-
kowej – pyta Czytelnik z Wrocławia.

Zawarcie porozumienia o zawieszeniu stosowania 
układu zbiorowego pracy nie wymaga podejmowania 
przez Państwa dodatkowych czynności zmierzają-
cych do zmian w treści obowiązujących umów o pra-

cę w drodze wypowiedzeń lub porozumień zmienia-
jących. Zmiana warunków płacy dotyczy wszystkich 
pracowników objętych porozumieniem, w tym rów-
nież pracowników korzystających ze szczególnej 
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ochrony przed wypowiedzeniem tych warunków na 
mocy przepisów ustawy o związkach zawodowych.

  W razie porozumienia 
o zawieszeniu stosowania układu 
zbiorowego pracy zmiana 
warunków pracy dotyczy także 
pracowników korzystających 
ze szczególnej ochrony.

Wejście w życie porozumienia o zawieszeniu 
układu zbiorowego pracy powoduje, że z mocy pra-
wa przestają obowiązywać warunki umów o pracę 
i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania 
stosunku pracy wynikające z zawieszonych posta-
nowień układu zakładowego lub ponadzakładowe-
go. Zatem zawarcie tego porozumienia nie wyma-
ga dodatkowego dokonywania przez pracodawcę 
zmian tych warunków zatrudnienia w drodze poro-
zumienia czy wypowiedzenia.

Pracodawca nie ma możliwości niezastosowa-
nia porozumienia do pracowników objętych po-
rozumieniem, ponieważ jego skutki następują 
automatycznie. Automatyzm ten dotyczy także 
pracowników objętych szczególną ochroną przed 
wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy, 
w tym również pracowników chronionych na pod-
stawie odpowiednich przepisów ustawy o związ-
kach zawodowych. 

Ponieważ pracodawca nie wypowiada ani nie 
zmienia jednostronnie warunków wynagradzania 
pracowników, w celu zmiany warunków płacy pra-
cowników chronionych nie jest wymagane uzyska-
nie zgody zarządu zakładowej organizacji związ-
kowej. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 42, art. 239 § 1, art. 2419 § 1, art. 24127 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),
ff art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167).

MAGDALENA OPALIŃSKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy można zatrudnić na okres próbny 
osobę, która była pracownikiem 
tymczasowym w tej samej firmie
Chcemy zatrudnić w naszej firmie osobę, która wcześniej wykonywała u nas pracę jako 
pracownik tymczasowy. Będzie pracowała na tym samym stanowisku co wcześniej jako 
pracownik tymczasowy. Czy możemy zatrudnić tę osobę na podstawie umowy o pracę 
na okres próbny – pyta Czytelnik z Krakowa.

Osobę, która wcześniej pracowała u Państwa 
jako pracownik tymczasowy, można zatrudnić na 
podstawie umowy na okres próbny, mimo że bę-
dzie pracowała na tym samym stanowisku co po-
przednio.

Osoba, która wykonywała do tej pory pracę na 
Państwa rzecz, była pracownikiem tymczasowym. 
Jako pracownika tymczasowego obowiązywała ją 
umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, a nie 

z Państwa firmą. Agencja pracy tymczasowej skie-
rowała swojego pracownika do wykonywania da-
nej pracy do Państwa – pracodawcy użytkownika. 
Pracownikiem tymczasowym jest zatem pracownik 
zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wy-
łącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na 
rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkowni-
ka. Mimo że używane są dwa pojęcia pracodawcy, 
tj. pracodawcy – agencji i pracodawcy użytkowni-
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ka – firmy, do której kierowany jest pracownik tym-
czasowy, to dla pracownika tymczasowego istnieje 
tylko jeden właściwy pracodawca, tj. agencja pra-
cy tymczasowej. Pracownika tymczasowego do tej 
pory nie wiązała z Państwem żadna umowa o pra-
cę. Będąc pracodawcą użytkownikiem, byli Państwo 
podmiotem, który zawarł umowę z agencją pracy 
tymczasowej.

  Pracownik tymczasowy pozostaje 
pracownikiem agencji pracy 
tymczasowej bez względu na 
firmę, w której aktualnie pracuje.

Wybór rodzaju umowy o pracę w przypadku pra-
cowników tymczasowych jest ograniczony wyłącz-
nie do umowy na czas określony lub na czas wy-
konywania określonej pracy. Nie jest dopuszczalne 
zawarcie z pracownikiem tymczasowym umowy na 
czas nieokreślony lub na okres próbny.

Umowa o pracę na okres próbny, którą chcą Pań-
stwo zawrzeć z przyszłym pracownikiem, jest za-
wierana w przypadkach, gdy jedna albo obie strony 
przed podjęciem decyzji o nawiązaniu stosunku pra-
cy chcą poznać warunki przyszłego wykonywania 
wzajemnych praw i obowiązków w miejscu pracy. 
Umowa o pracę na okres próbny może być zawar-

ta tylko na początku zatrudnienia u danego praco-
dawcy, czyli raz. Zawarcie takiej umowy jest pozo-
stawione swobodzie stron. Kodeks pracy zastrzega 
tylko, że:

■■ umowa na okres próbny może jedynie poprze-
dzać zawarcie innego rodzaju umowy o pracę 
(na czas nieokreślony bądź na czas określony lub 
wykonania określonej pracy),

■■ okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy.
Strony nie mogą więc zawrzeć umowy na okres 

próbny, jeżeli od razu zawarły umowę innego ro-
dzaju.

Pracownik wykonywał już u Państwa pracę na 
stanowisku, na którym chcą go Państwo zatrudnić 
na podstawie umowy o pracę na okres próbny, ale 
nie wiązała go z Państwem żadna umowa o pra-
cę. Mimo że przedmiotem umowy na okres próbny 
mają być czynności wykonywane na tym samym 
stanowisku, na którym pracownik tymczasowy już 
pracował w czasie skierowania do pracy w Państwa 
firmie, to przepisy prawa nie zabraniają zatrudnie-
nia go na podstawie umowy na okres próbny.

Nie ma przeszkód, aby pracodawca użytkownik 
zatrudnił pracownika tymczasowego, który wyko-
nywał u niego pracę. Ustalenie między agencją pra-
cy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem wa-
runku niezatrudnienia pracownika tymczasowego 
przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wy-
konywania pracy tymczasowej jest nieważne. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3, art. 22 § 1, art. 25 § 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),
ff art. 1, art. 2 ust. 1 i 2, art. 7, art. 9, art. 12 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; 
ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1737).

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  Serwisu PP

bezpłatne konsultacje prawne
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Jak wynagradzać pracowników 
niepełnoetatowych za dodatkową pracę
W umowie o pracę pracownika niepełnoetatowego należy ustalić dopuszczalną liczbę 
godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. Ich przekroczenie upraw-
nia, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, takiego jak za godziny nadliczbo-
we. Brak takiego limitu godzin w umowie nie oznacza, że za każdą godzinę pracy po-
nad indywidualny wymiar pracownik otrzyma dodatek.

Pracowników zatrudnionych na część etatu obejmu-
ją te same podstawowe normy czasu pracy co osoby 
pracujące na cały etat. Wymiar czasu pracy wynika-
jący z umowy może być zróżnicowany, lecz normy 
czasu pracy pozostają bez zmian (oba te pojęcia nie 
są tożsame). Bez względu więc na to, czy pracow-
nik zatrudniony w ramach niepełnego etatu świad-
czy pracę np. przez 4 czy 5 godzin na dobę, jego 
norma dobowa wynosi zasadniczo 8 godzin. 

Gdy niepełnoetatowiec pracuje dłużej, niż wyni-
ka to z angażu, trzeba mu to właściwie zrekompen-
sować. Za pracę ponad wymiar etatu przewidziany 
w umowie, niestanowiącą pracy w nadgodzinach, 
pracownikowi należy się odpowiednia zapłata. Na-
tomiast za pracę w godzinach nadliczbowych za-
trudnionemu przysługuje czas wolny albo dodatek.

Kluczowy umowny limit

W umowie o pracę pracownika wykonującego przy-
pisane mu obowiązki na część etatu, pracodawca 
powinien ustalić liczbę godzin pracy ponad okre-
ślony w umowie wymiar czasu pracy, których prze-
kroczenie uprawnia, oprócz normalnego wynagro-
dzenia, do dodatku jak za nadgodziny (art. 151 § 5 
ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Niestety, przy-
wołana regulacja skonstruowana jest nieprecyzyj-
nie, co budzi w praktyce wiele wątpliwości dotyczą-
cych przede wszystkim:

■■ poziomu limitu godzin, który będzie wskazywał, 
od kiedy liczyć pracownikowi dodatki do wyna-
grodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbo-
wych,

■■ sposobu wyznaczania w treści umowy o pracę 
ww. limitu, 

■■ konsekwencji braku umownych zapisów odno-
szących się do limitu.
Ustalenie limitu godzin ponad określony w umo-

wie wymiar czasu pracy uprawniający do dodatku 
do wynagrodzenia zależy od okoliczności faktycz-
nych, a zwłaszcza od rozkładu czasu pracy danego 
pracownika. Limit powinien być adekwatny do jego 
wymiaru czasu pracy. Jedną z możliwości jego usta-
lenia jest odniesienie się do wielkości etatu, czyli 
zapisanie w umowie o pracę pracownika zatrudnio-
nego np. na 1/2 etatu, że praca w wymiarze przekra-
czającym np. 3/5 etatu będzie uprawniała pracow-
nika, oprócz normalnego wynagrodzenia, także do 
dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Limit można określać także przykładowo po-
przez wyznaczenie:

■■ wymiaru dobowego – pracownik przy tego typu 
limicie nabędzie prawo do dodatku po przekro-
czeniu określonej liczby godzin pracy w danym 
dniu, np. po przepracowaniu 5 godzin,

■■ wymiaru średniotygodniowego – w tym przypad-
ku zatrudniony uzyskuje prawo do dodatku, takie-
go jak za godziny nadliczbowe, po przekroczeniu 
określonej liczby godzin pracy przeciętnie tygo-
dniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, np. 
po przepracowaniu przeciętnie 25 godzin na ty-
dzień w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 
Ustalenie limitu godzin w umowie o pracę nie-

pełnoetatowca na poziomie pełnego etatu jest wa-
dliwe, albowiem praca ponad pełen wymiar – nie-
zależnie od zapisów umownych – i tak uprawnia 
pracownika do dodatków z powodu przekroczenia 
obowiązujących norm czasu pracy. Aby limit speł-
niał przeznaczoną mu funkcję, musi być określony 
na niższym poziomie niż pełny wymiar czasu pracy.
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Brak limitu niekorzystny dla pracownika

Zdarza się, że w umowie niepełnoetatowca braku-
je zapisów poruszających kwestię limitu godzin, 
którego przekroczenie uprawnia do dodatków jak 
za nadgodziny. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lip-
ca 2008 r. (I PK 315/07, patrz: www.ekspert3.in-
forlex.pl) uznał, że w takim przypadku pracownik 
ma prawo do dodatku dopiero po przekroczeniu po-
wszechnych norm czasu pracy, czyli 8 godzin, a za 
pracę między indywidualnym wymiarem czasu pra-
cy a normami czasu pracy przysługuje mu wyłącz-
nie normalne wynagrodzenie. Sąd, argumentując 
swoje stanowisko, podkreślił, że brak limitu godzin 
w umowie nie może powodować, że za każdą go-
dzinę pracy ponad indywidualny wymiar pracow-
nik niepełnoetatowy otrzymywałby dodatek jak za 
godziny nadliczbowe. Art. 151 § 5 k.p. nie stanowi 
wszakże samoistnej podstawy prawa pracownika do 
wspomnianego dodatku, który w opisanych okolicz-
nościach przysługuje tylko pod warunkiem porozu-
mienia się stron w przedmiocie omawianego limitu.

Taką samą linię orzeczniczą Sąd Najwyższy pod-
trzymał w wyroku z 4 kwietnia 2014 r. (I PK 249/13, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Rekompensata dodatkowej pracy

Sposób rekompensowania pracownikowi niepełno-
etatowemu zadań wykonywanych przez niego poza 
normalnymi godzinami pracy zależy przede wszyst-
kim od tego, czy mamy do czynienia z pracą po-
nadwymiarową czy też z nadgodzinami.

Normalne wynagrodzenie

Wykładni pojęcia normalnego wynagrodzenia do-
konano w wyrokach Sądu Najwyższego z 22 czerw-
ca 2011 r. (II PK 3/11, patrz: www.ekspert3.infor-
lex.pl) oraz z 15 lutego 2012 r. (I PK 156/11, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl). Jak z nich wynika, 
chodzi tu o takie wynagrodzenie, które pracownik 
otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmują-
ce zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające 
ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodat-
kowe składniki wynagrodzenia o charakterze sta-
łym (np. premie regulaminowe, dodatek funkcyjny, 
dodatek stażowy), jeżeli na podstawie obowiązują-
cych w zakładzie pracy przepisów płacowych pra-
cownik ma prawo do takich dodatkowych skład-
ników. 

Rekompensaty dla pracownika niepełnoetatowego
Rodzaj pracy niepełnoetatowca Należna rekompensata

Praca ponadwymiarowa, na którą składają się godziny pracy 
mieszczące się w przedziale między indywidualnym wymiarem 
czasu pracy a wskazanym w umowie limitem godzin lub po-
wszechnymi normami czasu pracy, gdy limitu tego nie ustalono

Normalne wynagrodzenie za pracę

Praca ponadwymiarowa, na którą składają się godziny pracy 
ponad zapisany w umowie limit, niewykraczające poza 
powszechne normy kodeksowe czasu pracy (czyli niebędące 
nadgodzinami)

Normalne wynagrodzenie za pracę powiększone o dodatki 
liczone jak za pracę w godzinach nadliczbowych

Praca w nadgodzinach Czas wolny (na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodaw-
cy) albo wynagrodzenie ze stosownym dodatkiem

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu czasu 
wolnego w wymiarze odpowiadającym czasowi przepracowa-
nemu w godzinach nadliczbowych (stosunek 1:1).
Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany 
w godzinach nadliczbowych z inicjatywy pracodawcy powinno 
następować w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepra-
cowanych godzin nadliczbowych (stosunek 1:1,5). Nie może to 
jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pra-
cownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (art. 1512 
§ 2 k.p.)

Uwaga: jeśli pracownik świadczył pracę w dniu wolnym z racji 
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, w zamian przysługuje 
mu cały inny dzień wolny. Przepisy prawa pracy przewidują 
w tym przypadku tylko taką formę rekompensaty.
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Skalkulowanie normalnego wynagrodzenia za 
pracę przekraczającą wymiar etatu z angażu nie-
pełnoetatowca, uzyskującego pensję w stawce mie-
sięcznej, wymaga: 

■■ zsumowania wszystkich składników płacy, któ-
re pracownik otrzymuje stale i systematycznie, 
z miesiąca, w którym wystąpiła praca ponadwy-
miarowa, 

■■ podzielenia uzyskanego wyniku przez liczbę go-
dzin nominalnie do przepracowania (z uwzględ-
nieniem wymiaru etatu pracownika) w danym 
miesiącu, 

■■ pomnożenia uzyskanej stawki przez liczbę go-
dzin ponadwymiarowych.
Dla pracownika wynagradzanego według stawki 

godzinowej wystarczy stawkę pomnożyć przez licz-
bę godzin ponadwymiarowych.

Powyższe zasady dotyczą również wyliczania 
normalnego wynagrodzenia za nadgodziny wypra-
cowane przez pracownika zatrudnionego na część 
etatu.

Przykład
Pracownik zatrudniony w podstawowym sys-
temie czasu pracy na 1/2 etatu ma zapisany 
w umowie o pracę limit godzin ponadwymiaro-
wych w wysokości 6 godzin na dobę i 35 godzin 
w tygodniu. Co miesiąc otrzymuje płacę zasadni-
czą w kwocie 1500 zł brutto oraz 300 zł stałego 
dodatku funkcyjnego. W maju 2015 r. pracował 
w sumie 100  godzin, zamiast 80 godzin nominal-
nych. Mimo to w żadnym dniu nie przekroczył limi-
tu umownego. W tej sytuacji za dodatkową pracę 
pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie ob-
liczone jak poniżej:

Krok 1. Obliczamy stawkę godzinową
(1500 zł + 300 zł) : 80 godz. wymiaru czasu pracy 
w maju dla 1/2 etatu = 22,50 zł;

Krok 2. Obliczamy liczbę godzin ponadwymiaro-
wych
100 godz. – 80 godz. (wymiar etatu pracownika) = 
20 godz. ponadwymiarowych;

Krok 3. Obliczamy wynagrodzenie za dodatkową 
pracę
22,50 zł × 20 godz. = 450 zł.

Pracownik otrzyma 450 zł dodatkowego wynagro-
dzenia.

Dodatek za godziny nadliczbowe

Przy wyliczaniu dodatku za nadgodziny czy dodat-
ku za pracę ponad limit zapisany w umowie nie-
pełnoetatowca uwzględniamy wynagrodzenie pra-
cownika wynikające wyłącznie z jego osobistego 
zaszeregowania określonego stawką godzinową 
lub miesięczną, a więc jedynie płacę zasadniczą 
(por. wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r., 
II PZP 4/07, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Gdy przy określaniu warunków płacowych nie 
wyodrębniono płacy zasadniczej (np. w przypadku 
zatrudnionego wynagradzanego akordowo), wtedy 
za podstawę wyliczeń dodatku za pracę ponadnor-
matywną przyjmujemy 60% wynagrodzenia, obli-
czanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 
(art. 1511 § 3 k.p.).

Sposób obliczenia dodatku za nadgodziny 
lub za pracę ponad limit zapisany 
w umowie o pracę niepełnoetatowca

Pracownicy wynagradzani stawką godzinową

Stawkę godzinową mnoży się przez liczbę 
przepracowanych nadgodzin lub za godziny pracy ponad 
umowny limit.

Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną

1.  Płacę zasadniczą określoną stawką miesięczną dzieli 
się przez liczbę godzin do przepracowania w ostatnim 
miesiącu okresu rozliczeniowego (zob. stanowisko 
Departamentu Prawnego GIP z 26 sierpnia 2008 r., 
sygn. GPP-306-4560-646/08/PE, oraz stanowisko 
Departamentu Prawa Pracy MPiPS z 20 sierpnia 2008 r., 
sygn. DPR-III-079-475/ZN/08).

2.  Uzyskaną stawkę mnoży się przez liczbę 
przepracowanych nadgodzin lub godzin pracy ponad 
umowny limit.

Pracownicy objęci systemem wynagradzania  
o charakterze zadaniowym (akord, prowizja)

1.  Ustala się 60% podstawy wymiaru dodatku za pracę 
nadliczbową z okresu 3 miesięcy bądź 12 miesięcy 
(w przypadku znacznych wahań płacy) poprzedzających 
nadgodziny lub wykonywanie pracy ponad umowny limit.

2.  Otrzymaną podstawę dzieli się przez liczbę godzin 
przepracowanych w okresie przyjmowanym do ustalania 
podstawy dodatku za pracę nadliczbową.

3.  Wyliczoną stawkę mnoży się przez stawkę procentową 
dodatku oraz przez liczbę nadgodzin lub liczbę godzin 
pracy przekraczającej limit z umowy niepełnoetatowca.



