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ANNA DRYJA – główny specjalista ds. kadr w wojewódzkiej placówce doskonalenia nauczycieli, specjalista w zakresie 
prawa pracy i prawa oświatowego

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy na podstawie 
umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi 
przez niego kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego. Nowością 
jest możliwość zatrudniania w klasach I–III szkół podstawowych asystentów 
nauczycieli. 

Zasady zatrudniania nauczycieli w przed-

szkolach, szkołach i innych placówkach okre-

ślają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela 

(dalej: Karta Nauczyciela). 

Karty Nauczyciela nie stosuje się natomiast 

w przypadku zatrudniania asystentów nauczy-

cieli. Możliwość ich angażowania wprowadzi-

ła ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie usta-

wy o systemie oświaty. Zatrudnianie asysten-

tów nauczyciela odbywa się na podstawie usta-

wy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Nawiązanie stosunku pracy 
z nauczycielem 

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się 

w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół 

jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole 

szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Bez względu na stopień awansu zawodowego 

oraz podstawę zatrudnienia, nawiązanie stosunku 

pracy z nauczycielem następuje po spełnieniu 

przez niego warunków przedstawionych w tabeli. 

Wymogi wobec kandydatów na nauczyciela

Wymóg Wyszczególnienie Podstawa 
prawna

1 2 3
Posiadanie pełnej 
zdolności do 
czynności praw-
nych i korzystanie 
z praw publicz-
nych

Zdolność do czynności prawnych to inaczej zdolność do przyjmowania i składania 
oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku 
prawnego. Innymi słowy, jest to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytu-
acji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań). Pełną zdolność do czynności 
prawnych nabywa się z chwilą osiągnięcia pełnoletności (art. 11 ustawy 
– Kodeks cywilny). Utrata praw publicznych natomiast jest jednym ze środków karnych 
orzekanych przez sądy wobec sprawców przestępstw.
Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę:
■  czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu 

samorządu zawodowego lub gospodarczego,
■  prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości,

art. 10 
ust. 5 pkt 2 
w związku 
z art. 10 ust. 8 
Karty Nauczy-
ciela
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Kompendium wiedzy 
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kadr i płac
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19 sierpnia 2014 roku

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Badania lekarskie kierowców

Od 20 lipca 2014 r. wprowadzono nowe regulacje doty-

czące badań lekarskich kierowców i kandydatów na kie-

rowców. Osoba poddawana badaniu będzie musiała przed 

jego rozpoczęciem złożyć w ankiecie oświadczenie co do 

stanu zdrowia (pod groźbą odpowiedzialności za składa-

nie fałszywych zeznań). Ponadto w przypadku schorzeń 

neurologicznych do wydania zaświadczenia niezbędna 

może być opinia neurologa, a w przypadku występowa-

nia padaczki jest ona wymagana. Za badanie lekarskie 

(oraz ponowne badanie) stawka opłaty wynosi 200 zł, 

a za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy 50 zł.

Takie m.in. zmiany w stosunku do stanu poprzed-
nio obowiązującego wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie badań 
lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 949).

System informacji w ochronie zdrowia
Od 31 lipca 2014 r. obowiązują nowe regulacje dotyczą-

ce systemu informacji w ochronie zdrowia. Do 31 lipca 

2017 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona 

w postaci papierowej lub elektronicznej. Od 1 sierpnia 

2017 r. zacznie działać Elektroniczna Platforma Groma-

dzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych. Będzie to system teleinfor-

matyczny, za pomocą którego będzie można prowadzić:

■  wymianę dokumentów między usługodawcami da-

nych zawartych w elektronicznej dokumentacji me-

dycznej, jeśli okaże się to niezbędne do zapewnienia 

ciągłości leczenia,

■  wymianę dokumentów elektronicznych między usłu-

godawcami w celu prowadzenia diagnostyki, zapew-

nienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługo-

biorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Od 1 sierpnia 2017 r. usługodawcy będą musieli, a nie 

tylko mogli, prowadzić elektroniczną dokumentację 

medyczną za pośrednictwem Systemu Informacji Me-

dycznej (SIM).

Takie zmiany przewiduje ustawa z 26 czerwca 
2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 998).

Służba Graniczna
Od 1 sierpnia 2014 r. obowiązują nowe regulacje doty-

czące legitymacji służbowych i znaków identyfikacyj-

nych funkcjonariuszy Służby Granicznej. Wprowadzo-

ny został wyraźny obowiązek chronienia dokumentów 

przed zgubieniem, zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

Ponadto utrata lub zniszczenie (nawet niezawinione) 

mogą skutkować wszczęciem wobec funkcjonariusza 

postępowania wyjaśniającego. W razie stwierdzenia 

dokonania przez funkcjonariusza niewłaściwego wybo-

ru sposobu zabezpieczeń dokumentów przed osobami 

niepowołanymi, ustalenia w tym zakresie będą odbywa-

ły się w ramach postępowania dyscyplinarnego.

Takie m.in. kwestie uregulowało rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 lipca 2014 r. 
w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków iden-
tyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 983).

Świadczenia gwarantowane 
w ramach świadczenia 
pielęgnacyjnego
Od 6 sierpnia 2014 r. obowiązuje zmieniona definicja 

„lekarza w trakcie specjalizacji”. Jest nim lekarz, który 

ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji oraz 

uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji 

wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną 

pracę. 

Świadczenia dla osób z przewlekłą niewydolnością 

oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej 

wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi 

powyżej 16 godzin na dobę, w przypadku świadczenio-

biorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na 

podłożu chorób nerwowo-mięśniowych oraz w przy-

padku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, 

bez względu na czas trwania nieinwazyjnej wentylacji 

mechanicznej, mogą być udzielane przez lekarza i pie-

lęgniarkę. 

Lekarz w zakładach opiekuńczych będzie mógł udzie-

lać świadczeń w łącznym wymiarze jednego etatu prze-

liczeniowego na 35 łóżek.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 960).

Nagrody dla pracowników urzędów 
pracy
Od 7 sierpnia 2014 r. wprowadzono nowy tryb przyzna-

wania samorządom powiatów środków z Funduszu Pra-

cy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz 
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składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród dla 

pracowników urzędów pracy, którzy uzyskają najlepsze 

wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej 

podstawowych form aktywizacji zawodowej. Środki 

będą przyznawane na wniosek starosty składany do 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 

15 września danego roku kalendarzowego.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 16 lipca 2014 r. w spra-
wie trybu przyznawania samorządom powiatów środ-
ków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród 
specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne 
od nagród specjalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 963).

Podróże służbowe żołnierzy 
zawodowych
Od 7 sierpnia 2014 r. zostały uregulowane kwestie pole-

cania żołnierzom zawodowym odbycia podróży służbo-

wych. Dowódca jednostki może skierować w podróż 

służbową każdego żołnierza pełniącego służbę w pod-

ległej mu jednostce. Żołnierzowi będą zwracane rów-

nież opłaty miejscowe i wizowe niezbędne do odbycia 

podróży. W przypadku skierowania żołnierza do odby-

cia obowiązków służbowych lub nauki, rozliczenia 

kosztów podróży dokonuje organ, którego żołnierz zo-

stał w tym celu skierowany.

Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Mi-
nistra Obrony Narodowej z 16 lipca 2014 r. w spra-
wie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za 
przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1003).

Dokumenty dołączane do wniosku 
kombatanta o przyznanie pomocy 
pieniężnej
Od 8 sierpnia 2014 r. obowiązują nowe wzory doku-

mentów, które należy dołączyć do wniosku o przyzna-

nie pomocy pieniężnej kombatantom, wdowom lub 

wdowcom pozostałym po kombatantach i innych oso-

bach uprawnionych – emerytom, rencistom, inwalidom, 

osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku 

lub uposażenie rodzinne.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2014 r. w sprawie 
dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przy-
znanie pomocy pieniężnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 967).

Mianowanie na stopnie wojskowe
Od 8 sierpnia 2014 r. zostały doprecyzowane przypadki 

mianowania żołnierza na inny stopień wojskowy. W ra-

zie skierowania żołnierza czynnej służby wojskowej do 

służby pełnionej poza granicami państwa można miano-

wać tego żołnierza na stopień wojskowy (nie wyższy 

niż stopień etatowy stanowiska wyznaczony w kraju). 

Uprawnienie do wnioskowania o pośmiertne mianowa-

nie żołnierza uzyskał również dowódca polskiego kon-

tyngentu wojskowego działającego poza granicami kra-

ju. Mianowanie może nastąpić wówczas na wszystkie 

stopnie wojskowe do pułkownika włącznie.

Takie możliwości wprowadziło rozporządzenie Mi-
nistra Obrony Narodowej z 16 lipca 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie mianowania na stop-
nie wojskowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 972).