5 czerwca 2015 roku    www.serwispp.infor.pl28

WYNAGRODZENIA 

Przykład
W umowie o pracę pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, pracującego od poniedziałku do piątku po 2 godziny, 
umieszczono zapis następującej treści: „Praca w wymiarze przekraczającym 1/2 etatu będzie uprawniała pracow-
nika oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy”. W firmie, 
która go zatrudnia, obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik jest wynagradzany stałą pensją 
zasadniczą w wysokości 1100 zł oraz stałą miesięczną premią regulaminową w kwocie 300 zł. W dniu 8 maja 
2015 r., z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy, pracował on 10 godzin, co oznacza, że poza 2 godzinami 
rozkładowymi przepracował:
■   2 godziny ponadwymiarowe mieszczące się w przedziale między indywidualnym wymiarem czasu pracy 

(1/4 etatu) a wskazanym w umowie limitem godzin (1/2 etatu), 
■   4 godziny ponadwymiarowe mieszczące się w przedziale między wskazanym w umowie limitem godzin 

(1/2 etatu) a kodeksową normą czasu pracy (8 godzin),
■   2 godziny nadliczbowe (praca powyżej 8 godzin).

W analizowanym przypadku za dodatkową pracę wykraczającą poza wymiar etatu, pracownikowi należy wypła-
cić wynagrodzenie wyliczone w następujący sposób:

Krok 1. Obliczamy normalne wynagrodzenie za 2 godziny ponadwymiarowe mieszczące się w limicie z umowy 
o pracę: 
(1100 zł + 300 zł) : 40 godz. wymiaru czasu pracy w maju dla 1/4 etatu = 35 zł;
35 zł × 2 godz. = 70 zł;

Krok 2. Obliczamy normalne wynagrodzenie powiększone o dodatek 50% za 4 godziny ponadwymiarowe wykra-
czające poza limit z umowy o pracę: 
35 zł (stawka godzinowa normalnego wynagrodzenia) × 4 godz. = 140 zł (normalne wynagrodzenie);
1100 zł : 40 godz. = 27,50 zł;
27,50 zł × 4 godz. × 50% = 55 zł (dodatek);
140 zł + 55 zł = 195 zł (wynagrodzenie + dodatek);

Krok 3. Obliczamy normalne wynagrodzenie powiększone o dodatek 50% za 2 godziny nadliczbowe:
35 zł × 2 godz. + (27,50 zł × 2 godz.) × 50% = 70 zł + 27,50 zł = 97,50 zł

Krok 4. Obliczamy łączne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe wypracowane 8 maja
70 zł + 195 zł + 97,50 zł = 362,50 zł

Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 362,50 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 151 § 5, art. 1511, art. 1512, art. 1513 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),
ff § 4 i 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewy-
konywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagro-
dzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292).

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PrawnoPracowniczego” 

Informacje i zamówienia: 
Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl
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TOMASZ KRYWAN – prawnik, doradca podatkowy

Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia 
za zlecenie zawarte z ukraińską studentką 
przebywającą w Polsce
Zleceniobiorczyni jest obywatelką Ukrainy i czasowo przebywa na terytorium Polski (po-
wyżej 183 dni w roku), gdzie studiuje. Jak powinniśmy naliczyć podatek od przysługu-
jącego jej wynagrodzenia? Jakie znaczenie ma w tej sytuacji przedstawienie lub nie-
przedstawienie przez tę osobę certyfikatu rezydencji – pyta Czytelniczka z Krakowa.

Jeżeli zleceniobiorczyni nie przedstawi Państwu 
ukraińskiego certyfikatu rezydencji, podatek od wy-
nagrodzenia należy obliczyć na zasadach ogólnych 
obowiązujących w Polsce, a zatem przychód po-
mniejszyć o koszty uzyskania i od dochodu naliczyć 
18% podatek. W sytuacji gdy osoba ta przedstawi 
ukraiński certyfikat rezydencji, powstanie koniecz-
ność określenia miejsca zamieszkania zleceniobior-
czyni. Jeśli miejsce zamieszkania będzie znajdować 
się na terytorium Ukrainy, należy pobrać zryczałto-
wany 20% podatek bezpośrednio od przychodu, bez 
stosowania kosztów uzyskania przychodów.

Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszka-
nia na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu od całości swoich dochodów (przy-
chodów), bez względu na miejsce położenia źródeł 
przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowią
zek podatkowy (art. 3 ust. 1 ustawy o pdof). Jeśli 
natomiast osoby fizyczne nie mają w Polsce miejsca 
zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowe-
mu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na 
terytorium RP. Jest to tzw. ograniczony obowiązek 
podatkowy (art. 3 ust. 2a ustawy o pdof).

To, który z tych przepisów ma zastosowanie, 
jest istotne m.in. z punktu widzenia opodatkowa-
nia przychodów z umów zlecenia uzyskiwanych od 
osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyj-
nych oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej. O ile bowiem w przypadku 
osób fizycznych podlegających nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu takie przychody podle-
gają opodatkowaniu według skali podatkowej (naj-

częściej według stawki 18%) z uwzględnieniem zry-
czałtowanych 20% kosztów uzyskania przychodów 
(art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o pdof), o tyle w przy-
padku osób fizycznych podlegających ograniczo-
nemu obowiązkowi podatkowemu przychody takie 
opodatkowane są 20% zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof).

Za osobę fizyczną mającą miejsce zamieszka-
nia w Polsce uważa się osobę fizyczną, która (art. 3 
ust. 1a ustawy o pdof):

■■ posiada na terytorium Polski centrum interesów 
osobistych lub gospodarczych (ośrodek intere-
sów życiowych) albo

■■ przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni 
w roku podatkowym.
Zatem Państwa zleceniobiorczyni posiada miej-

sce zamieszkania w Polsce, a więc podlega nieogra-
niczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przeby-
wa bowiem na terytorium Polski dłużej niż 183 dni 
w roku.

Należy jednak zauważyć, że przepisy dotyczą-
ce zarówno miejsca zamieszkania osoby fizycz-
nej na terytorium Polski, jak też jej ograniczonego 
i nieograniczonego obowiązku podatkowego, sto-
suje się z uwzględnieniem umów w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania, których stroną 
jest Polska. Czy takie umowy należy uwzględniać 
zawsze, czy tylko w przypadkach, gdy osoba fi-
zyczna przedstawi certyfikat rezydencji? Za pra-
widłowe należy uznać drugie stanowisko. W in-
terpretacji indywidualnej z 6 maja 2014 r. (sygn. 
ITPB2/415–147/14/IB) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy stwierdził, że: (...) w sytuacji, gdy 



5 czerwca 2015 roku    www.serwispp.infor.pl30

WYNAGRODZENIA podróż służbowa

podatnik (zleceniobiorca) nie przedstawi certy-
fikatu rezydencji, pobranie przez płatnika podat-
ku na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy w wysokości 
20% przychodu powinno być uzależnione od oce-
ny, czy podatnik podlega w Polsce ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli zatem podat-
nik posiada na terytorium Polski centrum intere-
sów osobistych lub gospodarczych (ośrodek intere-
sów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski 
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to zgodnie 
z postanowieniami art. 3 ust. 1a ustawy, brak pod-
staw do zastosowania przez płatnika art. 29 ust. 1 
cytowanej ustawy (...).

Jeśli zatem Państwa zleceniobiorczyni nie przed-
stawi ukraińskiego certyfikatu rezydencji, podatek 
od wynagrodzenia z tytułu zlecenia należy naliczać 
na zasadach ogólnych, tj. takich, jakie obowiązują 
„zwykłych”, krajowych zleceniobiorców. Zlecenio-
biorczyni ma bowiem miejsce zamieszkania na te-
rytorium Polski, a więc podlega nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1a pkt 2 usta-
wy o pdof).

Inna sytuacja zaistnieje, jeżeli zleceniobiorczy-
ni przedstawi Państwu ukraiński certyfikat rezy-
dencji. Konsekwencją będzie konieczność ustalenia 

przez zleceniodawcę, gdzie na podstawie przepi-
sów art. 4 umowy polsko-ukraińskiej znajduje się 
miejsce zamieszkania tej osoby. Ponieważ jej miej-
sce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski, 
przedstawienie ukraińskiego certyfikatu rezydencji 
nie spowoduje automatycznie uznania, że miejsce 
zamieszkania ukraińskiej zleceniobiorczyni znajdu-
je się na terytorium Ukrainy. Jeżeli jednak tak usta-
lone miejsce zamieszkania będzie się znajdować na 
Ukrainie, powstanie konieczność pobierania podat-
ku od wynagrodzeń z umów zlecenia na mniej ko-
rzystnych zasadach przewidzianych dla nierezyden-
tów. Przepisy polsko-ukraińskiej umowy w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania nie wyłączają 
ani nie modyfikują tych zasad. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3, art. 4a, art. 13 pkt 8 lit. a, art. 22 ust. 9 pkt 4, art. 29 ust. 1 
pkt 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 2015 r. 
poz. 478),
ff art. 4 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie 12 stycz-
nia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. 
Nr 163, poz. 1025).

MAGDALENA KASPRZAK – specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Jak rozliczyć delegację zagraniczną 
nauczyciela-zleceniobiorcy
Jesteśmy jednostką oświatową. Nasi uczniowie odbędą podróż do Niemiec z nauczy-
cielem-opiekunem. Jest problem z wydelegowaniem drugiego nauczyciela jako tłuma-
cza, postanowiono więc zawrzeć umowę zlecenia z obcą osobą. Koszty transportu za-
pewnia szkoła, nocleg i wyżywienie zapewnia strona niemiecka. Za świadczoną usługę  
tłumacza zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie, ale jak rozliczyć delegację (diety) 
– pyta Czytelniczka z Olsztyna.

Umowa zlecenia nie uprawnia zleceniobiorcy do 
świadczeń z tytułu podróży służbowych, chyba że 
prawo do takich świadczeń wynika bezpośrednio 
z zapisów samej umowy.

Świadczenia z tytułu podróży służbowych przy-
sługują pracownikom. Zleceniobiorca nie jest pra-
cownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy.

Umowa zlecenia regulowana jest przez Kodeks 
cywilny. Nie wskazuje on dokładnie, co powinna za-
wierać ta umowa, w związku z tym zleceniodawca 
i zleceniobiorca mają dowolność w zakresie kształ-
towania warunków umowy.

Rozliczenie wyjazdu zleceniobiorcy w zakresie 
ponoszonych przez niego kosztów może być do-
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konane bezpośrednio na podstawie przepisów Ko-
deksu cywilnego. Zleceniodawca powinien zwrócić 
zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu 
należytego wykonania zlecenia. Dodatkowo, jeżeli 
wykonanie zlecenia wymaga wydatków, zlecenio-
dawca powinien na żądanie zleceniobiorcy udzie-
lić mu odpowiedniej zaliczki. Zasadą jest, że zlece-
niobiorca nie ma obowiązku ponoszenia wydatków 
(w tym czynienia nakładów) w celu wykonania 
umowy zlecenia z własnego majątku, a jeżeli takie 
wydatki (w tym nakłady) poczynił, może żądać ich 
zwrotu. Oznacza to, że zleceniobiorca może żądać 
zaliczki na poczet wydatków, które są niezbędne 
bądź też potrzebne do należytego wykonania zlece-
nia – np. odbycia zagranicznej podróży z uczniami.

Powstanie po stronie zleceniodawcy obowiązku 
udzielenia zaliczki zależy od zgłoszenia stosowne-
go żądania przez zleceniobiorcę. Bez takiego żąda-
nia zleceniodawca nie ma obowiązku jej udzielenia. 
Zgłoszenie żądania udzielenia zaliczki nie będzie 
dla zleceniodawcy wiążące w przypadku, gdy strony 

ustaliły zasady udzielenia zaliczki w umowie zlece-
nia. Wówczas zaliczki są udzielane zgodnie z ustalo-
nymi w umowie zasadami. Przy braku takich posta-
nowień przyjmujący zlecenie może zgłosić żądanie 
udzielenia zaliczki już z chwilą zawarcia umowy, 
a także później – w każdym momencie jej obowiązy-
wania, gdy stwierdzi konieczność poniesienia okre-
ślonych wydatków w celu wykonania zlecenia.

Aby zleceniobiorca miał prawo do rekompensa-
ty finansowej z tytułu podróży służbowej, w samej 
umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące przy-
sługujących mu świadczeń. W przypadku ich bra-
ku nie będzie można mówić o rozliczaniu podróży 
służbowej zleceniobiorcy.

Rozliczenie wyjazdu nauczyciela w ramach umo-
wy zlecenia może być zatem dokonane na 4 spo-
soby, przedstawione w tabeli. Sposób ewentualnej 
rekompensaty z tytułu zagranicznej podróży na-
uczyciela z uczniami zależy od decyzji zlecenio-
dawcy i ewentualnych ustaleń poczynionych ze zle-
ceniobiorcą.

Rozliczenie usług świadczonych przez nauczyciela-zleceniobiorcę  
podczas zagranicznej wycieczki z uczniami

Sposób rozliczenia Uwagi

Wypłata wynagrodzenia Kwota wynagrodzenia ustalona w umowie zlecenia może zostać odpowiednio zwiększona 
o ewentualne koszty, jakie zleceniobiorca miałby ponieść w związku z wyjazdem. W takim 
przypadku z tytułu samego wyjazdu nauczyciel nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń, 
ponieważ wszystko zostanie rozliczone w ramach przysługującego mu wynagrodzenia na 
podstawie zawartej umowy zlecenia.

Zleceniobiorca może wy-
stąpić o wypłatę zaliczki na 
zwiększone koszty podróży

Zaliczka może obejmować kwotę odpowiadającą tzw. innym drobnym wydatkom (np. wysokości 
25% diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej za czas jej trwania) lub może zostać określona 
w innej wysokości. W takim przypadku należy pamiętać, że nauczyciel nie może używać 
we własnym interesie rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy. Od sum pieniężnych zatrzymanych 
ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki 
ustawowe (art. 741 k.c.).

Nauczyciel może sam 
pokryć dodatkowe koszty 
wynikające z podróży

Wówczas zleceniodawca zobowiązany będzie do ich zwrotu po wykonaniu przez nauczyciela 
zadania będącego przedmiotem umowy zlecenia. Poniesione wydatki będą traktowane 
jako poczynione w celu należytego wykonania zlecenia i zleceniodawca zobowiązany będzie 
do ich zwrotu na podstawie art. 742 k.c.

W umowie zlecenia można 
wskazać, jakie świadcze-
nia będą przysługiwać 
nauczycielowi podczas 
zagranicznej podróży 
z uczniami

Świadczenia te mogą być analogiczne do świadczeń wynikających z przepisów rozporządzenia 
w sprawie podróży służbowych. Wszystko zależy od ustaleń zleceniodawcy ze zleceniobiorcą. 
W takim przypadku w umowie zlecenia powinien znaleźć się zapis wskazujący, że zleceniobiorca 
ma prawo do 25% diety na pokrycie innych drobnych wydatków podczas zagranicznej podróży 
z uczniami na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych (przejazdy, 
noclegi oraz wyżywienie zostało zapewnione).

■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 775 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),
ff art. 741–743 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539),
ff § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
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ZUS ulgi w opłacaniu składek

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Na czym polegają zmiany  
w odraczaniu płatności składek ZUS 
i rozkładaniu ich na raty
Wkrótce pracodawcy, którzy zalegają z płatnościami składek w ZUS, będą mogli od-
roczyć termin płatności lub rozłożyć zaległości na raty według korzystniejszych zasad. 
Te formy pomocy obejmą całą zaległość płatnika także w części finansowanej przez 
ubezpieczonych. Zmiana przepisów ma ułatwić płatnikom spłatę zadłużenia wobec 
ZUS. Natomiast dla ubezpieczonych przewidziana jest rekompensata związana z opóź-
nieniem w przekazywaniu zaległych składek do OFE lub na subkonto w ZUS. Będzie to 
część opłaty prolongacyjnej, jaką płatnicy muszą  zapłacić, występując z wnioskiem 
o układ ratalny lub o odroczenie terminu płatności.

Obecnie jednym z warunków pozytywnego rozpatrze-
nia przez ZUS wniosku przedsiębiorcy o odroczenie 
terminu płatności albo rozłożenie zadłużenia na raty 
jest uregulowanie zaległości w części pokrywanej 
przez ubezpieczonego. Jednak stan prawny w tym za-
kresie niebawem ulegnie zmianie na mocy rozwiązań, 
w myśl których płatnicy zyskają możliwość:

■■ objęcia układem ratalnym lub 
■■ odroczenia terminu płatności

całego zadłużenia (tj. zarówno w części finansowa-
nej przez podmiot zatrudniający, jak i  w części fi-
nansowanej przez ubezpieczonego, np. pracownika 
lub zleceniobiorcę). 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych przewiduje ponadto zmiany mające chro-
nić składki ubezpieczonego przed realnym spadkiem 
ich wartości, spowodowanym opóźnionym przekaza-
niem ich do OFE i zaewidencjonowaniem na subkon-
cie w ZUS. Chodzi tu o wprowadzenie mechanizmu 
polegającego na tym, że wyegzekwowane odsetki za 
zwłokę oraz opłata prolongacyjna będą proporcjonal-
nie do wysokości składek odprowadzane do OFE oraz 
ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie pierw-
szego dnia siódmego miesiąca następującego po 
miesiącu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Tryb ubiegania się o ulgę

O rozłożenie zadłużenia na raty może ubiegać się:
■■ płatnik (również były płatnik, który posiada za-

ległości z tytułu prowadzonej w przeszłości dzia-
łalności gospodarczej),

■■ osoba trzecia lub następca prawny, na którą zo-
stała przeniesiona odpowiedzialność za zadłuże-
nie płatnika,

■■ małżonek odpowiadający za zaległości współ-
małżonka,

pod warunkiem że nie jest w stanie z powodu uza-
sadnionych okoliczności uregulować jednorazowo 
całości zadłużenia.

Natomiast o odroczenie terminu płatności może 
ubiegać się aktywny płatnik (tj. taki,  jaki jest zo-
bowiązany do terminowego regulowania należności 
z tytułu składek), który ma przejściowe problemy fi-
nansowe uniemożliwiające opłacenie składek ZUS 
w ustawowym terminie.

Płatnik składek chcący skorzystać z powyższych 
ulg na obecnie obowiązujących zasadach powinien:

■■ złożyć komplet dokumentów, 
■■ uregulować składki (zaległe i bieżące) w części 

finansowanej ze środków ubezpieczonych oraz 
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■■ uregulować koszty egzekucyjne w sytuacji, gdy 
wobec niego prowadzone było (lub jest) postępo-
wanie egzekucyjne.

W przypadku złożenia wniosku o układ ratal-
ny płatnik prowadzący działalność gospodarczą ma 
obowiązek terminowego regulowania bieżących na-
leżności do ZUS w pełnej wysokości.

Wniosek o odroczenie terminu 
płatności lub spłatę zaległości 
w ratach

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek 
lub układ ratalny płatnik może złożyć w formie:

■■ pisemnej –  za pośrednictwem poczty, firmy ku-
rierskiej albo osobiście w każdej jednostce ZUS;

■■ ustnej  – do protokołu (w jednostce ZUS); pro-
tokół musi być podpisany przez wnioskodawcę 
i pracownika ZUS, który go sporządził;

■■ elektronicznej za pomocą portalu pue.zus.pl na 
formularzu:
–  ZUS-EOP – „Wniosek o odroczenie terminu 

płatności” lub 
–  ZUS-EUR „Wniosek o układ ratalny”.

Należy pamiętać o tym, że do uzyskania odrocze-
nia terminu płatności niezbędne jest złożenie wnios-
ku najpóźniej przed upływem ustawowego terminu 
zapłaty danej składki. W tym przypadku nie ma 
możliwości przywrócenia wskazanego terminu, co 
skutkuje tym, że wniosek złożony zbyt późno nie 
podlega rozpatrzeniu przez ZUS.

Przykład
Spółka z o.o. zatrudniająca 4 pracowników od 
początku kwietnia br. ma problemy z płynno-
ścią finansową spowodowane tym, że jej główny 
kontrahent przestał wywiązywać się ze swoich zo-
bowiązań. Z tego powodu spółka nie będzie mogła 
zapłacić należnych składek za 05/2015. Aby ZUS 
odroczył jej termin płatności składek na ubezpie-
czenia społeczne finansowane ze środków płatni-
ka, wniosek w tej sprawie musi zostać złożony naj-
później 15 czerwca 2015 r. 

W treści wniosku o przesunięcie terminu zapłaty 
składek lub o rozłożenie należności na raty powin-
no znaleźć się gruntowne uzasadnienie ubiegania 

się o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań składko-
wych. Płatnik powinien wskazać m.in.:

■■ przyczyny uniemożliwiające terminowe odpro-
wadzanie składek,

■■ swoje możliwości płatnicze, wśród których na-
leżałoby wymienić przede wszystkim wysokość 
dochodów w prowadzonym przez niego gospo-
darstwie domowym, 

■■ posiadane nieruchomości oraz elementy mająt-
ku ruchomego z podaniem marki, stanu i przy-
bliżonej wartości (chodzi tu szczególnie o takie 
ruchomości, jak np. sprzęt, samochód, maszy-
ny itp.),

■■ proponowane warunki spłaty zadłużenia.
Do omawianych wniosków koniecznie muszą zo-

stać załączone odpowiednie dokumenty obrazujące 
problemy finansowe oraz bieżące możliwości płat-
nicze firmy. 

Dokumenty potwierdzające problemy finansowe  
oraz możliwości płatnicze firmy to m.in:

bilans oraz rachunek zysków i strat  
za ostatnie 3 lata obrotowe

oświadczenie o terminowości uiszczania opłat  
przez nabywców

ewidencja środków trwałych

aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie 
z tytułu innych zobowiązań,  

np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, 
opłat za gaz, kredytu bankowego

kserokopia zeznań podatkowych  
za ostatnie 3 lata

harmonogramy spłaty kredytu bankowego  
bądź zadłużeń realizowanych wobec innych 
podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego

zaświadczenie z urzędu skarbowego  
o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami

oświadczenie o szacunkowej wartości  
zobowiązań firmowych

wykaz czynnych rachunków bankowych
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Zakres niezbędnych dokumentów, jakie płatnik 
w danej sprawie musi przedstawić, jest ustalany in-
dywidualnie z ZUS. Jednak precyzyjne informacje 
wpisane we wniosku, poparte odpowiednimi doku-
mentami, pozwolą ZUS na realną ocenę sytuacji fi-
nansowej płatnika i podjęcie decyzji odnośnie do 
tego, czy w konkretnej sytuacji zasadne jest udziele-
nie ulgi płatnikowi.

Termin rozpatrzenia wniosku

Wnioski o układ ratalny bądź o przesunięcie daty 
zapłaty składek rozpatrywane są w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania nie-
zbędnej dokumentacji, a zarazem nie później niż 
w terminie 2 miesięcy od dnia  wpływu wniosku 
do ZUS. 

Zawarcie umowy z ZUS 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dochodzi do 
zawarcia umowy z ZUS. Jest ona zwykle podpisy-
wana w jednostce ZUS, a gdy jest to niemożliwe, 
umowa wysyłana jest do akceptacji i podpisania płat-
nikowi składek, za pośrednictwem poczty (listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru) z poucze-
niem, że nieodesłanie podpisanego egzemplarza 
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania powoduje, 
że do porozumienia nie dochodzi, a tym samym za-
pisy umowy nie obowiązują.

  Zawarcie umowy z ZUS o ratalnej 
spłacie zadłużenia lub odroczeniu 
terminu płatności wstrzymuje 
postępowanie egzekucyjne.

ZUS w przypadku umów o układ ratalny dopusz-
cza ustalenie różnej wysokości oraz liczby rat w od-
niesieniu do poszczególnych funduszy ubezpiecze-
niowych, z zastrzeżeniem równoczesnej spłaty 
należności z tytułu składek na wszystkie fundusze 

obejmujące wszystkie umowy. Harmonogram spłat 
wynikający z układu ustalany jest tak, aby termin 
płatności poszczególnych rat nie przypadał później 
niż na 20. dzień miesiąca, a spłata rat w ramach da-
nego funduszu przypadała tylko raz w trakcie jed-
nego miesiąca.

Zawarcie umowy z ZUS powoduje wiele korzyści 
dla przedsiębiorców, m.in.:

■■ spłacanie zaległości w dłuższym okresie w do-
godnych terminach ustalonych w indywidualnym 
harmonogramie,

■■ zawieszenie naliczania odsetek za zwłokę (od na-
stępnego dnia po dniu złożenia do ZUS wniosku 
o układ ratalny lub od następnego dnia po usta-
wowym terminie odroczonych składek – w przy-
padku odroczenia terminu płatności),

■■ zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
■■ możliwość zmiany warunków udzielonej ulgi 

w szczególnych okolicznościach,
■■ możliwość odstąpienia od umowy przez płatnika 

w każdym czasie.

Zamiast odsetek za zwłokę płatnik jest zobowią-
zany do zapłacenia opłaty prolongacyjnej, która wy-
nosi 50% stawki odsetek obowiązującej w dniu za-
warcia umowy. 

Tryb odwoławczy

Jeśli ZUS nie zgadza się na udzielenie ulgi w spła-
caniu należności składkowych, wówczas płatnik 
jest uprawniony do odwołania się od decyzji i wy-
stąpienia z wnioskiem o ponowne jej rozpatrze-
nie. W takim przypadku podmiot musi położyć 
nacisk na argumenty, które nie zostały uwzględ-
nione przez ZUS, oraz powołać nowe okoliczno-
ści w sprawie.

Należy pamiętać, że w razie odmowy w kwestii 
odroczenia terminu płatności składek płatnik zobo-
wiązany będzie uregulować należne składki wraz 
z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapła-
ty włącznie (o ile oczywiście nastąpi przekroczenie 
ustawowego terminu płatności). ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 29, art. 30, art. 32 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121),
ff art. 57 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613),
ff § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a tak-
że zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 40, poz. 204),
ff art. 1–2 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w dniu oddania tego numeru SPP do druku 
ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw.
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podstawa wymiaru składek ZUS

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – radca prawny, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych 

Czy honorarium autorskie pracownika 
stanowi podstawę wymiaru składek ZUS
Pracownik zatrudniony w naszej firmie na stanowisku programisty w  ramach swoich obo-
wiązków stworzył oprogramowanie do obsługi gabinetów stomatologicznych. Z tego ty-
tułu, zgodnie z umową o pracę, wypłaciliśmy mu dodatkowe wynagrodzenie. Czy w tym 
przypadku honorarium autorskie należy oskładkować – pyta Czytelniczka z Warszawy.

Tak. Dodatkowe wynagrodzenie wypłacone pracow-
nikowi za utwór w postaci oprogramowania, któ-
re powstało w ramach jego obowiązków pracowni-
czych, jest przychodem ze stosunku pracy i podlega 
oskładkowaniu. Kwotę tego wynagrodzenia należy 
zsumować z wynagrodzeniem za pracę i od łącznej 
kwoty obliczyć składki na ubezpieczenia społecz-
ne i ubezpieczenie zdrowotne, a następnie wykazać 
i rozliczyć je w imiennym raporcie ZUS RCA.

Prawa autorskie do programów komputerowych, 
które zostały stworzone w ramach umowy o pra-
cę, od chwili ich powstania z mocy prawa przysłu-
gują pracodawcy, o ile umowa o pracę nie stanowi 
inaczej (art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych). Jeśli więc pracownik, wy-
konując swoje obowiązki pracownicze, stworzy 
oprogramowanie, do którego z mocy prawa autor-
skie prawa majątkowe będą przysługiwać pracodaw-
cy, ewentualne dodatkowe wynagrodzenie z tego 
tytułu należy oskładkować. Potwierdził to Sąd Naj-
wyższy w uchwale z 14 lutego 2012 r. (III UZP 4/11, 
OSNP 2012/15-16/198), w której wyraził pogląd, że: 
(...) wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez 
pracodawcę z mocy prawa (...) autorskich praw ma-
jątkowych do utworu stworzonego przez pracowni-
ka w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i choro-
bowe określone w art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 
ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych.

W uzasadnieniu tej uchwały SN wskazał, że 
w przypadku tzw. utworów pracowniczych nie ma 
potrzeby zawierania dodatkowej umowy (m.in. li-

cencyjnej, umowy o dzieło) o przeniesienie autor-
skich praw majątkowych. W świetle ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych (jeżeli ustawa 
lub umowa o pracę nie stanowią inaczej) pracodaw-
ca, którego pracownik stworzył utwór w ramach wy-
konywania obowiązków ze stosunku pracy, z chwilą 
przyjęcia utworu nabywa autorskie prawa majątko-
we w granicach wynikających z celu umowy o pra-
cę i zgodnego zamiaru stron (art. 12 ust. 1 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Przykład
Maria B. jest zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę w agencji reklamowej na stanowisku co-
pywritera. Do jej obowiązków pracowniczych na-
leży m.in. tworzenie tekstów i haseł reklamowych. 
W umowie o pracę ma zagwarantowane honora-
rium autorskie w wysokości 5% od wartości projek-
tu. W tej sytuacji honorarium autorskie należy zsu-
mować z wynagrodzeniem za pracę i od łącznej 
kwoty naliczyć składki ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników stanowi przychód w rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy (art. 18 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 w zw. 
z art. 4 pkt 9 ustawy systemowej). Przychód stanowi 
także podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne (art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Ozna-
cza to, że oskładkowaniu podlega nie tylko wyna-
grodzenie zasadnicze wynikające z umowy o pracę, 
ale także dodatkowe wynagrodzenie, jakie pracow-
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ZUS składka na ubezpieczenie zdrowotne

nik otrzymuje od pracodawcy, np. za stworzenie 
w ramach stosunku pracy danego utworu.

  Jeżeli prawo do honorarium 
autorskiego pracownika wynika 
ze stosunku pracy, to należy 
odprowadzić od niego składki 
na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne.

Oskładkowaniu będzie podlegało też wynagro-
dzenie uzyskane z tytułu udzielenia licencji lub 
z tytułu umowy o dzieło, jeżeli umowa ta zostanie 
zawarta z własnym pracownikiem (art. 18 ust. 1a 
ustawy o systemowej). W tym przypadku zastoso-
wanie będzie miał art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, 
zgodnie z którym za pracownika uważa się również 
osobę wykonującą umowę cywilnoprawną, jeżeli 
taka umowa jest zawarta z własnym pracodawcą lub 
jeżeli w ramach tej umowy osoba ta wykonuje pracę 
na rzecz własnego pracodawcy.

W interpretacji z 19 lutego 2015 r. (znak 
DI/100000/43/1517/2014) oddział ZUS w Gdań-
sku wskazał, że: (...) umowa licencyjna sama w so-
bie, tak jak i umowa o dzieło nie stanowi, w świetle 
przywołanego wyżej art. 6 ust. 1 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych tytułu do ubezpieczeń spo-

łecznych. Zatem za osoby, które zawarły tego typu 
umowy z przedsiębiorcą nie będzie obowiązku od-
prowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, 
o ile osoby te nie będą pozostawały z przedsiębiorcą 
w stosunku pracy.

Przykład
Na podstawie odrębnej umowy pracownik stwo-
rzył program komputerowy i udzielił pracodawcy li-
cencji na korzystanie z niego przez okres 1 roku, za 
co otrzymuje 1500 zł miesięcznie. Wynagrodzenie 
to jest doliczane do wynagrodzenia zasadniczego 
i objęte obowiązkowymi składkami na ubezpiecze-
nia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, tak jak 
wynagrodzenie za pracę, ponieważ umowa licen-
cyjna została zawarta z własnym pracodawcą.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 4 pkt 9, art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 1, 1a i ust. 2, art. 20 ust. 1 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121),
ff art. 12 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; 
ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016),
ff art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 581).

MARIUSZ KOWALEWSKI – ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy można obniżyć składkę zdrowotną 
do wysokości zaliczki podatkowej 
od umowy zlecenia
Od maja 2015 r. został zatrudniony w naszej firmie zleceniobiorca, który wykonuje dla 
nas prace uprawniające do zastosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu. 
Z rozliczenia tej umowy wynika, że kwota składki zdrowotnej przewyższa wartość naliczo-
nego podatku dochodowego. Czy w tej sytuacji możemy obniżyć składkę zdrowotną 
do wysokości podatku – pyta Czytelnik z Wrocławia.

Tak. Jeżeli obliczona przez płatnika składka na 
ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki 

na podatek dochodowy, wówczas należy ją obniżyć 
do wysokości wyliczonego podatku. Zasada obni-
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żania składki zdrowotnej będzie miała zastosowa-
nie do ubezpieczonych podlegających obowiązko-
wemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są 
m.in. przychody nieprzekraczające 200 zł, jeżeli 
umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracowni-
kiem płatnika. 

Często zdarza się, że obliczona składka na 
ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa niż wyliczo-
na zaliczka na podatek dochodowy. W takiej sytu-
acji wspomnianą składkę za dany miesiąc należy 
obniżyć do wysokości zaliczki podatkowej. Regu-
łę tę trzeba stosować nie tylko w przypadku pra-
cowników, ale także przy rozliczaniu m.in. zlece-
niobiorców. 

Należy jednak pamiętać, że obniżenia składki 
zdrowotnej do wysokości podatku dochodowego 
nie stosuje się do przychodów z tytułu wykonywa-
nia pracy na podstawie umowy zlecenia albo in-
nej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się prze-
pisy dotyczące zlecenia, jeżeli kwota należności 
określona w umowie z osobą niebędącą pracowni-
kiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Przykład
Zleceniodawca zawarł w maju 2015 r. z Roma-
nem W. jednodniową umowę zlecenia na na-
prawę ogrodzenia. Za wykonanie usługi zosta-
ło ustalone wynagrodzenie w wysokości 190 zł. 
Wykonawca zlecenia ze względu na zatrudnie-
nie w innej firmie podlega obowiązkowo tylko 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż jego wyna-
grodzenie z etatu jest wyższe od płacy minimal-
nej. Umowa zlecenia powinna być rozliczona 
w następujący sposób:

■  podatek ryczałtowy:  
190 zł × 18% = 34,20 zł; po zaokrągleniu 34 zł,

■  składka zdrowotna należna do ZUS:  
190 zł x 9% = 17,10 zł,

■  kwota do wypłaty:  
190 zł – 34 zł – 17,10 zł = 138,90 zł.

Najczęściej zasada obniżania składki zdrowot-
nej do wysokości podatku dochodowego występuje 
w przypadku zastosowania do umowy zlecenia 50% 
kosztów uzyskania przychodów lub gdy wynagrodze-
nie z tytułu umowy zlecenia (rozliczanej na zasadach 
ogólnych) jest niskie.

Przykład
Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia na kwo-
tę 1500 zł brutto z osobą, dla której stanowi ona 
jedyne zatrudnienie. Zleceniobiorca został więc 
zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz – na 
swój wniosek – do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego. Umowa kwalifikowała się do za-
stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. 
W przedstawionej sytuacji od wypłaty dokonanej 
w maju 2015 r. spółka powinna naliczyć składki 
ZUS w sposób zaprezentowany w tabeli.

Lp. Wyszczególnienie Wartości 
w zł

1 Wynagrodzenie 1500,00

2 Podstawa składki na 
ubezpieczenie społeczne (poz. 1)

1500,00

3 Składka na ubezpieczenie 
emerytalne (poz. 2 × 9,76%)

146,40

4 Składka na ubezpieczenie 
rentowe (poz. 2 × 1,5%)

22,50

5 Składka na ubezpieczenie 
chorobowe (poz. 2 × 2,45%)

36,75

6 Suma składek na ubezpieczenie 
społeczne  
(poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

205,65

7 Koszty uzyskania przychodu 
[(poz. 1 – poz. 6) × 50%]

647,18

8 Podstawa obliczenia zaliczki 
na podatek po zaokrągleniu 
do pełnego złotego  
(poz. 1 – poz. 6 – poz. 7)

647,00

9 Zaliczka na podatek  
(poz. 8 × 18%)

116,46

10 Podstawa składki na 
ubezpieczenie zdrowotne  
(poz. 2 – poz. 6)

1294,35

11 Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne w pełnej wysokości 
(poz. 10 × 9%)

116,49

12 Składka zdrowotna obniżona 
do wysokości zaliczki na podatek

116,46

Jak wynika z tabeli, składkę na ubezpieczenie zdro-
wotne w kwocie 116,49 zł spółka musiała obniżyć 
do wysokości zaliczki podatkowej, czyli do kwo-
ty 116,46 zł. W takiej kwocie należy wykazać ww. 
składkę w raporcie ZUS RCA sporządzonym za zle-
ceniobiorcę za maj 2015 r.
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ZUS podstawa wymiaru zasiłku

Prawidłowo wypełniony fragment druku ZUS RCAPrawidłowo wypełniony fragment druku ZUS RCAPrawidłowo wypełniony fragment druku ZUS RCA

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 83 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581), 
ff art. 13 pkt 8, art. 30 ust. 1 pkt 5a, ust. 3, art. 65 ust. 3b 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 2015 r. poz. 478).

ANETA MAJ – specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy data wypłaty premii  
wpływa na podstawę wymiaru zasiłku
W naszej firmie pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje  pre-
mia regulaminowa. Wynagrodzenia są płatne do 30. dnia każdego miesiąca, a premia 
za dany miesiąc wypłacana jest wraz z wynagrodzeniem zasadniczym w następnym 
miesiącu. Do tej pory przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku premię uwzględnialiśmy 
zgodnie z datą wypłaty, tj. premia za maj była wypłacana w czerwcu, zatem uwzględ-
nialiśmy ją w podstawie wymiaru zasiłku w czerwcu. Czy nasze postępowanie jest pra-
widłowe – pyta Czytelniczka z Mrągowa.

Nie. Państwa postępowanie nie jest prawidłowe, 
w związku z tym konieczna będzie korekta ustalo-
nych podstaw wymiaru zasiłków.

Podstawę wymiaru zasiłków stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłaco-
ne za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, 
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w którym powstała niezdolność do pracy. Za wyna-
grodzenie pracownika uważa się jego przychód sta-
nowiący podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nie chorobowe, po pomniejszeniu o kwotę składek 
finansowanych przez ubezpieczonego na ubezpiecze-
nia emerytalne, rentowe oraz chorobowe (13,71%).

Ustalając okres, z którego wynagrodzenie po-
winno zostać uwzględnione w podstawie wymiaru 
zasiłków, należy do podstawy wymiaru zasiłku do-
liczyć wszystkie inne przychody pracownika wypła-
cone za okres, z którego ustalana jest podstawa wy-
miaru, bez względu na datę wypłaty.

  Wynagrodzenie należy doliczyć 
do podstawy wymiaru według 
miesiąca, którego dotyczy.