Zaniechanie poboru podatku
Od 12 sierpnia 2014 r. urzędy skarbowe pobierają poda-

tek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodo-

wy od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez 

podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub zarząd na terytorium Polski z tytułu nieodpłatnego 

nabycia:

■  środków trwałych lub wartości niematerialnych 

i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzi-

nie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-
-how),

■  prawa do używania środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych in-

formacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub 

naukowej (know-how), na podstawie umowy użycze-

nia lub umowy o podobnym charakterze,

■  usług szkoleniowych.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do docho-

dów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Finansów z 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania 
poboru podatku dochodowego od niektórych docho-
dów podatników podatku dochodowego od osób fi-
zycznych i podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 994).

Emerytury i renty dla kombatantów
Od 13 sierpnia 2014 r. wnioski o przyznanie emerytury 

lub renty w drodze wyjątku przyjmowane są przez sto-

warzyszenia kombatanckie lub organy rentowe ZUS 

właściwe ze względu na miejsce zamieszkania komba-

tanta. Do wniosku należy dołączyć dokument stwier-

dzający przyznanie uprawnień kombatanckich. Stowa-

rzyszenie kombatanckie opiniuje, a następnie 

przekazuje wniosek wraz z dokumentacją do organu 

rentowego ZUS właściwego ze względu na miejsce za-

mieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. ZUS, 

po zbadaniu zasadności wniosku o przyznanie emerytu-
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ry lub renty w drodze wyjątku, będzie przekazywał 

wniosek wraz z dokumentacją do Prezesa ZUS, który 

będzie wydawał decyzję w tej sprawie. 

Kombatanci, którzy będą chcieli nabyć prawo do dodatku 

kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu 

energetycznego, będą musieli złożyć wniosek w ZUS.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 23 lipca 2014 r. w spra-
wie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz 
emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 997) oraz rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z 23 lipca 2014 r. 
w sprawie przyznawania kombatantom i innym oso-
bom uprawnionym świadczenia w wysokości dodat-
ku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz 
ryczałtu energetycznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 999).

Pracownicy Lasów Państwowych
Od 19 sierpnia 2014 r. zmieniły się podstawy zatrudnienia 

niektórych pracowników Lasów Państwowych. Dotyczy 

to zastępców nadleśniczego, głównych księgowych nad-

leśnictw, inżynierów nadzoru i leśniczych. Od 19 sierpnia 

2014 r. stosunki powołania wymienionych osób z mocy 

prawa przekształciły się w umowy o pracę na czas nie-

określony. Dotychczas świadczyli oni pracę na podstawie 

powołania (dokonywanego przez nadleśniczego).

Takie regulacje wprowadziła ustawa z 10 czerwca 
2014 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1032).

Uprawnienia cudzoziemców
Od 30 sierpnia 2014 r. zostanie uregulowana sytuacja 

cudzoziemców przebywających na terytorium RP 

w celu połączenia się z rodziną oraz tych, którzy uzy-

skali status uchodźcy bądź dodatkową ochronę uzupeł-

niającą. Uzyskają oni możliwość m.in. uznawania nie-

których kwalifikacji (np. w zawodach pielęgniarki 

i położnej) czy potwierdzania ukończenia studiów wyż-

szych. Otrzymają oni również prawo do świadczeń 

z opieki społecznej oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Takie m.in. uprawnienia przewiduje ustawa 
z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1004).

Nowe formularze SD-3
Od 1 września 2014 r. będą obowiązywać nowe wzory 

formularzy SD-3, których używa się do powiadomienia 

urzędu skarbowego o nabyciu rzeczy i praw majątko-

wych. Do czasu wyczerpania poprzednich formularzy 

w formie papierowej, jednak nie dłużej niż do 30 czerw-

ca 2015 r., będą mogły być stosowane wzory zeznania 

podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych 

w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2014 r.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Finansów z 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie zeznania podatkowego składanego 
przez podatników podatku od spadków i darowizn 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 939).

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Od 1 września 2014 r. osoby składające deklarację 

w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych po-

winny to zrobić na nowej wersji formularza PCC-3. Do 

czasu wyczerpania nakładu starych druków formularzy 

PCC-3, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., 

można składać deklaracje w poprzedniej wersji.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od 
czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 940).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 19 VIII – 1 IX  2014 r.
20 sierpnia
■   wpłata zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych w lipcu 2014 r. m.in. wypłat ze stosunku służbowego, stosun-

ku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 

wypłat należności i świadczeń m.in. z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,

■   opłata na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W) i informacji 

(INF-1) za lipiec 2014 r.

31 sierpnia
■   wypłata świadczeń urlopowych z zfśs dla nauczycieli.

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

Świadczenia urlopowe w 2014 r. dla pracownika zatrudnionego w normalnych 
warunkach pracy

Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego

na pełny etat 1093,93 zł

na 3/4 etatu 820,45 zł

na 1/2 etatu 546,97 zł

na 1/4 etatu 273,48 zł

Świadczenia urlopowe w 2014 r. dla pracownika wykonującego prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze

Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego

na pełny etat 1458,57 zł

na 3/4 etatu 1093,93 zł

na 1/2 etatu 729,29 zł

na 1/4 etatu 364,64 zł

Świadczenia urlopowe w 2014 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 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645)

Świadczenie urlopowe nauczycieli
Okres obowiązywania Wysokość świadczenia urlopowego 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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; j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645)

  ODSETKI

Odsetki ustawowe
Da ta obo wią zy wa nia Stawka Pod sta wa praw na 

Od 15 grudnia 2008 r. 13% w stosunku rocznym Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434

Od 15 października 2005 r. do 14 grudnia 2008 r. 11,5% w stosunku rocznym Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1662

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 
Da ta obo wią zy wa nia Stawka podstawowa (w stosunku rocznym) Pod sta wa praw na 

od 4 lipca 2013 r. 10% M.P. z 2013 r. poz. 596

od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r. 10,5% M.P. z 2013 r. poz. 537

od 9 maja do 5 czerwca 2013 r. 11% M.P. z 2013 r. poz. 442

od 7 marca do 8 maja 2013 r. 11,5% M.P. z 2013 r. poz. 163

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

od 4 lipca 2013 r.  7,5% M.P. z 2013 r. poz. 596

od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r.  7,88% M.P. z 2013 r. poz. 537

od 9 maja do 5 czerwca 2013 r.  8,25% M.P. z 2013 r. poz. 442

od 7 marca do 8 maja 2013 r.  8,63% M.P. z 2013 r. poz. 163

*   Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki pełnej. Ulga w spłacie odsetek dotyczy podatników, którzy 
złożyli skutecznie korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacili w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość 
podatkową (art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej). 

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

 (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915)
Stan prawny na 7 sierpnia 2014 r. 
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O TYM SIĘ MÓWI

TOMASZ KOWALSKI – specjalista z zakresu prawa pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę 
w 2015 r. wyniesie 1750 zł brutto
Od 1 stycznia 2015 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego na cały etat wzroś-
nie z 1680 zł do 1750 zł. Taką kwotę przewiduje projekt rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Rząd zadecydował, że od początku przyszłego roku 

minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 

1750 zł. Oznacza to, że w porównaniu z 2014 r. naj-

niższa pensja wzrośnie o 70 zł. Minimalne wyna-

grodzenie w pierwszym roku pracy wyniesie 

1400 zł (80% minimalnego wynagrodzenia).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest co-

rocznie przedmiotem negocjacji w ramach Komisji 

Trójstronnej. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę przewiduje, że uzgodnienia co do wysoko-

ści płacy minimalnej w roku następnym należy prze-

prowadzić do 15 lipca każdego roku. W tym roku 

nie udało się uzgodnić wysokości tego wynagrodze-

nia, więc Rada Ministrów podniosła ją do 1750 zł.

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia 

zależy wysokość wielu świadczeń pracowni-

czych. W tabeli przedstawiamy wysokość niektó-

rych z nich w 2015 r. przy założeniu, że w przy-

szłym roku minimalna płaca wyniesie 1750 zł 

i nie zmienią się inne przepisy dotyczące świad-

czeń pracowniczych.