Przez pojęcie „wypłacone za” należy rozumieć 
wypłacenie wynagrodzenia i innych jego składników 
za konkretne, ustalone miesiące, bez względu na datę 
ich wypłaty. Oznacza to, że gdy wynagrodzenie np. 
za maj 2014 r., uwzględniane w podstawie wymiaru 
wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku, jest wy-
płacane zgodnie z zasadami przyjętymi przez praco-
dawcę w maju 2014 r., wówczas to wynagrodzenie na-
leży przyjąć do podstawy wymiaru w tym miesiącu. 
Wynagrodzenie za maj 2014 r., które zostało wypłaco-
ne np. 10 czerwca 2014 r., również należy przyjąć do 
podstawy wymiaru jako wynagrodzenie za maj. Tak 
trzeba postępować także z wynagrodzeniem wypłaco-
nym za kolejne miesiące. Przykładowo, wynagrodze-
niem wypłaconym za ostatni miesiąc uwzględniany 
w podstawie wymiaru, tj. za kwiecień 2015 r., będzie 
wynagrodzenie wypłacone 10 maja 2015 r.

Taka sama zasada obowiązuje, gdy wynagrodze-
nie jest wypłacane pracownikowi w miesiącu, za 
który przysługuje, a inne składniki wynagrodzenia 
– z przesunięciem miesięcznym.

Przykład
Pracownik jest niezdolny do pracy od 1 do 31 maja 
2015 r. W podstawie wymiaru wynagrodzenia cho-
robowego należy uwzględnić przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie wypłacone za okres od maja 
2014 r. do kwietnia 2015 r. Pracownik ma prawo 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz (od marca 
2015 r.) do premii regulaminowej, która jest wypła-
cana do 10. dnia następnego miesiąca. W podsta-

wie wymiaru zasiłku oprócz wynagrodzenia za-
sadniczego należy uwzględnić:

Premia za 
okres

Termin 
wypłaty

Należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru 

zasiłku za:

marzec 
2015 r.

10 kwietnia 
2015 r.

marzec 2015 r.

kwiecień 
2015 r.

10 maja 
2015 r.

kwiecień 2015 r.

W przypadku gdy pracodawca przy ustalaniu pod-
stawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i za-
siłków postępował odmiennie od podanej wyżej za-
sady, tj. gdy przyjmował wynagrodzenie za dany 
miesiąc wypłacone w tym miesiącu, a premię za dany 
miesiąc według daty jej wypłacenia w miesiącu na-
stępnym, konieczne jest zweryfikowanie tak ustalo-
nych podstaw wymiaru i w zależności od ustalonych 
różnic wyrównanie świadczeń pracownikom albo do-
płata składek na ubezpieczenia społeczne.

Zasadą jest, że gdy niewypłacenie zasiłku w ca
łości lub w części jest następstwem błędu płatni
ka składek uprawnionego do wypłaty zasiłków, 
roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po 
upływie 3 lat. Korekta podstaw wymiaru świadczeń 
w rozpatrywanym przypadku powinna zatem doty-
czyć okresu 3 lat wstecz i jeśli po tej weryfikacji zo-
stanie ustalone, że pracownikom należą się wyrów-
nania, trzeba te wyrównania wypłacić i rozliczyć 
w deklaracji rozliczeniowej w miesiącu ich wypłaty.

Jeżeli natomiast powstałe różnice wskazują na za-
wyżenie podstawy wymiaru zasiłku, płatnik składek 
powinien dopłacić składki na ubezpieczenia społecz-
ne na kwotę ustalonych różnic, ponieważ bezpod-
stawnie dokonał potrącenia tych kwot ze składek na 
ubezpieczenia społeczne w poprzednich okresach na 
skutek błędnie ustalonej podstawy wymiaru. Ze skła-
dek należnych na ubezpieczenia społeczne płatnik 
składek ma prawo do potrącenia wypłaconych w da-
nym miesiącu zasiłków, jednak z wyjątkiem zasiłków 
bezpodstawnie wypłaconych. Za bezpodstawnie wy-
płacone świadczenia uważa się m.in. świadczenia za-
wyżone przez płatnika składek. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1 i art. 67 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
ff art. 41 ust. 6 pkt 1 i art. 46 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121).
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ZUS zasiłek opiekuńczy

ANNA SZOCIŃSKA – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych 

Czy urlop wypoczynkowy wpływa 
na prawo do zasiłku opiekuńczego
Nasza pracownica przebywała na urlopie wypoczynkowym w okresie od 1 do 15 maja br. 
W trakcie tego urlopu poinformowała nas, że otrzymała zwolnienie lekarskie na chore 
dziecko, na okres od 2 do 17 maja. Czy w tej sytuacji powinniśmy jej wypłacić zasiłek 
opiekuńczy – pyta Czytelnik z Poznania.

Nie. W okresie przebywania na urlopie wypoczynko-
wym pracownica nie ma prawa do zasiłku opiekuń-
czego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczone-
mu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

■■ zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, 
w określonych przypadkach,

■■ chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
■■ innym chorym członkiem rodziny.

Zatem przysługuje za okres, kiedy ubezpieczony 
przerywa pracę na określony czas w celu sprawowa-
nia opieki, natomiast osoba przebywająca na urlopie 
wypoczynkowym nie musi przerywać pracy, ponie-
waż w tym czasie jej nie wykonuje. Oznacza to, że 
Państwa pracownica w okresie od 2 do 15 maja, kie-
dy przebywała na urlopie wypoczynkowym, nie bę-
dzie miała prawa do zasiłku opiekuńczego. Prawo to 
nabędzie za 16 i 17 maja, ponieważ te dni przypadają 
już po zakończonym urlopie wypoczynkowym.

Przykład
Pracownica przebywała na urlopie wypoczynkowym 
od 2 do 12 maja 2015 r. W zakładzie pracy przed-
łożyła zaświadczenie lekarskie wydane w związku 
z koniecznością sprawowania opieki nad chorym 
5-letnim dzieckiem od 11 do 17 maja. Za okres od 
11 do 12 maja pracownica nie ma prawa do zasił-
ku opiekuńczego, ponieważ czas ten pokrywa się 
z udzielonym jej urlopem wypoczynkowym. Prawo 
do zasiłku nabyłaby od 13 do 17 maja, ale z oświad-
czenia złożonego na druku ZUS Z-15 wynika, że mąż 
pracownicy – ojciec dziecka – przebywa na urlopie 
wypoczynkowym od 15 do 22 maja, czyli jest do-
mownikiem mogącym zapewnić dziecku opiekę. 
W związku z tym pracownica ma prawo do zasiłku 
opiekuńczego za okres od 13 do 14 maja br.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy 
dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wol-
nych od pracy. Prawo do niego przysługuje oso-
bie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu bez 
względu na to, czy jest to ubezpieczenie obowiąz-
kowe czy dobrowolne.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku opie-
kuńczego od pierwszego dnia podlegania ubezpie-
czeniu chorobowemu, czyli bez okresu wyczekiwa-
nia. Jednak nie ma prawa do tego zasiłku, jeżeli we 
wspólnym gospodarstwie domowym są inne doro-
słe osoby, które mogą zapewnić opiekę dziecku (lub 
choremu członkowi rodziny). Zastrzeżenie to nie 
dotyczy jedynie opieki sprawowanej nad chorym 
dzieckiem w wieku do 2 lat.

Za członka rodziny, który może zapewnić opie-
kę, nie uważa się: osoby całkowicie niezdolnej do 
pracy, osoby chorej, osoby, która jest niesprawna fi-
zycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, 
osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, pracownika 
odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie, oso-
by prowadzącej działalność pozarolniczą, która nie 
może regulować czasu pracy w dowolny sposób (ma 
ustalone godziny pracy), osoby niezobowiązanej do 
sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodek-
su rodzinnego opiekuńczego, jeśli odmawia sprawo-
wania opieki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w roku kalenda-
rzowym przez okres nie dłuższy niż 60 dni, jeżeli 
opieka jest sprawowana nad dzieckiem zdrowym do 
8 lat lub dzieckiem chorym w wieku do 14 lat, oraz 
14 dni, jeżeli opieka dotyczy chorego dziecka powy-
żej 14 lat lub innego chorego członka rodziny. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 32, art. 33–35 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
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Co się dzieje z umowami o zakazie konkurencji w przypadku przejęcia 
zakładu pracy

Przejmujemy zakład pracy wraz z jego pracownikami. Kilku z nich ma umowę 
o zakazie konkurencji. Czy umowy takie zawarte ze starym pracodawcą będą 
obowiązujące także u nowego?

NIE. Przejęcie pracowników oznacza, że nowy pracodawca przejmuje tylko zobowiązania 
ze stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji nie jest częścią składową umowy o pracę 
(jest odrębnym stosunkiem prawnym), dlatego zobowiązania z niej wynikające nie mogą 
być przejęte. 

Jak dokumentować odbycie przez pracownika szkolenia ogólnego 
i stanowiskowego

Dla nowo przyjętych pracowników po raz pierwszy będziemy przeprowadzać 
w ramach bhp instruktaż ogólny i stanowiskowy. Czy fakt odbycia tych szkoleń 
powinien być udokumentowany?

TAK. Pracownik powinien na piśmie potwierdzić, że odbył zarówno instruktaż ogólny, jak i stano-
wiskowy. Dokumenty z podpisem pracownika powinny się znaleźć w jego aktach osobowych. Na 
tej podstawie będzie można określić, kiedy pracownik ma obowiązek przejść szkolenie okresowe 
w zakresie bhp.

Jak liczyć porę nocną dla pracującego młodocianego

Zatrudniamy młodocianych pracowników. Wiemy, że nie wolno ich zatrudniać 
w porze nocnej. Mamy jednak problem z ustaleniem, kiedy się ona zaczyna, 
a kiedy kończy.

Zasadniczo pora nocna dla młodocianego obejmuje 8 godzin między 22.00 a 6.00. Jednak w przy-
padku młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły 
gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, porę nocną liczy się 
nieco inaczej – przypada ona pomiędzy 20.00 a 6.00.

Jakie dokumenty są potrzebne do udzielenia pracownikowi urlopu 
okolicznościowego z okazji ślubu

Pracownik ubiega się o urlop okolicznościowy z okazji swojego ślubu. Czy 
pracodawca może domagać się od niego kopii aktu zawarcia związku małżeń-
skiego?

W takiej sytuacji radzimy poprosić pracownika o przedstawienie skróconego aktu ślubu do wglą-
du dla pracodawcy. Po obejrzeniu aktu należy sporządzić notatkę o tym, kto go przedstawił, jakie 
są w nim dane oraz do czego te informacje są potrzebne (w tym przypadku – do udzielenia urlopu 
okolicznościowego). Pracodawca nie musi przechowywać kopii aktu ślubu.

o to pytają kadrowi

Ewa Preis

radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista  

ds. prawa pracy  
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista  

ds. prawa pracy  
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz- 
-Kaczmarek

radca prawny

n Precyzyjna wyszukiwarka

n  Codziennie aktualizowana  
baza wiedzy

n Codzienny kontakt z Ekspertami

n  Najlepsze narzędzia w pracy  
każdego Kadrowego
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BEZPIECZNA PRACA wypadki przy pracy

JOANNA DYMOWSKA-MOUSSA – specjalista ds. bhp

Jak należy zakwalifikować wypadek 
podczas dyżuru pracownika
Pracownik powinien zgłosić pracodawcy każdy wypadek, któremu uległ podczas peł-
nienia dyżuru pracowniczego. Pracodawca ma obowiązek przyjąć zgłoszenie i powo-
łać zespół powypadkowy.

Pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do peł-
nienia dyżuru, czyli do pozostawania poza normalny-
mi godzinami pracy w gotowości do wykonywania 
pracy wynikającej z umowy o pracę. Pracownik może 
dyżurować w zakładzie pracy lub w innym miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę, również w domu. 
W każdym momencie pełnienia dyżuru może zostać 
wezwany do wykonywania powierzonych mu zadań.
Jeżeli podczas pełnienia dyżuru pracownik ulegnie 
wypadkowi, pracodawca powinien przyjąć zgłosze-
nie od poszkodowanego i powołać zespół powy-
padkowy. Zadaniem zespołu powypadkowego jest 
ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz do-
konanie kwalifikacji prawnej zdarzenia, czyli usta-
lenie, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. 

Każdy wypadek, który nastąpił podczas dyżuru, 
wymaga od zespołu powypadkowego indywidual-
nego podejścia i rzetelnego ustalenia, czy wypełnio-
ne zostały przesłanki pozwalające uznać to zdarze-
nie za wypadek przy pracy, a w szczególności, czy 
zachowany został związek z pracą.
Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie:

■■ nagłe,
■■ wywołane przyczyną zewnętrzną,
■■ powodujące uraz albo śmierć,

które nastąpiło w związku z pracą:
–  podczas lub w związku z wykonywaniem przez 

pracownika zwykłych czynności lub poleceń 
przełożonych,

 –  podczas lub w związku z wykonywaniem przez 
pracownika zwykłych czynności, nawet bez pole-
cenia,

 –  w czasie pozostawania pracownika w drodze między 
siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obo-
wiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy 

wszystkie cztery przesłanki muszą wystąpić łącz-

nie. Jeśli wypadek wydarzył się w czasie pełnienia 
przez pracownika dyżuru, należy przede wszystkim 
ustalić, czy zdarzenie to miało związek z pracą (przy 
czym związek ten jest szeroko pojmowany jako zwią-
zek czasowy, miejscowy lub funkcjonalny). Zwią-
zek zdarzenia z pracą oznacza, że wypadek nastąpił 
w czasie i miejscu wykonywania pracy lub poza cza-
sem i miejscem wykonywania pracy, lecz w związku 
z czynnościami podejmowanymi w interesie zakładu 
pracy albo w związku z wykonywaną pracą.

  Jeżeli wypadek miał miejsce 
podczas dyżuru, należy ustalić, 
czy zdarzenie to miało związek 
z pracą.

Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, pod 
warunkiem że podczas dyżuru pracownik nie wyko-
nywał pracy. W przypadku gdy pracownik, w chwili 
gdy zdarzył się wypadek, był w gotowości do pracy 
na wyraźne polecenie pracodawcy – ale jej nie wy-
konywał, istnieje związek miejscowy oraz funkcjo-
nalny między zdarzeniem a pracą. Dlatego zdarzenie 
wypełnia również pozostałe trzy przesłanki definicji, 
w związku z czym jest wypadkiem przy pracy. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 1515 § 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),
ff art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637),
ff § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia po-
wstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek 
przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku 
i terminu jej sporządzenia (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1618).
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szkolenia bhp BEZPIECZNA PRACA

EWELINA TUSIŃSKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Jakie szkolenie bhp powinni przejść 
dyrektor szpitala i jego zastępcy
Dyrektor naszego szpitala jest zatrudniony na umowę o pracę, podobnie jak jego za-
stępcy. Czy osoby te powinny przejść szkolenie okresowe dla pracodawców, czy osób 
kierujących pracownikami – pyta Czytelniczka z Koszalina.

Dyrektor szpitala i jego zastępcy nie są pracodaw-
cami. W związku z tym powinni przejść szkolenie 
okresowe dla osób kierujących pracownikami.

Zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do 
pracy, do której wykonywania nie posiada on wyma-
ganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, 
a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zo-
bowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w za-
kresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz 
prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

  Pracodawca nie może dopuścić 
do pracy pracownika  
bez dostatecznej znajomości 
przepisów i zasad bhp.

Szkolenia okresowe mają natomiast na celu ak-
tualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności 
w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników 
szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-or-
ganizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia takie mu-
szą odbyć:

■■ osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kie-
rujące pracownikami, w szczególności kierowni-
cy, mistrzowie i brygadziści,

■■ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotni-
czych,

■■ pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym pro-
jektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzą-
dzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy 
produkcji,

■■ pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pra-
cy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

■■ pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie-
wymienieni powyżej, których charakter pracy 

wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla 
zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z od-
powiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.
Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie 

bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążą-
cych na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być 
okresowo powtarzane. Jednak w przypadku szpitala 
jego dyrektor nie jest pracodawcą (jest nim jednost-
ka organizacyjna), a jedynie pracownikiem, który 
kieruje innymi podwładnymi. W związku z tym po-
winien on odbyć szkolenie dla osób kierujących pra-
cownikami, a nie dla pracodawców. Podobnie bę-
dzie w przypadku zastępców dyrektora.

Szkolenia z zakresu bhp mają na celu zapewnie-
nie uczestnikom:

■■  zaznajomienia się z czynnikami środowiska pra-
cy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpie-
czeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy 
oraz z odpowiednimi środkami i działaniami za-
pobiegawczymi,

■■  poznania przepisów oraz zasad bhp w zakresie 
niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie 
pracy i na określonym stanowisku pracy, a także 
związanych z pracą obowiązków i odpowiedzial-
ności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

■■  nabycia umiejętności wykonywania pracy w spo-
sób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępo-
wania w sytuacjach awaryjnych i udzielenia po-
mocy osobie, która uległa wypadkowi.
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3 i art. 2373 § 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),
ff § 3 i 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, 
poz. 1420).
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ZWIĄZKI ZAWODOWE spory zbiorowe

MAREK ROTKIEWICZ – specjalista ds. zatrudnienia

Kto reprezentuje pracodawcę  
w sporze zbiorowym 
Wchodzimy w spór zbiorowy z pracownikami. Związek zawodowy reprezentujący pra-
cowników domaga się, aby negocjacje prowadził ktoś z zarządu firmy, gdyż negocjator 
z zewnątrz nie ma zdolności decyzyjnej w zakresie wynagrodzeń. Kto może reprezento-
wać pracodawcę – pyta Czytelnik z Gdańska.

Pracodawcę w sporze zbiorowym może reprezento-
wać on sam, organizacja pracodawców albo ustano-
wiony przez niego pełnomocnik, którym może zo-
stać osoba spoza zakładu pracy. 

Prawa i interesy pracodawców w sporach zbioro-
wych mogą być reprezentowane przez właściwe or-
ganizacje pracodawców (art. 2 ustawy o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych). Nie jest to obowiązek, 
więc pracodawca może występować samodzielnie 
albo może go reprezentować właściwa reprezenta-
cja pracodawców.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choć-
by nie posiadała osobowości prawnej, a także oso-
ba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników 
(art. 3 Kodeksu pracy, dalej: k.p.). Istotne w odnie-
sieniu do pytania jest to, że właściwie zawsze ktoś 
musi reprezentować pracodawcę innego niż osoba 
fizyczna. Dotyczy to wszystkich jednostek orga-
nizacyjnych, w których czynności z zakresu pra-
wa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający 
tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba 
(art. 31 k.p.).

Wyznaczoną osobą może być każda osoba fi-
zyczna w pełni zdolna do czynności prawnych, 
upoważniona przez pracodawcę (osoby lub pod-
mioty umocowane do wykonywania w imieniu pra-
codawcy czynności przekraczających zwykły za-
rząd) do dokonywania w jego imieniu określonych 
czynności. W stosunkach pracy w zakresie zasad 
reprezentacji pracodawcy pierwszeństwo mają re-
gulacje prawa pracy, a wyznaczenie osoby do do-
konywania za pracodawcę czynności prawnych 
z zakresu prawa pracy może nastąpić w każdy spo-
sób dostatecznie ujawniający taką wolę reprezen-
towanego (wyrok SN z 7 grudnia 2012 r., II PK 
121/12, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

  Osobę do dokonywania 
czynności z zakresu prawa pracy 
pracodawca może wyznaczyć 
w każdy sposób ujawniający  
jego wolę.

Pełnomocnictwo może dotyczyć wszystkich 
czynności z zakresu prawa pracy lub tylko niektó-
rych z nich, przy czym pełnomocnictwo powinno 
dokładnie to określać. Może również odnosić się 
do prowadzenia w imieniu pracodawcy negocjacji 
z organizacją związkową w ramach prowadzone-
go sporu zbiorowego. Nie ma przy tym ograniczeń 
prawnych, wskazujących, że w przypadku sporu 
zbiorowego musi to być osoba „decyzyjna” w fir-
mie. Może to być negocjator nie tylko spoza zarzą-
du, dyrekcji itp., ale również całkowicie spoza za-
kładu pracy. W tym przypadku działanie w imieniu 
pracodawcy może się opierać na umowie cywilno-
prawnej (zlecenia lub umowie, do której stosujemy 
przepisy o zleceniu) albo na udzielonym przez pra-
codawcę pełnomocnictwie. Umocowanie może do-
tyczyć również zawarcia w imieniu pracodawcy (ze 
wszystkimi skutkami prawnymi odnoszącymi się do 
pracodawcy) porozumienia z przedstawicielami or-
ganizacji związkowej.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 295),
ff art. 3, art. 31, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pra-
cy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff art. 95 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539).



  nr 11/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 45

dofinansowanie wypoczynku DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

RADOSŁAW TYBURCZY – biegły sądowy z dziedziny rachunkowości budżetowej i finansów publicznych

Jak ustalić zasady dofinansowania 
wypoczynku pracowników
Samorządowy zakład budżetowy dofinansowuje z zfśs wypoczynek pracowników orga-
nizowany przez nich we własnym zakresie. Wysokość dofinansowania uzależniona jest 
od średniego dochodu brutto z ostatnich 3 miesięcy uzyskiwanego wyłącznie przez pra-
cownika zakładu. Zasady takie unormowane zostały w regulaminie zfśs, sporządzonym 
przez naszego radcę prawnego i zatwierdzonym przez kierownika jednostki. Największe 
dofinansowanie otrzymują pracownicy, którzy są zatrudnieni na niepełnych etatach, 
dla których zakład jest jednym z kilku pracodawców, a ich sytuacja ekonomiczna jest 
niezła (radca prawny, inspektor ds. bhp). Czy w regulaminie zfśs może znaleźć się zapis, 
że wysokość kwoty dofinansowania do wypoczynku jest uzależniona jedynie od docho-
du uzyskiwanego przez pracownika zakładu – pyta Czytelniczka z Krakowa.

Zapisy w regulaminie zfśs, uzależniające wysokość 
kwoty dofinansowania od średniego dochodu brutto 
uzyskiwanego wyłącznie przez pracownika zakła-
du, są nieprawidłowe.

Zasady i warunki korzystania z usług i świad-
czeń finansowanych z zfśs oraz zasady przezna-
czania środków funduszu na poszczególne cele 
i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca 
w regulaminie zfśs uzgodnionym ze związkami za-
wodowymi, a w razie ich braku – z pracownikiem 
wybranym przez załogę do reprezentowania jej inte-
resów. Zapisy uwzględnione w regulaminie obowią-
zującym w samorządowym zakładzie budżetowym 
nie mogą być sprzeczne z zapisami ustawy o zfśs. 
Z tego też względu pracodawca nie może ustanowić 
wewnętrznego regulaminu zfśs, w którym ustano-
wione reguły korzystania ze środków funduszu są 
sprzeczne z zasadami uregulowanymi w przepisach 
ustawy o zfśs.

  Zapisy regulaminu zfśs muszą być 
zgodne z przepisami ustawy o zfśs.

Samorządowy zakład budżetowy, wypłacając 
świadczenia z zfśs swoim pracownikom, gdzie wy-
sokość dofinansowania uzależniona jest wyłącznie 
od kryterium uzyskiwanego dochodu przez same-
go pracownika i tylko w samym zakładzie, postępu-

je nieprawidłowo i wbrew przepisom ustawy o zfśs. 
Ponadto sporządzony przez radcę prawnego zatrud-
nionego w zakładzie i zatwierdzony przez kierow-
nika jednostki regulamin wewnętrzny zfśs zawie-
ra postanowienia, które są sprzeczne i niezgodne 
z przepisami ustawy o zfśs.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz 
wysokość dopłat z zfśs powinny być uzależnione 
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oso-
by uprawnionej do korzystania z funduszu. A zatem 
postępowanie samorządowego zakładu budżetowe-
go było sprzeczne z przepisami ustawy o zfśs, gdyż 
nie uwzględniało ogólnej sytuacji życiowej, rodzin-
nej i materialnej pracowników zakładu uprawnio-
nych do korzystania z zfśs.

Najprawdopodobniej, jak wynika z okoliczności 
podanych w pytaniu, radca prawny, który sporządził 
regulamin zfśs samorządowego zakładu budżetowe-
go, dostosował zasady określające wysokość dofi-
nansowania do wczasów pod gruszą do swojej sy-
tuacji, gdzie przy zatrudnieniu na niepełnym etacie 
i proporcjonalnie niższym wynagrodzeniu, braku 
uwzględniania dochodów z zatrudnienia w innych 
zakładach oraz dobrej sytuacji finansowej, korzyst-
ne dla niego było uwzględnianie wysokości docho-
dów uzyskiwanych wyłącznie w samorządowym za-
kładzie budżetowym.

Prawidłowo samorządowy zakład budżetowy 
powinien bezwzględnie zróżnicować wysokość 
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wypłacanych świadczeń z zfśs pracownikom za-
kładu, uwzględniając ich wysokość od kryterium 
dochodowego całej rodziny pracownika, a nie wy-
łącznie od dochodu brutto uzyskiwanego w za-
kładzie.

Dodatkowo samorządowy zakład budżetowy zo-
bowiązany jest do zmiany swojego wewnętrznego 
regulaminu zfśs, uwzględniając w nim zasady i za-

pisy, które nie będą sprzeczne z ogólnymi przepisa-
mi w zakresie działalności socjalnej organizowanej 
przez zakład pracy.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 1 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 12a ust. 1 ustawy z 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 111).

AGNIESZKA PRASOLIK – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy pracownikowi niepełnoetatowemu 
przysługuje niższe dofinansowanie 
wczasów pod gruszą 
Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu. Pracownik udaje się na urlop wypoczynkowy 
i zwrócił się do nas o dofinansowanie tzw. wczasów pod gruszą (z funkcjonującego w fir-
mie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Czy wypłatę „wczasów pod gruszą” 
należy pomniejszyć, tak jak świadczenie urlopowe, stosownie do wymiaru etatu pra-
cownika – pyta Czytelniczka z Przemyśla.

Nie można uzależniać wysokości dofinansowania 
„wczasów pod gruszą” od wymiaru etatu pracowni-
ka. Wysokość tego świadczenia należy ustalać z za-
stosowaniem kryterium socjalnego. 

Przez pojęcie tzw. wczasów pod gruszą należy 
rozumieć wypoczynek organizowany przez pracow-
ników we własnym zakresie. Ta forma wypoczynku 
finansowana jest ze środków zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (zfśs).

Wysokość świadczeń z zfśs ustala się z uwzględ-
nieniem kryterium socjalnego, czyli indywidual-
nej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej do korzystania z funduszu. Jest to za-
pis ustawowy, którego nie można zmieniać. Z tego 
powodu wymiar czasu pracy nie może mieć wpływu 
na wysokość dofinansowania wypoczynku organi-
zowanego przez pracownika we własnym zakresie. 
Byłoby to naruszeniem ustawowych kryteriów przy-
znawania świadczeń socjalnych.

Szczegółowe zasady i warunki korzystania ze 
świadczeń finansowanych z zfśs określa obowiązu-

jący u danego pracodawcy regulamin. Regulamin 
ten powinien zatem określać, na jakich warunkach 
dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” będzie 
przyznawane osobom uprawnionym.

W pytaniu wspominają Państwo o świadczeniu 
urlopowym, którego wysokość jest uzależniona od 
wymiaru etatu pracownika. Tego świadczenia nie na-
leży jednak mylić z dofinansowaniem „wczasów pod 
gruszą”, chociaż oba regulowane są przez ustawę 
o zfśs. Świadczenie urlopowe może wypłacać praco-
dawca, który nie tworzy zfśs i na 1 stycznia danego 
roku zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty (nie dotyczy to jednostek bu-
dżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
które tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrud-
nionych pracowników). Państwo tworzą zfśs, nie po-
winni więc wypłacać świadczenia urlopowego.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111).
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umowa o zakazie konkurencji Z WOKANDY

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

Czy pracodawca przejmujący zakład pracy 
jest związany umową o zakazie konkurencji 
zawartą przez poprzednika
W razie przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy nowy pracodaw-
ca nie staje się stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawar-
tej między pracownikiem a poprzednim pracodawcą (uchwała Sądu Najwyższego 
z 6 maja 2015 r., III PZP 2/15).

W 2009 r. pracodawca zawarł z pracownikiem zatrud-
nionym na stanowisku przedstawiciela handlowego ds. 
kluczowych klientów umowę o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy. Zakaz konkurencji obejmował 
okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy o pracę.

W 2010 r. zakład pracy, w którym zatrudniony był 
pracownik, przeszedł na nowego pracodawcę w try-
bie art. 231 § 1 ustawy – Kodeks pracy (dalej k.p.). 
Z końcem grudnia 2012 r. umowa o pracę została roz-
wiązana za porozumieniem stron. Były pracownik 
wystąpił o zapłatę odszkodowania w wysokości po-
nad 15 000 zł wraz z odsetkami od 1 lipca 2013 r., 
wywodząc swoje roszczenia z umowy o zakazie kon-
kurencji, którą zawarł w 2009 r. Pracodawca odmówił 
zaspokojenia roszczeń, podnosząc, że nie był stroną 
tej umowy. A skoro tak, to zarówno byłego pracow-
nika nie wiązał zakaz konkurencji, jak i pracodawca 
nie był zobowiązany do zapłaty odszkodowania okre-
ślonego w umowie. Były pracownik nie zgodził się 
z taką argumentacją i wystąpił na drogę sądową.

Stanowisko sądów  
i Sądu Najwyższego

Sąd I instancji oddalił roszczenia pracownika. Przy-
jął bowiem, że pomiędzy pracownikiem a pozwanym 
pracodawcą nie doszło do zawarcia umowy o zakazie 
konkurencji; samo zaś przejście zakładu pracy w trybie 
art. 231 k.p. nie uzasadnia roszczeń wobec pracodawcy. 

Pracownik zaskarżył wyrok sądu I instancji. Sąd 
II instancji, rozpoznając apelację pracownika, po-
wziął jednak wątpliwość, czy umowa o zakazie kon-
kurencji po ustaniu zatrudnienia jest elementem sto-

sunku pracy, a zatem czy prawa i obowiązki z niej 
wynikające przechodzą na nowego pracodawcę w ra-
zie przejęcia zakładu pracy na zasadach określonych 
w art.  231 § 1 k.p. Sąd apelacyjny zwrócił się więc do 
Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym. 

SN orzekł, że art. 231 § 1 k.p. nie ma zastosowa-
nia do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu sto-
sunku pracy (art. 1011 § 1 k.p.), zawartej z poprzed-
nim pracodawcą. W ustnym uzasadnieniu uchwały 
SN podkreślał, że umowa o zakazie konkurencji, 
która zaczyna obowiązywać po ustaniu zatrudnie-
nia, nie może być uznana za część składową sto-
sunku pracy. Nie może zatem w trybie art. 231 k.p. 
przejść na nowego pracodawcę. Jest to umowa od-
rębna od stosunku pracy, poddana odmiennemu re-
żimowi zawarcia i rozwiązania. 

Wnioski z orzeczenia

Pracodawca, który przejmuje zakład pracy lub 
jego część, nie staje się stroną umowy o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy, którą za
warł poprzedni pracodawca. Tym samym powstaje 
sytuacja, w której zarówno pracownika nie obowiązują 
postanowienia takiej umowy (może on zatem po usta-
niu zatrudnienia podjąć działalność konkurencyjną lub 
zatrudnić się w konkurencyjnej firmie), jak i nowego 
pracodawcy (który nie będzie zobligowany do zapła-
ty odszkodowania). Pracodawca, który przejmuje pra-
cownika w trybie art. 231 k.p. i chce zobowiązać  go 
do powstrzymywania się od działalności konkurencyj-
nej po ustaniu zatrudnienia, musi zawrzeć z nim odpo-
wiednią umowę w tym zakresie. ■
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Zwolnienia grupowe  
– procedura postępowania 
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Zwolnienie indywidualne 
– procedura postępowania 
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PRZEMYSŁAW CISZEK – radca prawny, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Każdy związek zawodowy jest niezależny od pracodawcy, bez względu na to, czy pra-
codawcą jest osoba prywatna, samorząd terytorialny czy administracja państwowa. 
Pracodawca nie ma wpływu zarówno na jego powstanie, jak i bieżącą działalność. 
Nieprzestrzeganie praw organizacji związkowych może stać się podstawą odpowie-
dzialności wykroczeniowej pracodawcy, a także przyczyną wielu przegranych w spra-
wach indywidualnych w sądach pracy.

Związek zawodowy powstaje na podstawie uchwa-
ły o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 
10 osób. Następnie osoby te – członkowie założycie-
le – powołują komitet założycielski składający się 
z 3 do 7 osób (art. 12 ustawy o związkach zawodo-
wych). Komitet założycielski pełni funkcję organu 
reprezentującego do czasu zarejestrowania związ-
ku zawodowego w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) i ukonstytuowania się organów związku.

  Związek zawodowy podlega 
obowiązkowej rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Każdy związek zawodowy podlega obowiązkowi 
zgłoszenia do rejestru sądowego w terminie 30 dni 
od podjęcia uchwały. Niezgłoszenie organizacji 
związkowej do rejestru w tym terminie jest rów-
noznaczne z brakiem możliwości zarejestrowania 

organizacji w terminie późniejszym (art. 14 ust. 2 
ustawy o związkach zawodowych).

Trzeba też zauważyć, że niejednokrotnie zwią-
zek zawodowy powstaje nie jako nowa organizacja, 
lecz jako kolejna jednostka zakładowa już istnieją-
cej organizacji. W takim przypadku do pojawienia 
się w danym zakładzie pracy nie jest konieczna re-
jestracja w KRS, tylko odpowiednia uchwała władz 
związku już istniejącego.

Wszelkie przepisy dotyczące organizacji związ-
kowych powinny być stosowane przez pracodawców 
jednostek budżetowych.

Tworzenie związków zawodowych 
w jednostkach budżetowych

Związki zawodowe w zakładach pracy mogą być 
swobodnie tworzone przez pracowników niezależ-
nie od podstawy nawiązania z nimi stosunku pracy. 
Pracownik zatrudniony zarówno na umowę o pracę, 

Prawo w jednostkach 
budżetowych 

Jak funkcjonują organizacje związkowe 
w jednostkach budżetowych
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jak i na podstawie wyboru czy mianowania może 
przystąpić do związku zawodowego. 

  Prawo wstępowania do związku 
zawodowego przysługuje 
każdemu pracownikowi.

Nie ma przeszkód, aby związki zawodowe były 
tworzone przez pracowników samorządowych, 
pracowników urzędów państwowych czy członków 

korpusu służby cywilnej. Każdy pracownik, na-
wet wykonujący pracę nakładczą, może być człon-
kiem organizacji związkowej u pracodawcy, u któ-
rego wykonuje pracę (art. 2 ustawy o związkach 
zawodowych). Jednak ustawodawca w przepisach 
szczególnych dotyczących pracowników służb pu-
blicznych, to jest funkcjonariuszy Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służ-
by Więziennej czy pracowników Najwyższej Izby 
Kontroli, może wprowadzić ograniczenia takich 
uprawnień. 

Organizacje związkowe w jednostkach budżetowych
Grupa zawodowa Tworzenie związków zawodowych Podstawa prawna

Strażnicy straży 
gminnych, 
miejskich, strażacy, 
funkcjonariusze Służby 
Celnej

Pracownicy – strażnicy zatrudnieni w strażach gminnych lub 
miejskich mogą w pełni korzystać ze zrzeszania się w związkach 
zawodowych. Podobnie sytuacja przedstawia się ze strażakami 
z Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszami Służby Celnej. 
Pracownicy ci nie mają żadnych ograniczeń w tworzeniu czy uczest-
niczeniu w związkach zawodowych.

■  art. 30 ust. 1 ustawy 
o strażach gminnych,

■  art. 58 ust. 1 ustawy 
o Państwowej Straży Pożarnej,

■  art. 144 ustawy o Służbie 
Celnej

Pracownicy 
samorządowi, 
członkowie korpusu 
służby cywilnej, 
pracownicy urzędów 
państwowych

Pracownicy samorządowi, jak również członkowie korpusu służby 
cywilnej oraz osoby zatrudnione w urzędach państwowych mogą 
realizować zasadę swobody zrzeszania się. Mogą tworzyć związki 
zawodowe, jak również wstępować do już istniejących. A zatem 
wszyscy mogą być zrzeszeni w związku zawodowym, ale nie każdy 
może pełnić w nim określone funkcje.
Jako przykład można wskazać, że członkowie korpusu służby cywil-
nej zajmujący wyższe stanowiska nie mogą pełnić funkcji związko-
wych. Zakaz ten dotyczy wyłącznie wyższych stanowisk w służbie 
cywilnej, określonych w art. 52 ustawy o służbie cywilnej. Funkcji 
związkowych nie mogą pełnić następujące osoby:
■  dyrektor generalny urzędu,
■  kierujący departamentem lub komórką równorzędną w Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie ministra, urzędzie 
obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego 
w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu admi-
nistracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką 
równorzędną w urzędzie wojewódzkim oraz ich zastępcy,

■  wojewódzki lekarz weterynarii i jego zastępcy,
■  kierujący komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa 

Leśnego i jego zastępcy.

art. 78 ust. 6 ustawy o służbie 
cywilnej

Pracownicy 
Najwyższej Izby 
Kontroli

Pracownicy nadzorujący oraz wykonujący czynności kontrolne 
w Najwyższej Izbie Kontroli mogą zrzeszać się w związkach zawo-
dowych, zarówno je tworzyć, jak i przystępować do już istniejących, 
ale tylko i wyłącznie w związkach pracowników Najwyższej Izby 
Kontroli. A zatem swoboda przynależności została zachowana, 
ale pozbawieni oni zostali możliwości wyboru, do którego związku 
zawodowego chcą należeć. Natomiast pozostali pracownicy tego 
urzędu mogą swobodnie wstępować do związków i je tworzyć.
W Najwyższej Izbie Kontroli może działać tylko jedna wewnętrzna 
organizacja związkowa. A zatem pracownicy mają możliwość albo 
utworzenia jednej organizacji związkowej, albo przystąpienia do już 
istniejącej.
Zakaz zrzeszania się w związkach zawodowych dotyczy urzęd-
ników najwyższego szczebla. Zarówno Prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, jak i wiceprezesi, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy 
i wicedyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych nie mogą 
wstępować ani tworzyć związków zawodowych.