Wysokość w 2015 r. wybranych 
świadczeń zależnych od minimalnego 
wynagrodzenia

Świadczenie Wysokość
1 2

Wynagrodzenie za 
niezawiniony przez 
pracownika przestój

Nie mniej niż 1750 zł za pełny miesiąc dla 
pracownika zatrudnionego na cały etat

Odszkodowanie za naru-
szenie zasady równego 
traktowania w zatrud-
nieniu, dyskryminację, 
mobbing

Nie mniej niż 1750 zł

Dodatek za godzinę 
pracy w porze nocnej

■  styczeń: (1750 zł : 160 godz.) x 20% 
= 2,19 zł,

■  luty: (1750 zł : 160 godz.) x 20% = 2,19 zł,
■  marzec: (1750 zł : 176 godz.) x 20% 

= 1,99 zł,

1 2
■  kwiecień: (1750 zł : 168 godz.) x 20% 

= 2,08 zł,
■  maj: (1750 zł : 160 godz.) x 20% = 

2,19 zł,
■  czerwiec: (1750 zł : 168 godz.) x 20% 

= 2,08 zł,
■  lipiec: (1750 zł : 184 godz.) x 20% = 

1,90 zł,
■  sierpień: (1750 zł : 160 godz.) x 20% 

= 2,19 zł,
■  wrzesień: (1750 zł : 176 godz.) x 20% 

= 1,99 zł,
■  październik: (1750 zł : 176 godz.) x 

20% = 1,99 zł,
■  listopad: (1750 zł : 160 godz.) x 20% 

= 2,19 zł,
■  grudzień: (1750 zł : 168 godz.) x 20% 

= 2,08 zł
Kwoty wolne od 
potrąceń (po odliczeniu 
składek na ubezpie-
czenia społeczne oraz 
zaliczki na podatek)

■  w razie potrącenia świadczeń nieali-
mentacyjnych (100% minimalnego 
wynagrodzenia) – 1286,16 zł,

■  w razie potrącenia zaliczek pienięż-
nych udzielonych pracownikowi 
(75% minimalnego wynagrodzenia) 
– 980,62 zł,

■  w razie potrącenia kar pieniężnych 
(90% minimalnego wynagrodzenia) 
– 1163,74 zł

Odprawa pieniężna 
z tytułu zwolnienia 
grupowego

Maksymalnie 26 250 zł (15 x 1750 zł)

Świadczenie pieniężne 
dla osób odbywających 
praktyki absolwenckie

Maksymalnie 3500 zł (2 x 1750 zł)

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 183d, 81, 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 art. 2 ust. 3 i 5, art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; 
ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
 art. 8 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; 
ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),
 art. 3 ust. 2 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenc-
kich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052).
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TEMAT MIESIĄCA – WYPADKI PRZY PRACY PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH

ALEKSANDER P. KUŹNIAR – specjalista z zakresu prawa pracy

Konsekwencje wypadków przy pracy 
pracowników sezonowych a39871e9-62ce-43fd-9d12-3f1234a2a0a1

Konsekwencje wypadków przy pracy pracowników sezonowych ponoszą nie tylko 
osoby poszkodowane. Sankcje będą groziły pracodawcom lub innym osobom, na 
rzecz których była wykonywana praca przez osoby ulegające wypadkowi. Rozmiar 
tych konsekwencji będzie zależny zarówno od formy zatrudnienia, na jaką zdecydo-
wały się strony umowy, a w niektórych przypadkach również od treści zawartych umów. 

Bez względu na formę zatrudniania pracowników 

sezonowych, zarówno pracodawcy, jak i zlecenio-

dawcy powinni dołożyć wszelkiej staranności 

w zapewnieniu osobom wykonującym pracę na 

ich rzecz wszystkich niezbędnych standardów bhp. 

Niedopełnienie tych obowiązków może w konse-

kwencji doprowadzić do bardzo niekorzystnych 

następstw dla pracodawcy lub zleceniodawcy. 

W zależności od rodzaju urazów poszkodowa-

nych w wypadkach oraz stopnia naruszenia przepi-

sów bhp przez zatrudniających, mogą oni ponieść 

odpowiedzialność wykroczeniową, karną, a nawet 

cywilną w związku z zaistniałym wypadkiem. 

Konsekwencje wypadku pracownika 
Pracownicy wykonujący prace w ramach stosun-

ku pracy przy pracach sezonowych najczęściej są 

zatrudniani na podstawie umów o pracę na czas 

określony lub na czas wykonania określonej pra-

cy (art. 25 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). 

W  przypadku zatrudnienia pracowniczego usta-

wodawca w sposób najbardziej szczegółowy ure-

gulował konsekwencje zaistnienia wypadku przy 

pracy pracownika, spowodowane naruszeniami 

przepisów lub zasad bhp. W praktyce wszystko 

jednak zależy od tego, jak poważny zdarzył się 

wypadek i czy zostały powiadomione o nim Pań-

stwowa Inspekcja Pracy (PIP) i prokuratura. 

Wypadek lekki 

Jeżeli pracownik sezonowy ulegnie lekkiemu wy-

padkowi przy pracy, powodującemu jedynie cza-

sową niezdolność do pracy pracownika, praco-

dawca nie ma obowiązku zawiadamiać PIP 

i prokuratury o jego zaistnieniu. Musi oczywiście 

przeprowadzić całą procedurę powypadkową, 

sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przy-

czyn wypadku, który następnie przesyła do ZUS. 

Konsekwencją takiego wypadku może być jednak 

podniesienie przez ZUS składki na ubezpieczenie 

wypadkowe pracodawcy na kolejny rok. Dodat-
kowo, jeżeli do zaistniałego wypadku przy pra-
cy przyczyniło się naruszenie przez pracodawcę 
przepisów i zasad bhp, poszkodowany pracow-
nik, poza odszkodowaniem, jakie otrzyma 
z ZUS, może wytoczyć pracodawcy powództwo 
cywilne o odszkodowanie. Pomimo braku ko-

nieczności zawiadamiania przez pracodawcę PIP 

i prokuratury o takim wypadku, często się zdarza, 

że taka informacja wpływa do organów PIP, np. od 

policji, która została powiadomiona o wypadku. 

Wówczas inspektor pracy będzie prowadził postę-

powanie kontrolne w zakresie zaistniałego wypad-

ku i – w razie stwierdzenia naruszenia przez pra-

codawcę przepisów i zasad bhp – wszczyna wobec 

niego postępowanie wykroczeniowe. 

O wypadku lekkim pracownika 
pracodawca nie musi 
powiadamiać PIP ani 
prokuratury.

Wypadek śmiertelny, zbiorowy, ciężki 

Jeżeli pracownik sezonowy zatrudniony w ra-

mach stosunku pracy ulegnie wypadkowi śmier-

telnemu, ciężkiemu lub zbiorowemu, wówczas 



19 sierpnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl10

TEMAT MIESIĄCA – WYPADKI PRZY PRACY PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH

pracodawca musi niezwłocznie powiadomić PIP 

i prokuraturę o takim zdarzeniu. W takim przy-

padku inspektor pracy niezwłocznie udaje się na 

miejsce wypadku, gdzie prowadzi postępowanie 

kontrolne w tym zakresie. Przedmiotem kontroli 

inspektora pracy jest m.in.:

■  przygotowanie pracowników do pracy, tj. po-

siadanie przez nich aktualnych orzeczeń z pro-

filaktycznych badań lekarskich, szkoleń wstęp-

nych oraz okresowych z zakresu bhp,

■  wyposażenie pracowników w niezbędne środki 

ochrony indywidualnej (np. kaski, rękawice 

ochronne, okulary, półmaski itd.) oraz w odzież 

i obuwie robocze przewidziane do stosowania 

na danym stanowisku pracy,

■  sprawność maszyn, narzędzi, przy użyciu któ-

rych pracownik wykonywał prace na zajmowa-

nym stanowisku pracy, oraz wielu innych ele-

mentów stanowiących podstawowe obowiązki 

pracodawcy wobec pracownika. 

Jakiekolwiek naruszenie przez pracodawcę 

przepisów lub zasad z zakresu bhp jest wykrocze-

niem przeciwko prawom pracownika zagrożonym 

grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł. 

Jeżeli inspektor pracy stwierdzi naruszenie 

przepisów, które miało wpływ na zaistniały wy-

padek przy pracy, nałoży na pracodawcę mandat 

karny w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł. W przy-

padku gdy jest to kolejne naruszenie przepisów 

bhp przez tego samego pracodawcę po wcześniej-

szym co najmniej 2-krotnym jego karaniu za wy-

kroczenia przeciwko prawom pracowniczym, 

grzywna może wynieść do 5 tys. zł. W przypadku 

odmowy przez pracodawcę przyjęcia mandatu lub 

stwierdzenia przez inspektora pracy w trakcie 

kontroli znacznych naruszeń bhp, inspektor wy-

stąpi do właściwego sądu rejonowego z wnio-

skiem o ukaranie pracodawcy za stwierdzone 

w czasie kontroli wykroczenia przeciwko prawom 

pracowniczym. 

Przykład
Pracodawca zatrudnił pracownika przy zbiorze 
owoców na podstawie umowy o pracę na czas 
określony wynoszący 1 miesiąc. W związku z tak 
krótkim zatrudnieniem pracodawca nie skierował 
tego pracownika na profilaktyczne badania lekar-
skie, jak również nie przeprowadził wymaganych 
szkoleń bhp. Pracownik w drugim tygodniu pra-

cy poślizgnął się na szczeblach drabiny i spadł 
z wysokości półtora metra na ziemię, doznając 
otwartego złamania kości udowej. Postępowa-
nie pracodawcy było nieprawidłowe. Mimo że 
brak badań i szkoleń bhp nie stanowił w tym 
przypadku bezpośredniej przyczyny wypadku 
przy pracy, to jednak inspektor pracy ukarał pra-
codawcę mandatem karnym w wysokości 
2 tys. zł, a prokurator postawił mu w postępowa-
niu karnym zarzut narażenia pracownika na 
utratę życia lub zdrowia. 