■  art. 86 ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli,

■  art. 205 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej 
(dalej: Konstytucja RP)
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Grupa zawodowa Tworzenie związków zawodowych Podstawa prawna

Policjanci, strażnicy 
graniczni oraz służba 
więzienna

Policjanci mogą zrzeszać się swobodnie w związkach zawodo-
wych, ale z jednym ograniczeniem – otóż mogą oni przynależeć 
tylko do jednego związku zawodowego funkcjonariuszy Policji. 
W praktyce oznacza to, że mogą przystąpić do już istniejącego 
związku albo nie zrzeszać się w ogóle.
Podobne ograniczenia dotyczą funkcjonariuszy Służby Więziennej 
oraz Straży Granicznej.
Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więzien-
nej mogą spotkać się z ograniczeniami w zakresie tworzenia 
i przystępowania do związków zawodowych na podstawie art. 9 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 87 
i dyrektywy sformułowanej w art. 11 ust. 2 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Zgodnie z wymienionymi aktami, wykonywanie 
tych praw może podlegać koniecznym ograniczeniom ze względu 
na interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, 
ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę 
zdrowia i moralności albo ochronę praw i wolności innych osób. 
Wskazane przepisy nie stanowią przeszkody w nakładaniu 
zgodnych z prawem ograniczeń w korzystaniu z tych praw przez 
członków sił zbrojnych, Policji lub administracji państwowej.

■  art. 67 ust. 1 ustawy o Policji,
■  art. 34 ust. 1 ustawy 

o Służbie Więziennej,
■  art. 72 ust. 1 ustawy o Straży 

Granicznej

 
Ustawowy zakaz przystępowania 
do związku zawodowego

Do związku zawodowego nie mogą przystępować 
ani go tworzyć osoby zajmujące wysokie stanowi-
ska w służbie publicznej, których stanowiska pracy 
wiążą się z koniecznością bycia bezstronnym i nie-
zależnym. Takie zakazy płyną bezpośrednio z Kon-
stytucji RP. Jako przykład można wskazać Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich (art. 209 ust. 3 Konstytucji 
RP), Prezesa NBP (art. 227 ust. 4 Konstytucji RP), 
członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
(art. 214 ust. 2 Konstytucji RP). Wymienione osoby 
nie mogą w ogóle zrzeszać się w związkach. Zakaz 
ten został przeniesiony do polskiego prawa z kon-
wencji MOP (art. 1 ust. 2 konwencji MOP nr 151).

Ustawodawca nie przewidział w ogóle możliwo-
ści zrzeszania się w związkach zawodowych funk-
cjonariuszy niektórych służb zmilitaryzowanych ze 
względu na specyfikę wykonywanej pracy.

  Zakaz tworzenia i wstępowania 
do związków zawodowych 
dotyczy funkcjonariuszy niektórych 
służb zmilitaryzowanych.

Całkowity zakaz zrzeszania się w związkach 
zawodowych (czyli nie mogą ich tworzyć ani do 
nich przystępować) mają funkcjonariusze Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywia-
du (art. 81 ust. 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu). Zakaz 
ten dotyczy również pracowników zatrudnionych 
w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 73 
ust. 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym) oraz w Biurze Ochrony Rządu (art. 58 usta-
wy o Biurze Ochrony Rządu).

Zakres działania organizacji 
związkowej

Związki zawodowe reprezentują i bronią praw, inte-
resów zawodowych i socjalnych ludzi pracy. Repre-
zentują pracowników i inne osoby, np. wykonujące 
pracę nakładczą, a także bronią ich praw oraz in-
teresów (materialnych i moralnych, zarówno zbio-
rowych, jak też indywidualnych). Związki zawodo-
we współuczestniczą także w tworzeniu korzystnych 
warunków pracy, bytu i wypoczynku. 

Związki zawodowe reprezentują wszystkich 
pracowników, niezależnie od ich przynależności 
związkowej, w zakresie praw i interesów zbioro-
wych. W sprawach indywidualnych stosunków pra-
cy związki reprezentują prawa i interesy swoich 
członków. Jednak na wniosek pracownika niezrze-
szonego związek zawodowy może też podjąć się 
obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

Zakres działania organizacji związkowej przed-
stawia tabela na następnej stronie.
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Zakres działania organizacji związkowej
Zakres uprawnień 

organizacji związkowej Wyszczególnienie Podstawa prawna

Zajmowanie stanowisk 
w indywidualnych sprawach 
pracowniczych w zakresie 
unormowanym w przepisach 
prawa pracy

Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracow-
niczych w praktyce sprowadza się tylko do sytuacji, gdy przepis 
prawa tak stanowi. Zajęcie stanowiska może mieć charakter 
opiniodawczy, konsultacyjny, rzadko kiedy wiążący – władczy.
Przykłady zajęcia stanowiska o charakterze jedynie opiniodaw-
czym, niewiążącym pracodawcę, przez organizację związkową 
dotyczą:
■  odrzucenia przez pracodawcę sprzeciwu pracownika przy 

karze porządkowej (art. 112 § 1 ustawy – Kodeks pracy; dalej: 
k.p.),

■  wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy lub/i płacy 
(art. 42 § 1 w zw. z art. 38 k.p.),

■  wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokre-
ślony (art. 38 k.p.),

■  rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 52 
§ 3 k.p.).

Przykłady zajęcia stanowiska o charakterze stanowczym (wiążą-
cym pracodawcę) przez organizację związkową dotyczą:
■  rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z kobietą 

w okresie ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego (art. 177 
§ 1 k.p.),

■  wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy z pracowni-
kiem będącym członkiem zakładowej organizacji związkowej 
upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec praco-
dawcy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych),

■  jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść 
pracownika będącego członkiem zakładowej organizacji 
związkowej upoważnionego do reprezentowania tej organizacji 
wobec pracodawcy (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach 
zawodowych),

■  wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy albo 
jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy pracowni-
kom imiennie wskazanym uchwałą komitetu założycielskiego 
– w ciągu 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założy-
cielskiego zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 7 
ustawy o związkach zawodowych).

art. 26 pkt 1 ustawy 
o związkach zawodowych

Zajmowanie stanowisk 
wobec pracodawcy 
i organu samorządu załogi 
w sprawach dotyczących 
zbiorowych interesów i praw 
pracowników

Jeżeli u danego pracodawcy działa więcej niż jedna organiza-
cja związkowa, to zasadą jest, że każda z nich stoi w obronie 
indywidualnych praw swoich członków i osób niezrzeszonych, na 
których obronę wyraziła zgodę. Natomiast tam, gdzie rozstrzygają 
się losy całej grupy pracowników lub całej załogi zakładu pracy, 
to powinny one współdziałać w ramach obrony praw i interesów 
zbiorowych pracowników. Co więcej, mogą one tworzyć nawet 
wspólne reprezentacje (art. 30 ust. 3 ustawy o związkach zawo-
dowych).
Natomiast tam, gdzie wymagane jest porozumienie z pracodaw-
cą, organizacje związkowe działające w danym zakładzie pracy 
muszą przedstawić wspólne stanowisko. Brak takiej współpracy 
może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla organizacji 
związkowej, jak i całej załogi zakładu pracy. Jako przykład można 
wskazać uzgodnienie treści regulaminu wynagradzania, planu 
urlopów, gdzie brak wspólnego stanowiska organizacji związko-
wych skutkuje samodzielnym podjęciem decyzji przez pracodaw-
cę jedynie w oparciu o odrębne stanowiska organizacji (art. 30 
ust. 5 ustawy o związkach zawodowych).

art. 26 pkt 2 ustawy 
o związkach zawodowych
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Zakres uprawnień 
organizacji związkowej Wyszczególnienie Podstawa prawna

Sprawowanie kontroli nad 
przestrzeganiem w zakładzie 
pracy przepisów prawa pracy, 
a w szczególności przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy

Zakładowe organizacje związkowe są uprawnione do kontrolo-
wania przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy 
w zakładzie pracy. Chodzi tutaj szczególnie o zasady bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a także ochronę życia i zdrowia pracowników 
(art. 207 k.p.). Organizacja związkowa może sprawdzać prze-
strzeganie przepisów nie tylko rangi ustawowej, jak Kodeks pracy, 
ale również przestrzegania postanowień układów zbiorowych 
pracy i innych uregulowań wewnątrzzakładowych.
Z punktu widzenia organizacji związkowej i pracowników, najważ-
niejsze uregulowania, podlegające kontroli, to przede wszystkim 
przestrzeganie przez pracodawcę:
■  prawidłowości i terminowości wypłaty wynagrodzeń,
■  czasu pracy i właściwego wynagradzania pracowników z tytu-

łu przepracowanych godzin nadliczbowych,
■  wszelkich uprawnień socjalnych.
Jako przykład kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy 
w zakładzie pracy, dokonywanej przez organizację związkową, 
można wskazać:
■  kontrolę stanu technicznego urządzeń i pomieszczeń, w których 

wykonywana jest praca,
■  pilnowanie dostarczania środków ochrony indywidualnej 

pracownikom,
■  kontrolę funkcjonowania wszelkich urządzeń pomiarowych 

monitorujących środowisko pracy.

art. 26 pkt 3 ustawy 
o związkach zawodowych

Kierowanie działalnością 
społecznej inspekcji pracy 
i współdziałanie z państwową 
inspekcją pracy

Zakładowa organizacja związkowa kieruje działalnością spo-
łecznej inspekcji pracy. W zakładzie pracy taką inspekcję tworzy 
społeczny inspektor pracy.
Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich 
pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy, zarówno 
zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w organizacji związkowej. 
Społecznym inspektorem pracy może być członek organizacji 
związkowej i zarazem pracownik niezajmujący kierowniczego 
stanowiska w zakładzie pracy (art. 5 ust. 1 ustawy o społecznej 
inspekcji pracy). Organizacja związkowa może również zapropo-
nować kandydata niebędącego członkiem organizacji związ-
kowej. To właśnie organizacji związkowej służy również prawo 
odwołania inspektora w razie zaistnienia przesłanek wskazanych 
w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy (przed 
upływem 4-letniego okresu, na który społeczny inspektor pracy 
został wybrany).

art. 26 pkt 4 ustawy 
o związkach zawodowych

Zajmowanie się warunkami 
życia emerytów i rencistów

Mowa tutaj przede wszystkim o warunkach finansowo-ekono-
micznych emerytów i rencistów danego zakładu pracy.
Najczęściej wyrazem realizacji tych zadań organizacji związkowej 
są przewidziane w aktach wewnątrzzakładowych świadczenia, 
takie jak wypłata zasiłków z funduszu socjalnego albo deputatów 
z układu zbiorowego.

art. 26 pkt 5 ustawy 
o związkach zawodowych

Uczestniczenie w rokowaniach 
przy przejściu zakładu pracy 
lub jego części na nowego 
pracodawcę

W razie przejścia zakładu pracy lub też jego części na nowego 
pracodawcę, zarówno dotychczasowy, jak i nowy pracodawca są 
obowiązani do poinformowania na piśmie działających u każdego 
z nich zakładowych organizacji związkowych o przejściu zakładu 
pracy. Co więcej, w takim zawiadomieniu powinna się znaleźć infor-
macja o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, 
zarówno prawnych, jak też ekonomicznych, oraz o socjalnych skut-
kach dla swoich pracowników. Zawiadomienie powinno również 
wskazywać, jakie zostaną podjęte działania, dotyczące warunków 
zatrudnienia, liczby pracowników, zasad ewentualnych zmian 
warunków pracy i płacy.

art. 261 ustawy o związkach 
zawodowych
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Zakres uprawnień 
organizacji związkowej Wyszczególnienie Podstawa prawna

Takie zawiadomienie obaj pracodawcy przekazują w terminie 
30 dni przed planowanym przejściem zakładu pracy lub też jego 
części. Jeżeli przejście zakładu pracy lub jego części wiąże się 
ze zmianą warunków zatrudnienia, to konieczne będzie podjęcie 
negocjacji ze związkami zawodowymi. Brak porozumienia w tym 
zakresie powoduje konieczność podjęcia działań samodzielnie 
przez pracodawcę, ale opartych na uzgodnieniach przyjętych 
w toku negocjacji ze związkami.

Uzgadnianie z pracodawcą 
zasad przyznawania 
i wykorzystania świadczeń 
z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych

Pracodawca uzgadnia z zakładową organizacją związkową treść 
regulaminu obejmującego zasady wykorzystywania zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych. W ramach regulaminu okre-
ślany jest podział środków, ze wskazaniem, na jakie cele i rodzaje 
działalności można przeznaczyć jego fundusze.

art. 27 ustawy o związkach 
zawodowych

Uzgadnianie treści 
regulaminów obowiązujących 
u pracodawcy 
– w przypadkach wskazanych 
w przepisach prawa pracy

Jako przykłady można tu wskazać następujące dokumenty o cha-
rakterze wewnątrzzakładowym:
■  regulamin wynagradzania,
■  regulamin pracy,
■  regulamin zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń 

socjalnych,
■  regulamin nagród i premiowania,
■  regulamin telepracy,
■  żądanie informacji niezbędnych do prowadzenia działalności 

związkowej.

■  art. 772 § 4 k.p.,
■  art. 1042 § 1 k.p.,
■  art. 8 ust. 2 ustawy 

o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych,

■  art. 27 ust. 3 
ustawy o związkach 
zawodowych,

■  art. 676 k.p.

Uczestniczenie w rokowaniach 
i zawieranie układów 
zbiorowych pracy oraz innych 
porozumień zbiorowych

Związkom zawodowym zostały również przyznane prawa do 
prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów 
zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych 
przepisami prawa pracy.

art. 21 ustawy o związkach 
zawodowych

Uzyskanie, na warunkach 
określonych umową zawartą 
z pracodawcą, pomieszczeń 
i urządzeń technicznych 
niezbędnych do wykonywania 
działalności związkowej 
w zakładzie pracy

Pracodawca zawiera umowę z zakładową organizacją związko-
wą i na warunkach w niej określonych udostępnia w zakładzie 
pracy pomieszczenie, a także niezbędne urządzenia (np. ksero, 
telefon) dla organizacji. Jeżeli pracodawca nie chce współpraco-
wać i uchyla się od realizowania warunków umowy, to organiza-
cja związkowa może wystąpić z roszczeniem w postępowaniu 
sądowym i egzekwować swoje uprawnienia.

art. 33 ustawy o związkach 
zawodowych

Możliwość zwolnienia 
swoich członków od pracy 
zawodowej z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia na 
czas niezbędny do wykonania 
doraźnej czynności, 
wynikającej z ich funkcji 
związkowej, jeżeli czynność 
ta nie może być wykonana 
w czasie wolnym od pracy

Członkowie organizacji związkowej wykonujący funkcje 
związkowe w zarządzie mają prawo do zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
Liczba osób posiadających te uprawnienia jest uzależniona od 
liczby pracowników w danym zakładzie pracy zrzeszonych w da-
nej organizacji. Jeżeli liczba członków organizacji jest mniejsza 
niż 150, to takie uprawnienie przysługuje tylko jednemu pracow-
nikowi (członkowi zarządu organizacji), ale jedynie częściowo 
w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków 
zatrudnionych w zakładzie pracy. Również jednemu członkowi or-
ganizacji (funkcja w zarządzie), ale już w pełnym wymiarze czasu 
pracy, przysługuje zwolnienie od świadczenia pracy, gdy liczba 
zatrudnionych członków jest większa i waha się w przedziale od 
150 do 500.
W dużych zakładach pracy zwolnionych od świadczenia pracy 
może być:
■  dwóch pracowników, gdy liczba zatrudnionych członków orga-

nizacji wynosi od 501 do 1000 lub
■  trzech, gdy liczba zatrudnionych wynosi od 1001 do 2000.
Za każdy rozpoczęty nowy tysiąc członków organizacji zatrudnio-
nych powyżej 2000 u danego pracodawcy takie zwolnienie przy-
sługuje kolejnemu pracownikowi pełniącemu funkcje związkowe.

art. 31 ustawy o związkach 
zawodowych
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Zakres terytorialny organizacji 
związkowej

Związki zawodowe swoją działalnością mogą obej-
mować pojedynczy zakład pracy, jak również kilka 
czy kilkanaście zakładów pracy. Związki zawodo-
we obejmujące swym działaniem wiele zakładów 
pracy są tworzone najczęściej, gdy w jednostko-
wym zakładzie pracy jest zbyt mała liczba pra-
cowników zainteresowanych zrzeszaniem się, aby 
utworzyć odrębne zakładowe organizacje związko-
we. Do utworzenia organizacji międzyzakładowej 
wystarczy, aby u poszczególnych pracodawców ob-
jętych działaniem międzyzakładowej organizacji 
związkowej była zatrudniona przynajmniej jedna 
osoba będąca jej członkiem.

Organizacja związkowa, aby uzyskać status 
międzyzakładowej organizacji związkowej, po
winna obejmować zakresem swojego działa
nia całe przedsiębiorstwa co najmniej 2 praco
dawców. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego 
wyrażonym w wyroku z 13 marca 1997 r. (I PKN 
41/97, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), o tym, ja-
kie jednostki organizacyjne (zakłady pracy) obej-
muje działaniem międzyzakładowa organizacja 
związkowa, rozstrzygają samorządne decyzje wła-
ściwych organów danego związku zawodowego. 
Należy przy tym zaznaczyć, że nie ma znaczenia 
fakt, czy pracodawcy, na których terenie działa 
tego rodzaju związek zawodowy, są ze sobą w ja-
kikolwiek sposób powiązani.

Do międzyzakładowej organizacji związkowej 
stosuje się z pewnymi zastrzeżeniami przepisy do-
tyczące zakładowej organizacji związkowej (art. 34 
ustawy o związkach zawodowych). Najważniejszy 
wyjątek dotyczy stosowania art. 251 o związkach za-
wodowych. Wymóg odpowiedniej liczebności (tj. 
spełnienie ustawowego obowiązku zrzeszania mi-
nimum 10 pracowników u danego pracodawcy) na-
leży uznać za spełniony, gdy łączna liczba człon-
ków międzyzakładowej organizacji związkowej jest 
sumą zrzeszonych pracowników u wszystkich pra-
codawców objętych jej działaniem. Podobnie okre-
śla się liczebność związku zawodowego przy usta-
laniu prawa działaczy związkowych do zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Daje to możliwość funkcjonowania organizacji 
związkowej u pracodawcy, u którego nieliczna gru-
pa pracowników wyraża chęć przynależności do 
związku zawodowego.

Uprawnienia międzyzakładowej organizacji 
związkowej co do zasady nie różnią się od upraw-
nień, które przysługują zakładowej organizacji 
związkowej działającej u jednego pracodawcy.

  Uprawnienia zakładowej 
organizacji związkowej 
przysługują międzyzakładowej 
organizacji związkowej 
zrzeszającej co najmniej 
10 członków będących 
pracownikami objętych jej 
działaniem pracodawców.

Jednak dla międzyzakładowej organizacji 
związkowej, inaczej niż w przypadku organizacji 
działającej u jednego pracodawcy, ustala się licz-
bę członków organizacji, którzy podlegają ochro-
nie trwałości stosunku pracy. Zgodnie z art. 342 
ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, podsta-
wowym kryterium, decydującym o liczbie chro-
nionych działaczy związkowych, jest zrzeszanie 
– w co najmniej jednym zakładzie pracy objętym 
jej działaniem – pracowników w liczbie wymaga-
nej do uzyskania statusu organizacji reprezenta-
tywnej w rozumieniu art. 24125a k.p.