Dodatkowo inspektor pracy najczęściej zawia-

damia prokuraturę o możliwości popełnienia 

przez pracodawcę przestępstwa określonego 

w ustawie – Kodeks karny (dalej: k.k.) dotyczące-

go naruszenia obowiązków bhp. Osoba będąca 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pra-

cy, która nie dopełnia wynikającego stąd obo-

wiązku i przez to narażająca pracownika na bez-

pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca 

działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-

ści do roku (art. 220 k.k.).

Pracownik sezonowy, który uległ wypadkowi 

przy pracy, może ponadto dochodzić odszkodo-

wania za doznany uszczerbek na zdrowiu w po-

stępowaniu cywilnym przeciwko pracodawcy. Je-

żeli pracodawca został skazany w postępowaniu 

karnym za niedopełnienie obowiązków bhp lub 

w postępowaniu wykroczeniowym wszczynanym 

przez inspektora pracy badającego przyczyny 

wypadku, ma szanse uzyskać takie odszkodowa-

nie. 

Nie ma znaczenia przy ustalaniu okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy, czy niedopeł-

nienie określonych obowiązków z zakresu bhp 

stanowiło bezpośrednią (np. brak osłony tarczy 

piły spowodował obcięcie ręki pracownika), czy 

też pośrednią (np. brak szkoleń bhp, brak badań 

profilaktycznych) przyczynę wypadku przy pra-

cy. Każde naruszenie obowiązków bhp pracodaw-

cy wobec pracownika jest wykroczeniem prze-

ciwko jego prawom. W przypadku gdy to 

naruszenie jest przyczyną wypadku, może spowo-

dować postawienie pracodawcy zarzutów kar-

nych. 
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Pracodawca, który narusza 
obowiązki w zakresie bhp, może 
być ukarany za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika.

Skutki wypadku zleceniobiorcy 
Zatrudnienie przy pracach sezonowych pracowni-

ków na podstawie umów cywilnoprawnych, np. 

umowy zlecenia, jest dość popularne. Podstawą 

ich zawarcia jest ustawa – Kodeks cywilny (dalej: 

k.c.) Taka forma zatrudnienia nie wyłącza jednak 

odpowiedzialności pracodawcy lub przedsiębior-

cy za naruszenie przepisów i zasad bhp. Nie ma 

przy tym znaczenia, gdzie było wykonywane zle-

cenie oraz czy zleceniodawca jest jednocześnie 

pracodawcą dla innych pracowników czy też nie. 

Zleceniodawca ma obowiązek tak samo jak każdy 

pracodawca chronić zdrowie i życie zleceniobior-

ców przez zapewnienie im bezpiecznych i higie-

nicznych warunków pracy. Nieco inaczej wygląda 

jednak kwestia poddawania zleceniobiorców ba-

daniom profilaktycznym oraz szkoleniom bhp. 

W tym przypadku to od treści zawartej między 

stronami umowy będzie zależało, czy to zlecenio-

dawca, czy zleceniobiorca we własnym zakresie 

będzie wykonywał obowiązki związane z bada-

niami profilaktycznymi i szkoleniami bhp. 

Jeżeli wypadkowi przy pracy ulegnie zlecenio-

biorca, na takich samych zasadach, jak ma to 

miejsce w przypadku pracowników – inspektor 

pracy i prokurator będą prowadzić swoje postępo-

wania. Większej analizie będą jednak poddane 

w tym przypadku zapisy treści łączącej strony 

umowy zlecenia. Brak w niej jakichkolwiek zapi-

sów w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej 

oraz szkoleń bhp będzie oznaczał, że obowiązek 

ich przeprowadzenia ciążył na zleceniodawcy. 

Przykład
Inspektor pracy otrzymał zawiadomienie o cięż-
kim wypadku przy pracy, jakiemu uległ zlecenio-
biorca zatrudniony przy zbiorze jabłek w gospo-
darstwie sadowniczym zatrudniającym 15 pra- 
cowników. Prowadząc czynności kontrolne, in-
spektor pracy ustalił, że z treści umowy zlecenia 
wynikało, że to zleceniobiorca we własnym za-
kresie będzie zapewniał profilaktyczną opiekę 

zdrowotną oraz przechodził niezbędne szkole-
nia bhp. Dlatego też inspektor pracy nie stawiał 
zleceniodawcy zarzutu w tym zakresie. Jednak 
z ustaleń kontrolnych wynikało, że zleceniodaw-
ca wyposażył zleceniobiorcę w uszkodzone 
i niespełniające wymogów bhp maszyny, co 
spowodowało ten wypadek. Inspektor pracy 
ukarał przedsiębiorcę mandatem karnym oraz 
złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwo-
ści popełnienia przez zleceniodawcę przestęp-
stwa polegającego na narażeniu zleceniobiorcy 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ży-
cia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

Podobne konsekwencje dotyczą zatem wszyst-

kich przedsiębiorców niebędących pracodawca-

mi, organizujących pracę wykonywaną przez oso-

by fizyczne:

■  na innej podstawie niż stosunek pracy (umowa 

zlecenie, umowa o dzieło itd.),

■  prowadzące na własny rachunek działalność 

gospodarczą.

Nie ma zatem znaczenia w tym przypadku, czy 

pracownik zatrudniany w formie cywilnoprawnej 

jest osobą fizyczną czy też podmiotem prowadzą-

cym działalność gospodarczą (tzw. samozatrud-

niającym się). 

Odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej 

nie będą natomiast ponosiły osoby fizyczne (nie- 

będące przedsiębiorcami) zatrudniające inne oso-

by na podstawie umów cywilnoprawnych: zlece-

nia, o dzieło itd. W ich przypadku wszelkie spory 

wynikłe z tego zatrudnienia, również dotyczące 

zaistniałych wypadków w trakcie trwania tego 

zlecenia, będą rozstrzygane przez sąd cywilny. 

Pracownicy tymczasowi 
W przypadku gdy dochodzi do wypadku przy pra-

cy pracownika tymczasowego na terenie zakładu 

pracodawcy użytkownika, w pierwszej kolejności 

będzie poddana badaniu umowa zawarta między 

agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użyt-

kownikiem. Większość z obowiązków bhp na pod-

stawie przepisów ustawy o pracownikach tymcza-

sowych ciąży na pracodawcy użytkowniku, m.in. 

dostarczenie środków ochrony indywidualnej czy 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp.

Jeżeli zatem dochodzi do wypadku pracownika 

tymczasowego, to odpowiedzialność wykrocze-
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niową i karną będzie ponosił ten podmiot (agen-

cja pracy tymczasowej lub pracodawca użytkow-

nik), który nie dopełnił obowiązków bhp, co było 

choćby pośrednią przyczyną zaistniałego wypad-

ku przy pracy. 

Również w tym przypadku pracownik tymcza-

sowy będzie mógł dochodzić roszczeń cywilnych 

(odszkodowania) od pracodawcy użytkownika, 

agencji pracy tymczasowej lub od obu tych pod-

miotów – w zależności od tego, w jakim stopniu 

niedopełnienie przez nich obowiązków bhp przy-

czyniło się do zaistnienia wypadku przy pracy. 

Konsekwencje wypadku 
przy zatrudnieniu nielegalnym 
Jeśli wypadkowi ulegnie pracownik zatrudniony 

przy pracy sezonowej bez jakiegokolwiek po-

twierdzania zawartej umowy, postępowanie in-

spektora pracy będzie zależne od ustalenia 

w pierwszej kolejności łączącego strony stosunku 

prawnego. Jeżeli inspektor pracy dojdzie do prze-

konania, że charakter wykonywanej pracy speł-

niał wszystkie przesłanki stosunku pracy, jego 

postępowanie będzie identyczne jak w przypad-

ku, gdy dochodzi do wypadku przy pracy pracow-

nika. Dodatkowo jednak zatrudniającemu niele-

galnie pracownika zostanie postawiony zarzut 

popełnienia wykroczenia polegającego na niepo-

twierdzeniu na piśmie zawartej z pracownikiem 

umowy o pracę. 

Ponadto w zawiadomieniu do prokuratury może 

pojawić się dodatkowo informacja o możliwości 

popełnienia przez pracodawcę przestępstwa 

z art. 219 k.k. Wskazuje on, że osoba naruszająca 

przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, czy-

li niezgłaszająca, nawet za zgodą zainteresowanego, 

wymaganych danych albo zgłaszająca nieprawdziwe 

dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich 

wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Również w tym przypadku pracodawca naraża 

się na postępowanie cywilne o odszkodowanie, 

jeżeli poszkodowany pracownik wystąpi ze sto-

sownym pozwem w tym zakresie. 

Konsekwencje wypadków przy pracy dla podmiotów, na rzecz których praca 
była wykonywana 

Następstwa wypadku przy pracy w zależności od formy zatrudnienia
odpowiedzial-

ność
– umowa o pracę

– pracownik tymczasowy
umowa cywilnoprawna z pracodaw-

cą lub przedsiębiorcą zatrudnienie bez umowy

wykroczeniowa ■  art. 283 k.p. – naruszenie przepisów 
bhp – sankcja od 1 tys. do 30 tys. zł

■   art. 304 w zw. z art. 283 k.p. 
– naruszenie przepisów bhp 
– sankcja od 1 tys. do 30 tys. zł

■  art. 281 pkt 2 k.p. – brak pisemnego 
potwierdzenia umowy o pracę, 

■  art. 283 k.p. – naruszenie przepi-
sów bhp 

– sankcja od 1 tys. do 30 tys. zł
karna ■  art. 220 k.k. – narażenie pracownika 

na niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia – sankcja kara pozba-
wienia wolności do lat 3

■  art. 220 k.k. – narażenie pracow-
nika na niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia – sankcja kara 
pozbawienia wolności do lat 3

■  art. 219 k.k. – naruszenie przepisów 
o zgłaszaniu osób do ubezpiecze-
nia społecznego – sankcja kara 
pozbawienia wolności do lat 2,

■  art. 220 k.k. – narażenie pracow-
nika na niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia – sankcja kara 
pozbawienia wolności do lat 3

cywilna ■  art. 415, art. 444, art. 445 k.c. 
– roszczenia uzupełniające z tytułu 
wypadku przy pracy – odszkodowa-
nie w kwocie ustalonej przez sąd

■   art. 415, art. 444, art. 445 k.c. 
– roszczenia uzupełniające 
z tytułu wypadku przy pracy – od-
szkodowanie w kwocie ustalonej 
przez sąd

■ art. 415, art. 444, art. 445 k.c.
– roszczenia uzupełniające z tytułu 
wypadku przy pracy – odszkodowa-
nie w kwocie ustalonej przez sąd

 
■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 207, art. 281 pkt 2, art. 283, art. 304 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208),
 art. 219, art. 220 § 1 i 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 538), 
 art. 415, 444, 445 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 art. 9 ust. 2 pkt 2, ust. 2a, ust. 3 pkt 2 ustawy z 9 lipca 2003 r. o pracownikach tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 221, poz. 1737).
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KATARZYNA KALATA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Świadczenia dla pracowników 
sezonowych z tytułu wypadku przy pracy 
Prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy mają nie tylko pracownicy, ale też 
inne osoby świadczące prace sezonowe, jeżeli z tytułu dodatkowego zatrudnienia 
podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Pracownicy sezonowi z tytułu wypadku 
przy pracy najpierw nabędą prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wy-
padkowego, a następnie mogą nabyć prawo do świadczenia rehabilitacyjnego 
lub renty, jeżeli ich stan zdrowia nie rokuje poprawy. 

Obowiązek ubezpieczenia wypadkowego obejmuje 

osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym. Ubezpieczenie wypadkowe jest za-

wsze obowiązkowe, nie można do niego przystąpić 

dobrowolnie. Zatem osoby, które nie przystąpią do 

ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nawet na 

zasadzie dobrowolności, nie będą podlegać ubezpie-

czeniu wypadkowemu i nie nabędą prawa do świad-

czeń z tytułu wypadku przy pracy.

Należy dodać, że świadczenia z tytułu wy-

padków dla pracowników tymczasowych wy-

płaca agencja zatrudniająca, a nie pracodawca 

użytkownik. Z tytułu wypadku przy pracy oso-

bom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowe-

mu przysługują różne świadczenia z ZUS, np. 

prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia 

wypadkowego w wysokości 100%, świadczenie 

rehabilitacyjne czy renta. Osoby, które nie na-

będą prawa do zasiłku chorobowego z ubezpie-

czenia wypadkowego, mogą nabyć prawo do 

zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobo-

wego. 

Tabela – świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
Rodzaj 

świadczenia
Charakterystyka 

świadczenia Komu przysługuje Obowiązki 
pracodawcy

Niezbędne dokumenty do nabycia 
prawa do świadczenia

1 2 3 4 5
zasiłek 
chorobowy 
z ubezpie-
czenia wy-
padkowego

Przysługuje ubezpieczo-
nym, których niezdolność 
do pracy została spowo-
dowana wypadkiem przy 
pracy, przez okres 182 dni 
w wysokości 100% pod-
stawy wymiaru zasiłku.

Wszystkim ubezpieczo-
nym podlegającym ubez-
pieczeniu wypadkowemu, 
czyli pracownikom za-
trudnionym na podstawie 
umowy o pracę, na czas 
wykonania określonej 
pracy, na zastępstwo, pra-
cownikom tymczasowym, 
oraz osobom, które odpro-
wadzają składki emerytal-
ne i rentowe i w związku 
z tym podlegają ubezpie-
czeniu wypadkowemu, 
czyli samozatrudnionym,  
osobom zatrudnionym 
na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.

Weryfikacja formalna 
poprawności danych na 
zwolnieniach lekarskich. 
Wypłata zasiłku, jeżeli pra-
codawca jest płatnikiem 
zasiłków.

■  zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA),
■  protokół wypadku, 
■  karta wypadku (dla osób niebędą-

cych pracownikami).

świadczenie 
rehabilita-
cyjne

Przysługuje ubezpieczo-
nym, którzy po wyczerpa-
niu zasiłku chorobowego 
(przyznanego w związku 
z niezdolnością do 
pracy spowodowaną 
wypadkiem przy pracy) są 
nadal niezdolni do pracy, 
a dalsze leczenie lub reha-
bilitacja lecznicza rokują 
odzyskanie zdolności do 
pracy. Maksymalny

Pracodawca powinien 
pouczyć pracownika 
o prawie ubiegania się 
o świadczenie rehabilita-
cyjne oraz pomóc złożyć 
wniosek o to świadczenie. 
Kompletną dokumentację 
pracownik powinien zło-
żyć do ZUS na co najmniej 
6 tygodni przed zakończe-
niem okresu zasiłkowego. 
Jeśli jednak termin ten

■  wniosek o świadczenie rehabilitacyj-
ne na druku (ZUS Np-7),

■  zaświadczenie o stanie zdrowia 
wypełnione przez lekarza leczącego 
(ZUS N-9),

■  protokół ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku przy pracy lub 
karta wypadku,

■  wywiad zawodowy z miejsca pracy 
(ZUS Z-10) – druk ten nie jest wy-
magany w przypadku, gdy wniosek 
o świadczenie rehabilitacyjne jest
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1 2 3 4 5
okres pobierania świad-
czenia to 12 miesięcy.

nie zostanie dochowa-
ny, nie będzie miało to 
wpływu na przyznanie 
świadczenia i jego wyso-
kość, ale może wydłużyć 
czas oczekiwania na 
decyzję ZUS.

składany przez osobę, która stała się 
niezdolna do pracy po ustaniu ubezpie-
czenia albo przez osobę prowadzącą 
pozarolniczą działalność.
Gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS, 
dodatkowo:
■  ZUS Z-3 – w przypadku ubezpieczo-

nego będącego pracownikiem,
■  ZUS Z-3a – w przypadku ubezpie-

czonego niebędącego pracowni-
kiem (zleceniobiorcy lub prowadzą-
cego pozarolniczą działalność),

■  ZUS Z-3b – w przypadku osób pro-
wadzących działalność gospodar-
czą i osób współpracujących.

zasiłek wy-
równawczy 

Przysługuje pracownikowi, 
którego wynagrodzenie 
uległo obniżeniu wskutek 
stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu.

Tylko pracownikom, 
którzy mają zmniejszoną 
sprawność do pracy, 
niezależnie od rodzaju 
umowy o pracę.

Wyodrębnienie stanowi-
ska pracy, dostosowanie 
do potrzeb adaptacji lub 
przyuczenia do określonej 
pracy.

■  orzeczenie lekarza wojewódzkiego 
ośrodka medycyny pracy albo 
lekarza orzecznika ZUS,

■   ZUS Z-3 – jeżeli płatnikiem zasiłku 
jest ZUS.

jednorazowe 
odszkodo-
wanie dla 
pracownika 
sezonowego

Jest to jednorazowe 
odszkodowanie dla 
ubezpieczonego, który 
doznał stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. Za każdy procent 
stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczony otrzyma 
730 zł. Natomiast z tytułu 
orzeczenia całkowitej 
niezdolności do pracy 
oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji 
ubezpieczonego kwota 
odszkodowania wynosi 
12 775 zł.