Jeżeli warunek ten jest spełniony, zarząd mię-
dzyzakładowej organizacji związkowej może wy-
brać jedną z dwóch metod ustalania liczby osób 
szczególnie chronionych. Może on mianowicie 
wskazać pracowników podlegających ochronie 
szczególnej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 ustawy 
o związkach zawodowych:
1)  w liczbie nie większej niż liczba osób stanowią-

cych kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo 
liczba pracowników zrzeszonych w organizacji 
związkowej lub

2)  w liczbie wymaganej do uzyskania statu-
su organizacji reprezentatywnej w rozumie-
niu art. 24125a k.p. – w jednym zakładzie pracy 
wskazanym przez tę organizację spośród zakła-
dów pracy objętych jej działaniem, w którym 
organizacja ta zrzesza pracowników, powięk-
szonej o liczbę pozostałych zakładów pracy ob-
jętych działaniem tej organizacji, w których jest 
zatrudnionych co najmniej 10 pracowników bę-
dących jej członkami.
Z kolei w przypadku gdy międzyzakładowa or-

ganizacja związkowa w żadnym zakładzie pra-
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cy nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do 
uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej 
w rozumieniu art. 24125a k.p., liczba pracowników 
podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 
ust. 1 ustawy o związkach zawodowych nie może 
być większa od liczby zakładów pracy objętych 
działaniem tej organizacji, które zatrudniają co 
najmniej 10 pracowników będących jej członkami.

Odpowiedzialność wykroczeniowa

Ustawa o związkach zawodowych przewiduje moż-
liwość ukarania osób naruszających jej postanowie-
nia. Określa, że ten kto w związku z zajmowanym 

stanowiskiem lub pełnioną funkcją (np. kierownik 
zakładu pracy, menedżer) m.in.:

■■ przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem 
organizacji związkowej,

■■ utrudnia wykonywanie działalności związko-
wej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy 
o związkach zawodowych,

■■ dyskryminuje pracownika z powodu przynależ-
ności do związku zawodowego, pozostawania 
poza związkiem zawodowym lub wykonywania 
funkcji związkowej,

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wol-
ności (art. 35 ust. 1 tej ustawy o związkach zawo-
dowych). ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 205, art. 209, art. 214, art. 227 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 114, poz. 946),
ff art. 2, art. 14, art. 26, art. 261, art. 27, art. 31, art. 32, art. 33, art. 35 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 167),
ff art. 38, art. 42, art. 52, art. 772, art. 1042, art. 112, art. 177, art. 207, art. 24125a 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),
ff art. 52, art. 78 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211),
ff art. 86 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 82; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1544),
ff art. 30 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1383; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 486),
ff art. 58 ustawy z 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1822),
ff art. 144 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1404; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211),
ff art. 67 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 355; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 529),
ff art. 34 ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1415; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 529),
ff art. 72 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1402; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 529),
ff art. 81 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1822),
ff art. 58 ustawy z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 170; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1822),
ff art. 73 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1411; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1822),
ff art. 5, art. 7 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 567),
ff art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111).
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PŁACE I ROZLICZENIA

JOANNA GOLINIEWSKA – specjalista i praktyk, od 20 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych

Dokumentacja składana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dość obszerna, 
a formularze różnorodne i często niełatwe w wypełnianiu. Zdarza się więc, że osoby 
odpowiedzialne w zakładach pracy za rozliczenia składkowe popełniają wiele błę-
dów. Niepoprawne zapisy na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS powodują 
konieczność korygowania dokumentów.

Płatnik składek ma obowiązek złożyć korektę do-
kumentów rozliczeniowych w każdym przypadku, 
w którym zachodzi konieczność korekty danych. 
Konieczność korekty może zostać stwierdzona 
przez płatnika składek we własnym zakresie lub 
przez ZUS.

Korektę dokumentów rozliczeniowych płatnik 
składek musi sporządzić i przekazać do ZUS w ter-
minie:

■■ 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we 
własnym zakresie lub od otrzymania zawiado-
mienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez 
ZUS,

■■ 7 dni od uprawomocnienia się decyzji, jeśli ko-
nieczność korekty dokumentów rozliczenio-
wych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidło-
wości przez ZUS w drodze decyzji,

■■ 30 dni od otrzymania protokołu kontroli, gdy 
nieprawidłowości w dokumentach rozliczenio-

wych zostały stwierdzone w wyniku kontroli 
z ZUS.

Błędy w dokumentach 
zgłoszeniowych

Błąd 1 – rozliczenie bez zgłoszenia

Bardzo częstym błędem popełnianym przez płatni-
ków składek jest składanie dokumentów rozlicze-
niowych za ubezpieczonego, który wcześniej nie 
został zgłoszony do ubezpieczeń.

Aby uniknąć tego typu błędów, w pierwszej ko-
lejności należy poprawnie zgłosić do ubezpieczeń 
każdą osobę objętą obowiązkowymi lub dobrowol-
nymi ubezpieczeniami. Zgłoszenia ubezpieczone-
go trzeba dokonać w terminie 7 dni od daty po-
wstania obowiązku ubezpieczeń, na formularzu 

Płace i rozliczenia
Jak wypełniać i korygować dokumenty 
zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS  
– 8 najczęściej popełnianych błędów
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ZUS ZUA/ZZA. Płatnik składek musi również za-
wiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które na-
stąpiły w danych osób ubezpieczonych zawartych 
w zgłoszeniu, w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian 
lub stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie.

Wyjątkiem są osoby przebywające na urlopach 
wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyń-
skie, za które nie składa się dokumentów ZUS ZUA. 
Są one bowiem zgłaszane do ubezpieczeń przez wy-
kazanie ich w imiennym raporcie miesięcznym.

Przykład
W spółce JAWEX dział kadr jest zobowiązany do 
składania dokumentów zgłoszeniowych za nowo 
zatrudnione osoby. Natomiast dokumenty roz-
liczeniowe składa dział księgowości. Wskutek 
choroby pracownicy działu kadr dwóch zlece-
niobiorców zatrudnionych od 27 stycznia 2015 r. 
nie zostało zgłoszonych do ubezpieczeń. Kom-
plet dokumentów rozliczeniowych za styczeń 
uwzględniał raporty imienne obu zleceniobior-
ców. Dokumenty rozliczeniowe za niezgłoszo-
nych ubezpieczonych (zwłaszcza jeśli te oso-
by nie miały jeszcze założonych indywidualnych 
kont w ZUS) zostaną uznane za błędne, a składki 
na kontach ubezpieczonych i płatnika składek nie 
będą prawidłowo rozliczone.

Dokumenty zgłoszeniowe mogą także zawierać 
błędy, z powodu których zostają odrzucone przez 
system informatyczny ZUS. Należą do nich:

■■ błędy w danych organizacyjnych,
■■ błędne dane płatnika składek,
■■ błędne dane ubezpieczonego.

Należy je niezwłocznie skorygować, najlepiej 
przed złożeniem dokumentu rozliczeniowego za 
daną osobę.

Korekta danych organizacyjnych w dokumencie 
ZUS ZUA lub ZUS ZZA

W przypadku gdy w bloku I „Dane organizacyj-
ne” dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA/ZZA 
zamiast pola 01 „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgło-
szenie do ubezpieczenia zdrowotnego” zaznaczono 
pole 02 „Zgłoszenie zmiany/korekty danych osoby 
ubezpieczonej”, to należy złożyć prawidłowo wy-
pełniony dokument ZUS ZUA/ZZA w trybie zgło-
szenia, tj. w bloku I w pole 01 trzeba wpisać „X”.

Korekta danych identyfikacyjnych płatnika składek 
w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA

Jeśli zachodzi potrzeba korekty danych identyfika-
cyjnych płatnika składek, podanych w bloku II do-
kumentu zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA lub 
ZUS ZZA, należy złożyć prawidłowo wypełniony 
dokument zgłoszenia.

Przykład
Płatnik składek będący osobą fizyczną zgło-
sił zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego. W dokumencie 
ZUS ZUA w bloku danych identyfikacyjnych płat-
nik składek wpisał błędny PESEL. W celu skory-
gowania błędu płatnik musi złożyć ponownie do-
kument ZUS ZUA ze wszystkimi prawidłowymi 
danymi. Płatnik składek powinien skorygować 
błąd przed złożeniem pierwszego dokumentu 
rozliczeniowego za tego zleceniobiorcę, ponie-
waż bez prawidłowego zgłoszenia niepoprawne 
będzie również rozliczenie.

Korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego 
w dokumencie ZUS ZUA/ZUS ZZA

Do danych identyfikacyjnych ubezpieczonego nale-
żą: PESEL, nazwisko, pierwsze imię, data urodze-
nia, seria i numer dokumentu tożsamości. Korekty 
danych identyfikacyjnych ubezpieczonego dokonu-
je się na dokumencie ZUS ZIUA.

Przykład
Pracownica została zgłoszona do ubezpieczeń 
w lutym 2015 r. jako Ewa Nocek, przy czym na 
druku ZUS ZUA błędnie podano jej PESEL. Praco-
dawca powinien złożyć ZUS ZIUA, wpisując „2” 
w bloku „Dane organizacyjne”. Jako poprzednie 
dane identyfikacyjne należy podać imię: Ewa i na-
zwisko: Nocek oraz błędny numer PESEL, zgodnie 
z dotychczasowym zgłoszeniem. W bloku aktu-
alnych danych identyfikacyjnych osoby ubezpie-
czonej należy podać imię: Ewa i nazwisko: No-
cek oraz prawidłowy numer PESEL. W przypadku 
osoby posiadającej identyfikator PESEL nie nale-
ży dodatkowo podawać serii i numeru dowodu 
osobistego.
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Prawidłowo wypełniony formularz ZUS ZIUA

Błędny PESEL

Jeżeli płatnik składek złożył za osobę zgłoszoną 
z błędnym numerem PESEL również dokument roz-
liczeniowy z tym błędnym identyfikatorem, to musi 
złożyć za nią, oprócz dokumentu ZUS ZIUA, po-
prawny raport ZUS RCA. Raport i deklarację roz-
liczeniową oznacza się kolejnym numerem identy-
fikatora.

Przykład
Płatnik składek sporządził za Marię Kowalewską 
imienny raport miesięczny ZUS RCA za luty 2015 r., 
wpisując błędny numer PESEL – tak jak w zgłosze-
niu. Aby skorygować błąd, powinien po przekaza-
niu dokumentu ZUS ZIUA przekazać do ZUS rów-
nież raport ZUS RCA za luty 2015 r. z prawidłowymi 
danymi identyfikacyjnymi ubezpieczonej oraz de-
klarację rozliczeniową. Dokumenty te muszą być 
oznaczone takim samym numerem identyfikatora 
i zostać złożone w trybie korekty.

Należy pamiętać, że od 1 września 2011 r. w do-
kumentach dotyczących ubezpieczonego nie nale-
ży podawać numeru NIP. W przypadku obywatela 
polskiego i cudzoziemca, który ma nadany numer 
PESEL, w dokumentach zgłoszeniowych wpisu-
je się:

■■ imię i nazwisko,
■■ numer PESEL,
■■ datę urodzenia,

a w imiennych raportach miesięcznych – imię i na-
zwisko oraz numer PESEL.

W przypadku cudzoziemca, który nie posiada 
numeru PESEL, w zgłoszeniu należy podać imię, 
nazwisko i numer paszportu.

Błąd 2 – rozliczenie z innym kodem tytułu 
ubezpieczenia niż zgłoszenie

Bardzo podobnym w skutkach błędem jest złoże-
nie dokumentu rozliczeniowego za ubezpieczonego 
z użyciem takiego kodu tytułu ubezpieczenia, z któ-
rym ubezpieczony wcześniej nie został poprawnie 
zgłoszony. Takie rozliczenie również może spowo-
dować, że składki nie zapiszą się poprawnie na kon-
cie ubezpieczonego i płatnika składek.

Przykład
Dokonując zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń, 
płatnik składek pomyłkowo wpisał swój kod tytułu 
ubezpieczenia, czyli 05 10 00. Natomiast rozlicza-
jąc składki za ubezpieczonego, używał już prawi-
dłowego kodu – 01 10 00. ZUS zakwestionował do-
kumenty rozliczeniowe za pracownika. Dopiero po 
wyjaśnieniu okazało się, że błąd w zgłoszeniu spo-
wodował niepoprawne rozliczenie i należy skorygo-
wać dokument ZUS ZUA za pracownika.

Korekta kodu tytułu ubezpieczenia w dokumencie 
ZUS ZUA/ZUS ZZA

Jeśli w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń 
ZUS ZUA lub ZUS ZZA podano błędny kod tytu-
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łu ubezpieczenia i kod ten jest spoza słownika (czyli 
niezgodny z obowiązującym w danym okresie wy-
kazem kodów zawartym w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej), to należy złożyć po-
prawnie wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń (tj. 
wpisując „X” w polu 01 bloku I), z podanym w nim 
prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia.

Przykład
Marcin P. prowadzący pozarolniczą działalność go-
spodarczą, zgłaszając siebie do ubezpieczeń na for-
mularzu ZUS ZUA od 2 maja 2015 r., wpisał błędny 
kod tytułu ubezpieczenia – zamiast 05 10 00 wpi-
sał 50 10 00. Kod 50 10 00 nie występuje w słow-
niku. Aby skorygować ten błąd, płatnik powinien po-
nownie dokonać zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA 
z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 00, zaznacza-
jąc pole 01 w bloku danych organizacyjnych.

Jeżeli w dokumencie ZUS ZUA/ZZA został po-
dany błędny kod tytułu ubezpieczenia, ale taki, 
który występuje w słowniku (jest zgodny z obo-
wiązującym w danym okresie wykazem kodów za-
wartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej), to daną osobę należy wyrejestrować 
z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tj. od dnia 
objęcia ubezpieczeniami z nieprawidłowym kodem 
tytułu ubezpieczenia (na formularzu ZUS ZWUA), 
a następnie ponownie złożyć zgłoszenie z prawi-
dłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formula-
rzu ZUS ZUA/ZZA) od dnia powstania obowiązku 
ubezpieczeń.

Przykład
Płatnik składek, zgłaszając pracownika do ubez-
pieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne-
go na formularzu ZUS ZUA od 1 czerwca 2015 r., 
nie zaznaczył, że jest on uprawniony do emerytury. 
Zamiast kodu 01 10 10, wpisał kod 01 10 00. Płat-
nik jest zobowiązany dokonać korekty przez wy-
rejestrowanie, a następnie ponowne zgłoszenie. 
W tym celu musi złożyć dokumenty:
■  ZUS ZWUA, w którym wyrejestruje daną osobę 

z datą 1 czerwca 2015 r., podając kod tytułu 
ubezpieczenia 01 10 00,

■  ZUS ZUA, w którym zgłosi do ubezpieczeń tę oso-
bę z datą 1 czerwca 2015 r., z kodem 01 10 10.

Dokument rozliczeniowy złożony z kodem tytu-
łu ubezpieczeń 01 10 00 będzie traktowany jako 
błędny do czasu skorygowania zgłoszenia.

 
Korekta schematu podlegania ubezpieczeniom 
w dokumencie ZUS ZUA

Przez schemat podlegania ubezpieczeniom nale-
ży rozumieć ustalenie, do jakich ubezpieczeń (eme-
rytalnego, rentowych, chorobowego, wypadkowe-
go i zdrowotnego) została zgłoszona dana osoba. 
Do schematu podlegania ubezpieczeniom zaliczamy 
też określenie w dokumencie zgłoszeniowym, czy 
dane ubezpieczenie jest obowiązkowe, czy dobro-
wolne. Dane dotyczące podlegania ubezpieczeniom 
wykazujemy w blokach VI–IX formularza ZUS ZUA 
lub w blokach VI–VII formularza ZUS ZZA. Jeże-
li schemat podlegania został podany w dokumencie 
zgłoszeniowym błędnie, to daną osobę należy wy-
rejestrować z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, 
tj. od dnia objęcia ubezpieczeniami z nieprawidłowy-
mi danymi (na formularzu ZUS ZWUA). Następnie 
trzeba ponownie złożyć zgłoszenie, w którym nale-
ży podać prawidłowe dane dotyczące schematu i dat 
podlegania poszczególnym ubezpieczeniom, na for-
mularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Przykład
Płatnik składek zgłosił od 4 maja 2015 r. zlece-
niobiorcę na formularzu ZUS ZUA do obowiązko-
wych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wy-
padkowego i zdrowotnego. Jednak nie zgłosił go 
do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, 
chociaż zleceniobiorca wyraził chęć podlegania 
temu ubezpieczeniu. Naliczając składkę na ubez-
pieczenie chorobowe w raporcie za maj 2015 r., 
płatnik składek zorientował się, że nie zgłosił zle-
ceniobiorcy do tego ubezpieczenia. Aby doko-
nać korekty, płatnik składek powinien złożyć za 
tego ubezpieczonego ZUS ZWUA, na którym wy-
rejestruje go z ubezpieczeń z datą 4 maja 2015 
r. Następnie powinien złożyć ZUS ZUA (jako zgło-
szenie, czyli zaznaczając pole 01 w bloku danych 
organizacyjnych), na którym zgłosi tę osobę od 
4 maja 2015 r. do obowiązkowych ubezpieczeń: 
emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz 
zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpie-
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czenia chorobowego. Do czasu złożenia korekty 
składane za tę osobę dokumenty rozliczeniowe 
z rozliczoną składką chorobową będą uważane 
za błędne.

Błąd 3 – brak wyrejestrowania  
członków rodziny ubezpieczonego, zgłoszonych 
do ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku gdy osoba zgłoszona do ubezpiecze-
nia zdrowotnego jako członek rodziny uzyskuje inny 
tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego lub traci status 
członka rodziny, powinna zostać wyrejestrowana 
z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS 
ZCNA. Często jednak ubezpieczeni nie informują 
płatnika składek o zmianie i w konsekwencji płatnik 
nie wyrejestrowuje członków rodziny z ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Powoduje to komplikacje zarówno 
w ZUS, jak i przy potwierdzaniu prawa do ubezpie-
czenia zdrowotnego.

Przykład
Andrzej P. zgłosił żonę do ubezpieczenia zdro-
wotnego od sierpnia 2014 r. W lutym 2015 r. jego 
żona podjęła pracę na podstawie umowy zlecenia 
na 2 tygodnie. Jednak pracownik nie powiadomił 
o tym swojego zakładu pracy, a więc płatnik skła-
dek nie wyrejestrował żony pracownika z ubez-
pieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Przy 
korzystaniu z wizyty lekarskiej w maju 2015 r. oka-
zało się, że żona pracownika nie jest zgłoszona 
do ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu. 
Aby skorygować ten błąd, płatnik składek powi-
nien wyrejestrować żonę Andrzeja P. z dniem pod-
jęcia przez nią zatrudnienia na podstawie umowy 
zlecenia z powodu uzyskania własnego tytułu do 
ubezpieczenia zdrowotnego. Po rozwiązaniu umo-
wy zlecenia przez żonę pracownika płatnik składek 
powinien ponownie zgłosić ją jako członka rodziny 
do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego 
osoby ubezpieczonej skutkuje również utratą pra-
wa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługują-
cych członkom rodziny zgłoszonym przez tego 
ubezpieczonego. Zatem, wyrejestrowując pra-
cownika, płatnik składek musi pamiętać o wyre-

jestrowaniu jego członków rodziny zgłoszonych 
do ubezpieczenia zdrowotnego.

Błędy w dokumentach 
rozliczeniowych

Błąd 4 – brak raportów za zgłoszonych 
ubezpieczonych

Częstą sytuacją jest brak w komplecie rozliczenio-
wym raportów za wszystkich zgłoszonych ubezpie-
czonych. Zdarza się to na ogół wtedy, gdy w danym 
miesiącu niektóre osoby ubezpieczone nie otrzyma-
ły żadnego wynagrodzenia.