Wszystkim ubezpie-
czonym podlegającym 
ubezpieczeniu wypadko-
wemu.

Pracodawcy zobowiązani 
są do:
■  współdziałania z pra-

cownikiem w groma-
dzeniu dokumentacji 
niezbędnej do przyzna-
nia świadczenia,

■  wydawania pracow-
nikowi lub organowi 
rentowemu zaświad-
czeń niezbędnych 
do ustalenia prawa 
do świadczeń i ich 
wysokości,

■  przygotowania, za zgo-
dą pracownika, wnio-
sku o rentę z tytułu 
niezdolności do pracy 
i przedłożenia go or-
ganowi rentowemu na 
30 dni przed ustaniem 
prawa do zasiłków 
chorobowych,

■  poinformowania bez-
zwłocznie, po śmierci 
pracownika, pozostałej 
po nim rodziny o wa-
runkach uzyskania 
renty rodzinnej,

■  przygotowania wnios-
ku o rentę i przedło-
żenia go organowi 
rentowemu.

Powyższe obowiązki do-
tyczą tylko pracowników 
zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę.

■  zaświadczenie o stanie zdrowia 
wystawione przez lekarza prowa-
dzącego leczenie (ZUS N-9),

■  dokumentacja medyczna oraz inne 
dokumenty mające znaczenie dla 
wydania orzeczenia o niezdolności 
do pracy,

■  protokół lub karta wypadku.

jednorazowe 
odszkodo-
wanie dla 
rodzinny 
pracownika 
sezonowego

Jest to jednorazowe od-
szkodowanie wypłacone 
członkom rodziny zmarłe-
go pracownika lub renci-
sty. Gdy do świadczenia 
jest uprawniony małżonek 
albo dziecko, kwota ta wy-
nosi 65 701 zł. Natomiast 
gdy do odszkodowania 
uprawnionych jest więcej 
członków rodziny, kwota ule-
ga zwiększeniu o 12 775 zł 
na każde dziecko.

Wszystkim rodzinom osób 
podlegających ubezpie-
czeniu wypadkowemu

■  akt urodzenia, zgonu, małżeństwa,
■  dokumenty potwierdzające fakt 

prowadzenia wspólnego gospodar-
stwa domowego lub fakt przyczy-
niania się do utrzymywania osoby 
zmarłej,

■  dokumentacja medyczna oraz inne 
dokumenty mające znaczenie dla 
wydania orzeczenia o niezdolności 
do pracy,

■  protokół lub karta wypadku.

renta z tytułu 
niezdolności 
do pracy

Jest to świadczenie, które 
przysługuje co miesiąc 
dla pracownika, który stał 
się niezdolny do pracy 
wskutek wypadku przy 
pracy.

Wszystkim ubezpieczo-
nym podlegającym ubez-
pieczeniu wypadkowemu, 
niezależnie od stażu 
ubezpieczeniowego.

■  zaświadczenie o stanie zdrowia 
(ZUS N-9),

■  wywiad zawodowy (ZUS N-10) 
– wypełniony przez płatnika składek,

■  kwestionariusz dotyczący okresów skład-
kowych i nieskładkowych (ZUS Rp-6),

■  dokumenty na potwierdzenie 
przebytych okresów składkowych 
i nieskładkowych,

■  zaświadczenia pracodawcy 
o wysokości osiąganego wynagro-
dzenia (ZUS Rp-7) bądź legitymacja 
ubezpieczeniowa zawierająca 
odpowiednie wpisy.
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TEMAT MIESIĄCA – WYPADKI PRZY PRACY PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH

1 2 3 4 5
renta szkole-
niowa 

Przysługuje ubezpie-
czonemu, w stosunku 
do którego orzeczono 
celowość przekwalifiko-
wania zawodowego ze 
względu na niezdolność 
do pracy w dotychczaso-
wym zawodzie spowo-
dowaną wypadkiem przy 
pracy. Renta szkoleniowa 
przysługuje przez okres 
6 miesięcy, ale okres  ten 
może ulec skróceniu lub 
wydłużeniu. Maksymalny 
okres pobierania renty 
nie może przekroczyć 
36 miesięcy. 

■  jw. oraz
■   orzeczenie o przekwalifikowaniu.

renta 
rodzinna

Jest to świadczenie 
wypłacane miesięcznie 
dla członków rodziny 
zmarłego pracownika lub 
rencisty, uprawnionego 
do renty z tytułu wypadku 
przy pracy. Renta rodzinna 
przysługuje w wysokości:
■  85% świadczenia, 

jakie przysługiwałoby 
zmarłemu, jeżeli 
do renty rodzinnej 
uprawniona jest jedna 
osoba,

■  90% świadczenia, jakie 
przysługiwałoby zmar-
łemu, jeżeli do renty 
rodzinnej uprawnione 
są dwie osoby,

■  95% świadczenia, 
jakie przysługiwałoby 
zmarłemu, jeżeli do 
renty rodzinnej upraw-
nione są trzy lub więcej 
osób.

Wszystkim rodzinom 
osób podlegających 
ubezpieczeniu wypadko-
wemu. Do renty rodzinnej 
uprawnieni są: 
małżonek, dzieci własne, 
dzieci drugiego małżonka, 
przysposobione, przyjęte 
na wychowanie i utrzyma-
nie przed osiągnięciem 
pełnoletności wnuki, 
rodzeństwo i inne dzieci, 
z wyłączeniem dzieci 
przyjętych na wychowa-
nie i utrzymanie w ramach 
rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka 
oraz rodzice.

■  wniosek o rentę rodzinną (ZUS Rp- 2),
■  kwestionariusz dotyczący okresów 

składkowych i nieskładkowych (ZUS 
Rp- 6),

■  zaświadczenie o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniu (ZUS Rp- 7),

■  zeznanie świadka (ZUS Rp- 8),
■  zaświadczenie o stanie zdrowia dla 

celów świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego (ZUS N-9).

dodatek pie-
lęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny 
przysługuje osobie 
uprawnionej do renty, 
która została uznana za 
całkowicie niezdolną do 
pracy oraz do samodziel-
nej egzystencji.

Wszystkim ubezpie-
czonym podlegającym 
ubezpieczeniu wypadko-
wemu.

■  zaświadczenie o stanie zdrowia 
wystawione przez lekarza prowa-
dzącego leczenie (ZUS N-9),

■  dokumentacja medyczna oraz inne 
dokumenty mające znaczenie dla 
wydania orzeczenia o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz do 
samodzielnej egzystencji.

Osobom, które uległy wypadkom przy pracy, 

przysługuje również prawo do pokrycia kosztów le-

czenia z zakresu stomatologii i szczepień ochron-

nych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Należy dodać, że osobom prowadzącym pozarol-

niczą działalność (zatrudnionym także w ramach 

„samozatrudnienia”) i osobom z nimi współpracu-

jącymi oraz członkom ich rodzin wszystkie powyż-

sze świadczenia nie przysługują w razie wystąpie-

nia w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku 

o przyznanie świadczeń zadłużenia z tytułu składek 

na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczają-

cą 6,60 zł do czasu spłaty całości zadłużenia.

Świadczenia z ubezpieczenia 
wypadkowego nie nabędzie 
przedsiębiorca, który ma zaleg-
łości w ZUS przekraczające 660 zł.
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Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 

nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłącz-

ną przyczyną wypadku było udowodnione naru-

szenie przez ubezpieczonego przepisów doty-

czących ochrony życia i zdrowia, spowodowane 

przez niego umyślnie lub wskutek rażącego nie-

dbalstwa. Świadczenia nie przysługują również 

ubezpieczonemu, który – będąc w stanie nie-

trzeźwym lub pod wpływem środków odurzają-

cych lub substancji psychotropowych – przyczy-

nił się w znacznym stopniu do spowodowania 

wypadku.

Przykład
Jan Z. jest zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 
3000 zł brutto. Pracuje od 11.00 do 19.00 od po-
niedziałku do piątku. W okresie wakacji w godzi-
nach porannych (od 6.00 do 10.00) zdecydo-
wał się na wykonywanie pracy sezonowej 
polegającej na zbieraniu owoców. Pracę sezo-
nową wykonuje na podstawie umowy zlecenia 
i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie mie-
sięczne w wysokości 1000 zł brutto. Jan Z. nie 
przystąpił dobrowolnie do ubezpieczenia eme-
rytalnego i rentowego z tytułu umowy zlecenia, 
zatem nie podlega też ubezpieczeniu wypadko-

wemu. Od kwoty 1000 zł zleceniodawca odpro-
wadza jedynie składkę zdrowotną. Jan Z. 
4 sierpnia 2014 r. spadł z drabiny i złamał nogę, 
otrzymał zwolnienie lekarskie od 4 sierpnia do 
3 września 2014 r. Komisja powypadkowa usta-
liła, że wyłączną przyczyną wypadku był stan 
nietrzeźwości. Jan Z. nie nabędzie żadnych 
świadczeń z tytułu wypadku. Natomiast nabę-
dzie prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wy-
konywania pracy na podstawie umowy o pracę 
w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku od 
6. dnia niezdolności do pracy, ponieważ za 5 dni 
zasiłek nie przysługuje, jeżeli przyczyną niezdol-
ności do pracy jest spożywanie alkoholu.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 3, 5, 23 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 637),
 art. 6, 11–12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 art. 4, 8, 11 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
 art. 56, 75, 125 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567).

400 pojęć kadrowo-płacowych
definicje z 6 dziedzin prawa
wszystkie nowelizacje przepisów, najnowsze 
orzecznictwo i praktyka PIP i ZUS

Kompendium wiedzy dla kadrowych, księgowych, 
prawników

Do 31 sierpnia

w cenie 129 zł zamiast 199 zł!

Encyklopedia 
kadr i płac

NOWOŚĆ!

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl
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systemy czasu pracy PRAWO PRACY

KONSTANTY WRÓBLEWSKI – prawnik, specjalista prawa pracy

Stosowanie przez pracodawcę kilku 
różnych systemów czasu pracy 
Przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość stosowania różnych systemów 
czasu pracy, jednak nie pozwalają na ich łączenie. Pracodawca powinien więc 
wybrać jeden najbardziej odpowiedni dla stanowiska lub grup stanowisk system 
czasu pracy. d3aed276-08c0-4d9f-a195-9eca1c8996eb

Ustawa – Kodeks pracy (dalej: k.p.) przewiduje 

różne systemy czasu pracy, które pracodawca 

może zastosować wobec poszczególnych pracow-

ników lub ich grup, w zależności od potrzeb i or-

ganizacji pracy, w tym dostosowany do specyfiki 

danego zakładu pracy. W konsekwencji u praco-

dawcy może funkcjonować jednocześnie kilka 

systemów czasu pracy, jednak nie mogą być one 

połączone. 

Przykład
W spółce zajmującej się logistyką pracodawca 
wprowadził różne systemy czasu pracy. Pra-
cownicy biurowi pracują w podstawowym cza-
sie pracy, pracownicy magazynu w równoważ-
nym czasie pracy, a do przedstawicieli 
handlowych zastosowano zadaniowy czas pra-
cy. Takie postępowanie pracodawcy jest prawi-
dłowe.

Pracodawca może w ten sposób wprowadzić 

różne systemy czasu pracy. Powinien tego doko-

nać w odpowiednim dokumencie (w układzie 

zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy lub 

w obwieszczeniu). W wewnątrzzakładowym źró-

dle prawa pracy, jakim jest np. regulamin pracy, 

pracodawca powinien wskazać, który konkretnie 

system czasu pracy ma zastosowanie do danego 

stanowiska lub grup stanowisk. 

W regulaminie pracy nie wprowadza się syste-

mu pracy weekendowo-świątecznej oraz systemu 

skróconego tygodnia pracy. Te systemy wprowa-

dza się wyjątkowo w umowach o pracę. 

Przykładowy zapis regulaminu pracy 
dotyczący wprowadzenia kilku 
systemów czasu pracy

Regulamin pracy
(…)

§ 5 
1. Pracownicy biurowi i administracyjni, zatrud-
nieni w siedzibie pracodawcy, pracują w syste-
mie podstawowego czasu pracy. Czas pracy 
pracowników zatrudnionych w podstawowym 
czasie pracy wynosi 8 godzin na dobę oraz 
przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym 
tygodniu pracy, w 2-miesięcznym okresie rozli-
czeniowym, liczonym, począwszy od 1 stycznia 
danego roku kalendarzowego. 
2. Pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach: młodszy przedstawiciel handlowy, star-
szy przedstawiciel handlowy, junior serwisant, 
senior serwisant obowiązuje system zadanio-
wego czasu pracy w 1-miesięcznym okresie roz-
liczeniowym, liczonym, począwszy od 1 stycz-
nia danego roku kalendarzowego. Pracodawca 
po porozumieniu z pracownikiem ustala czas 
niezbędny do wykonania powierzonych zadań, 
uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający 
z norm określonych w art. 129 k.p.
3. Na podstawie art. 135 k.p. dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach: magazynier, 
operator wózka widłowego, leader zespołu 
wprowadza się system równoważnego czasu 
pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie 
dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. 
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PRAWO PRACY zasiłek chorobowy

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest 
równoważony krótszym dobowym wymiarem 
czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wol-
nymi od pracy. Czas pracy nie może przekraczać 
przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym 
tygodniu pracy, w 1-miesięcznym okresie rozli-
czeniowym, liczonym, począwszy od 1 stycz-
nia danego roku kalendarzowego. 
(…)

Należy odróżnić możliwość połączenia niektó-

rych systemów czasu pracy, np. z pracą zmianową 

czy obowiązującym od 23 sierpnia 2013 r. rucho-

mym czasem pracy, od niemożności połączenia, 

np. systemu równoważnego czasu pracy z zada-

niowym czasem pracy. 

Pracodawca powinien 
dobrać system czasu pracy 
odpowiedni do specyfiki 
i rodzaju wykonywanej pracy na 
poszczególnych stanowiskach 
lub grupach stanowisk, tak aby 
zapełnić pełne wykorzystanie 
czasu pracy.

Każdy z systemów czasu pracy został odrębnie 

wymieniony w dziale VI rozdziale IV Kodeksu 

pracy, a praca zmianowa oraz ruchomy czas pracy 

nie stanowi żadnego z wymienionych przez usta-

wodawcę systemów czasu pracy. Praca zmianowa 

nie jest systemem czasu pracy, ale pracą według 

ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego 

zmianę pory wykonywania pracy przez poszcze-

gólnych pracowników po upływie określonej licz-

by godzin, dni lub tygodni. Ponadto przepisy Ko-

deksu pracy wprost dopuszczają możliwość 

łączenia pracy zmianowej z każdym z systemów 

czasu pracy. Ruchomy czas pracy również nie jest 

systemem czasu pracy, a pracą umożliwiającą 

rozpoczynanie i kończenie pracy o różnych godzi-

nach w ramach obowiązującego pracownika sys-

temu czasu pracy. Nie ma więc przeszkód do 

wprowadzenia ruchomego czasu pracy w każdym 

systemie czasu pracy, jednak nie w każdym syste-

mie czasu pracy będzie to możliwe, ze względu 

na specyfikę i organizację pracy u danego praco-

dawcy. 

W praktyce pracodawcy podejmują jednak pró-

bę połączenia zadaniowego czasu pracy z równo-

ważnym czasem pracy lub podstawowym czasem 

pracy w zależności od potrzeb pracodawcy i orga-

nizacji pracy w danej jednostce organizacyjnej. 

Takie postępowanie może się okazać ryzykowne 

w razie ewentualnego sporu sądowego. 

Zadaniowy i równoważny czas pracy 
to różne systemy czasu pracy  
Zadaniowy czas pracy i system równoważnego czasu 

pracy są to 2 różne systemy czasu pracy i spełniają 

one różne funkcje w zakresie planowania i organiza-

cji czasu pracy pracowników. Zadaniowy czas pra-
cy stosuje się wówczas, gdy jest to uzasadnione 
rodzajem pracy, organizacją pracy lub miejscem 
wykonywania pracy. Jest to dosyć ogólne stwierdze-

nie, nie jest możliwe określenie wszystkich przypad-

ków, np. gdy rodzaj pracy uzasadnia zadaniowy czas 

pracy. Pomocna w ustaleniu, czy można wprowadzić 

zadaniowy system czasu pracy dla poszczególnych 

stanowisk, może być podstawowa charakterystyka. 

Cechy charakterystyczne zadaniowego 
systemu czasu pracy

Zadaniowy czas pracy może być stosowany, gdy np.:
■ ze względu na specyfikę danego rodzaju pracy 
trudno określić moment jej rozpoczęcia i zakończenia, 
■ wykonanie pracy zależy od okoliczności, któ-
re trudno z góry przewidzieć, gdy zapotrzebo-
wanie na pracę jest zmienne, zależne od wielu 
czynników, a pracownikowi pozostawiono swo-
bodę w dostosowywaniu rozkładu czasu pracy 
do określonego wymiaru zadań lub
■ praca może być wykonana poza normalnym 
tokiem funkcjonowania zakładu pracy lub gdy 
do jej wykonania potrzeba indywidualnego za-
angażowania pracownika, który nie musi prze-
bywać w określonych godzinach w zakładzie 
pracy, praca nie musi być rozpoczynana i koń-
czona w godzinie z góry ustalonej, 
■ pracodawca nie ma faktycznej możliwości kon-
troli rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zadań 
w terenie, a jedynie wyznacza pracownikowi zada-
nia, np. gdy pracownik pracuje w siedzibie klienta itp. 
(stosowany bardzo często w przypadku przedstawi-
cieli handlowych), gdy ewidencja i kontrola obecno-
ści pracownika na wyznaczonym miejscu jest utrud-
niona lub połączona ze znacznymi trudnościami.
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Z kolei równoważny czas pracy może zostać 
wprowadzony wtedy, gdy jest to uzasadnione 
rodzajem pracy lub jej organizacją. W syste-

mie tym dopuszczalne jest przedłużenie dobowe-

go wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż 

do 12 godzin (w niektórych przypadkach do 16 

lub 24 godzin), w okresie rozliczeniowym nie-

przekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobo-

wy wymiar czasu pracy jest równoważony krót-

szym dobowym wymiarem czasu pracy 

w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pra-

cy. W przypadku wprowadzenia równoważnego 

czasu pracy (gdy zostaną spełnione ku temu 

przesłanki) chodzi o pełną kontrolę pracy danego 

pracownika, dlatego w stosunku do grupy pra-

cowników objętych równoważnym czasem pracy 

co do zasady będzie istniał obowiązek prowadze-

nia grafików. 