Przykład
Zleceniodawca zawarł umowę zlecenia z Paw-
łem G. na okres od 2 stycznia do 31 marca 2015 r. 
W umowie przewidziano, że wynagrodzenie zosta-
nie wypłacone w ostatnim dniu realizacji umowy, 
tj. 31 marca 2015 r. Osoba ta nie była ubezpieczo-
na z innego tytułu, dlatego została zgłoszona od 
2 stycznia 2015 r. do obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na dru-
ku ZUS ZUA. Po wypłacie wynagrodzenia 31 mar-
ca 2015 r. płatnik składek sporządził deklarację ZUS 
DRA i raport imienny ZUS RCA dla zleceniobiorcy 
za marzec 2015 r. W poprzednich miesiącach ob-
jętych umową płatnik nie składał do ZUS żadnych 
dokumentów rozliczeniowych za ubezpieczonego. 
A zatem za styczeń i luty 2015 r. płatnik składek zło-
żył błędne dokumenty rozliczeniowe, ponieważ jest 
zobowiązany złożyć do ZUS zestaw dokumentów 
rozliczeniowych i deklarację ZUS DRA za wszyst-
kich ubezpieczonych. W miesiącach, w których Pa-
weł G. nie otrzymał żadnego przychodu stanowiące-
go podstawę wymiaru składek, należy w imiennych 
raportach ZUS RCA w podstawie wymiaru składek 
i w kwocie składek wykazać wartość „0,00”.

Inną sytuacją, w jakiej komplet rozliczeniowy nie 
obejmuje wszystkich zgłoszonych ubezpieczonych, 
jest brak lub błędne wyrejestrowanie osoby ubezpie-
czonej. Płatnik składek nie składa imiennych rapor-
tów miesięcznych za osobę, która już nie jest u nie-
go zatrudniona, ale ZUS, nie mając prawidłowego 
wyrejestrowania, traktuje rozliczenie jako niepo-
prawne – nieobejmujące wszystkich zgłoszonych 
ubezpieczonych.
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Przykład
Płatnik składek wyrejestrował z ubezpieczeń oso-
bę, która była zatrudniona u niego do 31 maja 
2015 r. W dokumencie ZUS ZWUA podał jednak 
błędne nazwisko ubezpieczonego. Aby dokonać 
korekty wyrejestrowania, musi ponownie przeka-
zać do ZUS dokument ZUS ZWUA, a w bloku I w 
polu 01 wpisać znak „X”. W pozostałe pola kolej-
nych bloków musi wpisać poprawne dane.

Częstym błędem jest także złożenie dokumentu 
wyrejestrowującego z kodem tytułu, z którym wcze-
śniej ubezpieczony nie został zgłoszony. Takie wy-
rejestrowanie jest nieskuteczne, a dana osoba nadal 
figuruje jako ubezpieczona u danego płatnika. Je-
śli korekty wymaga kod tytułu ubezpieczenia, to na-
leży ponownie złożyć dokument wyrejestrowania 
z ubezpieczeń ZUS ZWUA.

Przykład
Płatnik składek wyrejestrował Halinę R. z ubezpie-
czeń z kodem tytułu 01 10 00 – takim samym, z ja-
kim została zgłoszona. Zapomniał, że w poprzednim 
roku zmieniał (przez wyrejestrowanie i ponowne za-
rejestrowanie) kod tytułu ubezpieczenia Haliny R. 
w związku z uzyskaniem przez nią prawa do renty. 
Po tej zmianie ubezpieczona była zgłoszona w ZUS 
z kodem tytułu 01 10 22. Wyrejestrowanie z kodem 
01 10 00 okazało się więc nieskuteczne i Halina R. 
cały czas figuruje u płatnika składek jako ubezpieczo-
na. Jeśli płatnik nie złoży za pracownicę raportu mie-
sięcznego, ZUS poinformuje go o braku dokumentu 
rozliczeniowego za zgłoszonego pracownika, mimo 
że błąd nastąpił w złożonym dokumencie wyrejestro-
wującym. W takim przypadku (jeżeli powstanie ko-
nieczność skorygowania daty lub kodu przyczyny wy-
rejestrowania) płatnik powinien złożyć dokument ZUS 
ZWUA w trybie korekty, tj. wpisać „X” w polu 02 bloku 
I „Dane organizacyjne”, a następnie podać wszystkie 
prawidłowe dane w pozostałych blokach.

Błąd 5 – pomyłki w numeracji dokumentów 
rozliczeniowych

Dość częstymi błędami są pomyłki w numeracji do-
kumentów rozliczeniowych, polegające na powieleniu 
lub pominięciu numeru korygującego. Imienny raport 

korygujący powinien być oznaczony tym samym nu-
merem (w polu 01 „Identyfikator raportu”) co deklara-
cja rozliczeniowa korygująca, do której jest dołączony.

Przykład
Płatnik składek przekazał do ZUS komplet doku-
mentów rozliczeniowych (deklaracja rozliczenio-
wa wraz z imiennymi raportami miesięcznymi) 
oznaczony numerem identyfikatora 01. W następ-
nym miesiącu stwierdził, że błędnie wyliczył skład-
kę na Fundusz Pracy. W związku z tym przekazał 
do ZUS deklarację rozliczeniową korygującą, ozna-
czoną numerem identyfikatora 02. Następnie oka-
zało się, że popełnił błędy w imiennych raportach 
miesięcznych, a zatem musi skorygować imienne 
raporty miesięczne oraz deklarację rozliczeniową. 
Zarówno deklaracja rozliczeniowa korygująca, jak 
też imienne raporty miesięczne korygujące będą 
oznaczone numerem identyfikatora 03.

Płatnik, dla którego są przeznaczone numery de-
klaracji od 01 do 39 i który już wyczerpał te numery, 
w przypadku kolejnych korekt dokumentów rozlicze-
niowych za dany miesiąc powinien używać numeru 
identyfikatora deklaracji i raportów rozpoczynające-
go się cyframi „39”. Sporządzając kolejny komplet 
dokumentów rozliczeniowych korygujących za dany 
miesiąc kalendarzowy z numerem identyfikatora 
„39”, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidło-
we wpisanie daty wypełnienia dokumentów.

Jeśli płatnik składek wyczerpie numery iden-
tyfikatorów przeznaczonych do oznaczania doku-
mentów rozliczeniowych korygujących (deklaracji 
i imiennych raportów miesięcznych) za dany mie-
siąc, to w przypadku konieczności sporządzania 
i przekazania do ZUS następnych korekt powinien 
używać ostatniego numeru.

Błąd 6 – stosowanie nieprawidłowych kodów tytułów 
ubezpieczeń, świadczeń i przerw w opłacaniu składek

Płatnicy składek często popełniają błędy w używa-
niu kodów tytułu ubezpieczenia przy rozliczaniu 
składek za przychody wypłacone w trakcie trwania 
ubezpieczenia, a także po ustaniu ubezpieczeń.

Raporty za osobę z nieprawidłowym kodem tytu-
łu ubezpieczenia powinny być wycofane. Aby wy-
cofać raport składkowy, należy sporządzić raport 
korygujący, w którym w polach dotyczących podsta-
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wy wymiaru i kwoty składek będzie wpisana war-
tość „0,00”. Ponadto należy sporządzić raport za tę 
osobę z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. 

Raporty powinny być dołączone do deklaracji roz-
liczeniowej korygującej, oznaczonej takim samym 
numerem identyfikatora.

Przykład
W dokumentach rozliczeniowych 
za marzec 2015 r. pracodawca roz-
liczył zleceniobiorcę, wpisując do ra-
portu ZUS RCA kod pracownika 01 10 
00 oraz podstawę wymiaru składek 
w kwocie 1800 zł. Dopiero w następ-
nym miesiącu płatnik zorientował się, 
że popełnił błąd w kodzie tytułu ubez-
pieczenia, gdyż wpisany kod dotyczył 
pracownika, a nie zleceniobiorcy. W tej 
sytuacji płatnik musi wycofać błędny 
raport i przekazać do ZUS korektę ra-
portu z prawidłowym kodem tytułu 
ubezpieczenia za zleceniobiorcę oraz 
korektę deklaracji ZUS DRA za marzec 
2015 r.
Korekta raportu ZUS RCA powinna wy-
glądać następująco:
■■  należy wycofać raport z kodem 

01 10 00, wpisując jako podstawę 
wymiaru składek wartość 0,00 oraz 
wysokość wszystkich składek po-
winna mieć wartość 0,00,

■■  należy utworzyć poprawny raport 
z kodem 04 11 00 i jako podstawę 
wymiaru składek wykazać 1800 zł 
oraz wyliczyć od tej kwoty składki 
(zleceniobiorca podlega obowiązko-
wo ubezpieczeniom: emerytalnemu, 
rentowym, wypadkowemu, dobro-
wolnie chorobowemu oraz obowiąz-
kowo ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Jeśli wynagrodzenie (premia, nagroda itp.) 
zostanie wypłacone po ustaniu zatrudnienia 
i po dokonaniu wyrejestrowania, ale w miesiącu, 
w którym dana osoba z tytułu tego zatrudnienia 
podlegała jeszcze ubezpieczeniom, to składki za 
byłego ubezpieczonego powinny być wykazywa-
ne z właściwym dla niego kodem tytułu ubezpie-
czenia, np. dla pracownika 01 10 xx. Takie przy-
padki mogą mieć miejsce, gdy pracownik zostanie 
wyrejestrowany w trakcie miesiąca. Na przykład, 
za pracownika zwolnionego 15 maja br., który zo-

stał wyrejestrowany z ubezpieczeń na formularzu 
ZUS ZWUA z datą 16 maja i 29 maja otrzymał 
wynagrodzenie, należy sporządzić imienny raport 
miesięczny za maj 2015 r. z kodem tytułu ubezpie-
czenia 01 10 xx, gdyż pracownik przez część stycz-
nia podlegał ubezpieczeniom społecznym. Użycie 
w tym przypadku kodu 30 00 xx jest błędem. Kod 
30 00 xx powinien być użyty, jeżeli wypłata wy-
nagrodzenia nastąpiłaby w następnym miesiącu po 
ustaniu ubezpieczenia i po dokonaniu wyrejestro-
wania na formularzu ZUS ZWUA.

Skorygowanie błędnego kodu tytułu ubezpieczenia 
w raporcie imiennym
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Jeśli zatem pracownik został zwolniony 31 maja 
2015 r. i został wyrejestrowany z ubezpieczeń z datą 
1 czerwca na formularzu ZUS ZWUA, a wynagro-
dzenie za maj pracodawca wypłacił w czerwcu, to 
sporządzając dokumenty rozliczeniowe za czerwiec 
2015 r., płatnik składek powinien za tego pracownika 
sporządzić imienny raport miesięczny z kodem tytu-
łu ubezpieczenia 30 00 xx. Raport dotyczy miesiąca, 
w którym dana osoba, z tytułu zatrudnienia u danego 
płatnika, nie podlegała już ubezpieczeniom.

Należy również pamiętać, że okresy przerw 
w opłacaniu składek o kodach 111, 121, 122, 151 
i 152 muszą być wykazywane w miesiącu, którego 
przerwy te dotyczą, nawet jeśli są rozliczane w na-
stępnym miesiącu.

Błąd 7 – przekazywanie dwóch raportów 
imiennych (np. ZUS RZA, ZUS RCA) dla tego samego 
ubezpieczonego w jednym zestawie rozliczeniowym 
zamiast jednego raportu (ZUS RCA)

Błędem, który często popełniają płatnicy składek 
zatrudniający jedną osobę na podstawie np. dwóch 
umów zlecenia, jest złożenie za tę samą osobę 
dwóch raportów składkowych, np. ZUS RCA i ZUS 
RZA, z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia.

W celu dokonania korekty należy złożyć raport ZUS 
RCA (lub ZUS RZA) i oznaczyć go jako korygujący.

Przykład
Składając dokumenty rozliczeniowe za dany mie-
siąc płatnik składek sporządził za Michała D. zamiast 
imiennego raportu ZUS RCA zarówno raport ZUS 
RCA, jak i ZUS RZA – oba z takim samym kodem ty-
tułu ubezpieczenia. Aby dokonać korekty, płatnik po-
winien złożyć raport ZUS RCA (zsumować kwoty pod-
staw i składek z obu raportów), oznaczając go jako 
korygujący. Raport ten powinien być dołączony do de-
klaracji rozliczeniowej korygującej, oznaczonej takim 
samym numerem identyfikatora. Płatnik nie powinien 
przekazywać „zerowego” raportu ZUS RZA.

Podobnie należy postąpić w przypadku złożenia za 
daną osobę z tym samym kodem tytułu ubezpiecze-
nia dwóch raportów składkowych ZUS RCA. W celu 
dokonania korekty należy złożyć jeden poprawny ra-
port ZUS RCA i oznaczyć go jako korygujący.

Błąd 8 – nieprawidłowe kwoty podstawy wymiaru 
składek i ich wysokości

Płatnicy czasami popełniają błędy polegające na 
wykazaniu w imiennym raporcie miesięcznym za 
ubezpieczonego niewłaściwej kwoty składek.

Przykład
W listopadzie 2014 r. pracownik Krzysztof R. 
oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzy-
mał również wypłatę za umowę zlecenia zawar-
tą z własnym pracodawcą. Sporządzając raport 
ZUS RCA za tę osobę z kodem tytułu ubezpiecze-
nia 01 10 00 za listopad 2014 r. płatnik składek 
popełnił błąd. Jako podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne wykazał tylko kwotę wy-
nagrodzenia zasadniczego. Płatnik zauważył swój 
błąd w maju 2015 r. W związku z tym jest zobo-
wiązany przekazać za Krzysztofa R. raport korygu-
jący ZUS RCA za listopad 2014 r., z kodem tytułu 
ubezpieczenia 01 10 00, w którym musi wpisać 
m.in. prawidłową podstawę wymiaru składek, czy-
li przychód zarówno z umowy o pracę, jak też umo-
wy zlecenia. Raport należy dołączyć do deklaracji 
rozliczeniowej korygującej, oznaczonej takim sa-
mym numerem identyfikatora.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 6, art. 35–36, art. 41, art. 43, art. 47, art. 47a, art. 48b ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121),
ff § 2–4 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w spra-
wach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465; ost. zm. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1181),
ff załączniki nr 1–4, 12–15 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określe-
nia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych 
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, dekla-
racji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, 
zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze oraz innych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1844; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1957).

  Płatnik może zastosować kod 
tytułu ubezpieczenia 30 00 xx 
dopiero w następnym miesiącu 
po ustaniu ubezpieczenia 
rozliczanej osoby.
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W nr. 12/2015 Serwisu PP książka  
„Urlopy wypoczynkowe – udzielanie, ustalanie 
wymiaru i naliczanie wynagrodzenia”,  
a w niej m.in.:

PolEcaMY

Serwis PP na 12 miesięcy  

1399 zł brutto

Serwis PP na 3 miesiące  

455 zł brutto

Rachunkowość Budżetowa plus iRB Platforma 
Rachunkowości Budżetowej i prawa pracy  
na 12 miesięcy

998 zł brutto

Rachunkowość Budżetowa plus PoRaDnik 
Rachunkowości Budżetowej na 12 miesięcy

998 zł brutto

PREnuMERata 2015

PolEcaMY koMPlEtY:

  jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie urlopowe 
dla pracownika otrzymującego wynagrodzenie  
stałe, zmienne, prowizyjne lub akordowe

  kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent 
za niewykorzystany urlop i jak prawidłowo go 
wyliczyć

  jakie są skutki niewykorzystania urlopu 
w ustalonym terminie

  kiedy przedawnia się prawo do urlopu 
wypoczynkowego



IRB Platforma
Rachunkowości Budżetowej

i Prawa Pracy
www.inforrb.pl

Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
to pierwsza w Polsce Platforma,  która w przejrzysty dla użytkownika 

sposób prezentuje informacje z zakresu:  ewidencji, klasyfikacji, wydatków strukturalnych, 
sprawozdawczości, finansów publicznych, podatków, prawa pracy  

oraz ubezpieczeń społecznych i zamówień publicznych.

INFORorganizer
Nowoczesne narzędzie, dzięki któremu 

z pulpitu komputera możesz przejść do pełnych zasobów 
Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy.

…poznaj, przetestuj, korzystaj!

Komplet żółtych książek  
– Prawo Pracy i ZUS

Bądź na bieżąco!

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

NOWE UMOWY 
ZLECENIA 

NOWE UMOWY 
ZLECENIA 

I INNE UMOWY CYWILNOprAWNE

I INNE UMOWY CYWILNOprAWNE

  Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach

  Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenie  

  Oskładkowanie kontraktów menedżerskich  

  Plusy i minusy zawierania umów cywilnoprawnych 

  Wzory umów cywilnoprawnych 

UWAGA! 
ZMIANY OD 
1 stYcZNIA  

2015

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

UWAGA! 
ZMIANY OD 
1 stYcZNIA  

2015

100 pytań  
o wynagrodzenia  

w 2015 r. 
  Wypłata minimalnego wynagrodzenia po zmianach

  Dofinansowanie kosztów zatrudnienia    
    niepełnosprawnych po zmianach 

  Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop    
    wypoczynkowy  

  Rekompensata za pracę nadliczbową

  Rozliczanie  podróży służbowych

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

KodeKs Pracy 
2015  

z Komentarzem 

  Badania lekarskie pracowników po zmianach

  Najnowsze interpretacje urzędowe dotyczące uprawnień  
    rodzicielskich

  Praktyczne skutki zmian w zakresie elastycznego czasu pracy  

  Aktualny tekst ustawy  

  Komentarz eksperta do każdego działu

Zmiany  
2015 

KodeKs Pracy 
2015  

z Komentarzem 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Dokumentowanie prawa do zasiłku po nowelizacji przepisów 

   - tzw.  e-zwolnienia

  Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego dla pracowników    
   od 1 lipca 2015 r.

  Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób  
   prowadzących działalność gospodarczą

Zasiłki 
chorobowe  

po Zmianach  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Zawieranie umów na czas określony po zmianie przepisów

  Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych

  Zmiany w zakresie zwalnianie pracowników z obowiązku  
   świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Umowy na czas 
określony   

– rewolUcyjne zmiany  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników  
   w pierwszym roku pracy

  Naliczanie wynagrodzenia urlopowego dla pracowników,  
   którzy otrzymują premie i nagrody

  Rozliczanie kosztów odwołania pracownika z urlopu  
   wypoczynkowego

100 pytań 
o urlopy 

wypoczynkowe  

100 pytań 
o urlopy 

wypoczynkowe  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Przeprowadzanie wstępnych badań lekarskich po zmianach  
   od 1 kwietnia 2015 r. 

  Zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich 

  Nowe zasady zawierania umów na czas określony

100 pytań  
o zmiany  

w prawie pracy  

100 pytań  
o zmiany  

w prawie pracy  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych  
   po zmianach od 1 stycznia 2015 r.

  Zniesienie niektórych obowiązków płatników związanych  
   z dokumentacją rozliczeniową od 1 stycznia 2015 r.  

  Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia 

100 pytań  
o zmiany  

w zUS  

100 pytań  
o zmiany  

w zUS  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Udzielanie urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich  
   po zmianach w 2015 r

  Ochrona przed zwolnieniem z pracy pracowników  
   korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem

  Ustalanie prawa do zasiłków macierzyńskich po zmianach  
   przepisów 

MaMa i tata  
w pracy  

W skład pakietu wchodzi 9 książek

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

9 książek 
tylko 

259 zł 
zamiast 289,00

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



Platforma Certyfikowanych Wideoszkoleń to:

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

Certyfikat wiedzy Aktualna tematyka Ponad 400 lekcji 

poznaj i korzystaj... !

Certyfikowane
wideoszkolenia 

www.wideoszkolenia.infor.pl

Odbierz

certyfikat

i słuchawki 

w prezencie