W zadaniowym czasie pracy chodzi więc bar-

dziej o to, by pracownik wykonał konkretne zada-

nie, niż by przebywał w zakładzie pracy lub in-

nym wyznaczonym miejscu w określonych 

godzinach. Poza tym w zadaniowym systemie 

pracy pracownik ma wpływ na rozkład swojego 

czasu pracy. Może go ustalić samodzielnie bądź 

stosować się jedynie do ogólnych wskazań praco-

dawcy. Tymczasem w równoważnym czasie pracy 

chodzi o to, aby pracownik ze względu na rodzaj 

lub organizację stosował się do rozkładu czasu 

pracy ustalonego przez bezpośredniego przełożo-

nego w harmonogramach czasu pracy. W tym 

systemie pracownik powinien przybywać więc 

w określonych godzinach w zakładzie pracy i nie 

ma wpływu na rozkład swojego czasu pracy.  

Przykład
W spółce zajmującej się produkcją wycieraczek 
samochodowych wobec liderów zespołów stoso-
wany jest system równoważnego czasu pracy. 
Jednocześnie regulamin pracy wprowadzał dla 
tej grupy pracowników system zadaniowego cza-
su pracy.  Pracodawca poinformował ich, że 
w związku z zastosowanym „mieszanym czasem 
pracy” nie będzie wypłacał wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych i że czas ich 
pracy będzie wyższy niż 8 godzin dziennie. Postę-
powanie pracodawcy było niedopuszczalne, 
gdyż zmierzało do obejścia przepisów o nadgo-
dzinach. 

Jeżeli pracodawca, wprowadzając konstruk-

cję mieszanego systemu czasu pracy, działał 

niezgodnie z przepisami Kodeksu pracy, 

pracownicy mogą zwrócić się z roszczeniem 

o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pra-

cę w godzinach nadliczbowych wraz z odset-

kami. 

Zakaz łączenia systemów czasu 
pracy  
W orzecznictwie Sądu Najwyższego, w szcze-

gólności w wyroku z 10 czerwca 2010 r. (I PK 

6/10, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 

oraz w wyroku z 3 września 2010 r. (I PK 39/10, 

niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), sąd 

stanął na stanowisku, że mieszany system czasu 

pracy jest konstrukcją nieznaną (obcą) prawu 

pracy. Dodatkowo wskazał, że art. 140 k.p. regu-
lujący zadaniowy czas pracy nie przewiduje „mie-
szanego czasu pracy”, w ramach którego pracow-
nik jest zobowiązany do świadczenia pracy bez 
wynagrodzenia ponad powszechnie obowiązujące 
wszystkich pracowników podstawowe normy cza-
su pracy, które nie mogą przekraczać 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dnio-
wym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym (art. 129 k.p.).

Należy uznać, że orzecznictwo Sądu Najwyż-

szego, mimo że dotyczy zakazu łączenia zadanio-

wego czasu pracy z systemem równoważnego cza-

su pracy, ma znaczenie generalne i w konsekwencji 

rozciąga się również na inne systemy czasu pracy. 

Takie praktyki mogłyby być zakwalifikowane jako 

działania mające na celu obejście prawa.

Przykład
Pracodawca, zamierzając uelastycznić formę 
wykonywania pracy w porozumieniu z pra-
cownikiem, ustalił, że pracownik od godziny 
9.00 do 13.00 będzie wykonywał pracę w za-
kładzie pracy w ramach podstawowego czasu 
pracy (konieczność kontrolowania pracowni-
ka w miejscu wykonywania pracy), natomiast 
od 17.00 do godziny 21.00 będzie wykonywał 
pozostałe obowiązki w miejscu zamieszkania 
w ramach zadaniowego czasu pracy i będzie 
miał swobodę w ich wykonywaniu. Takie usta-
lenia są niezgodne z przepisami Kodeksu 
pracy.  
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Połączenie systemu podstawowego czasu pra-

cy z zadaniowym czasem pracy jest niedopusz-

czalne w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

Pracodawca, chcąc wprowadzić elastyczne formy 

wykonywania pracy, które będą łączyły w sobie 

możliwość pracy zarówno w siedzibie pracodaw-

cy, jak i w miejscu zamieszkania, powinien 

zastosować inne rozwiązania przewidziane 

w przepisach Kodeksu pracy. Musi się to jed-

nak odbywać w ramach jednego systemu czasu 

pracy. 

Jednoczesne stosowanie 
przez pracodawcę wobec 
pracownika systemu 
równoważnego i zadaniowego 
czasu pracy może być uznane 
za próbę obejścia przepisów 
o czasie pracy w godzinach 
nadliczbowych. 

Ustawodawca wprowadził jednak w przepisach 

szczególnych wyjątki od zakazu łączenia syste-

mów czasu pracy. Dotyczy to kierowców i pra-

cowników instytucji kultury.

Dopuszczalne rozwiązania 
stosowania różnych miejsc 
wykonywania pracy
Dobrym rozwiązaniem może okazać się pozosta-

wienie podstawowego czasu pracy i wprowadze-

nie możliwości pracy w domu. Praca w domu 

pracownika może odbyć się na zasadzie wprowa-

dzenia telepracy przewidzianej w przepisach Ko-

deksu pracy. Do tego musi być jednak spełniona 

przesłanka regularności wykonywania pracy poza 

zakładem pracy oraz przekazywania wyników 

swojej pracy za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. W takim przypadku trzeba przy-

gotować wszystkie dokumenty związane z tele-

pracą od porozumienia zmieniającego, poprzez 

wręczenie nowej informacji o warunkach zatrud-

nienia, aż po regulamin stosowania telepracy. 

Jeżeli okazałoby się, że pracownik będzie 

wykonywał pracę poza zakładem pracy 

(w domu), jednak wyniki swojej pracy będzie 

przekazywał osobiście (nie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej), to nie będzie to 

stanowić wykonywania pracy w formie telepra-

cy uregulowanej w Kodeksie pracy. Konieczne 

będzie wtedy ustalenie w umowie o pracę 

dwóch miejsc świadczenia pracy, tj. siedziby 

pracodawcy oraz konkretnego adresu miejsca 

zamieszkania pracownika. 

Pracodawca, wprowadzając 
pracę w formie telepracy, 
musi m.in. zadbać o to, aby 
miała ona rzeczywiście taki 
charakter.

Wykonywanie pracy w ramach dwóch miejsc 

świadczenia pracy powinno odbywać się w po-

szczególnych dniach, np. w poniedziałek, wtorek, 

czwartek w siedzibie pracodawcy, natomiast 

w środę i piątek w miejscu zamieszkania. Wątpli-

we jest, czy świadczenie pracy w ramach dwóch 

miejsc świadczenia pracy może odbywać się 

w tym samym dniu pracy, np. 5 godzin pracownik 

będzie wykonywał pracę w zakładzie pracy 

(9–14), a następnie 3 godziny (17–20) w miejscu 

zamieszkania. 

Powstaje pytanie, jak potraktować okres mię-

dzy zakończeniem pracy w siedzibie pracodawcy 

a ponownym rozpoczęciem pracy w miejscu za-

mieszkania. Czy okres ten należy uznać jako 

przerwę w pracy, czy też w okresie tym pracow-

nik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, a także 

czy okres ten należy potraktować jako dojazd do 

miejsca świadczenia pracy, który co do zasady 

nie jest wliczany do czasu pracy. 

Sąd Najwyższy w wyroku z 2 października 

2012 r. (II PK 311/11, OSNP 2013/17–18/201, 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) wskazuje, że 

pracownik świadczący pracę w ramach rozkładu 
przewidującego przerywany czas pracy, wprowa-
dzonego bez zachowania warunków określonych 
w art. 139 k.p., ma prawo do wynagrodzenia za 
czas przerwy w pracy (art. 139 § 1 k.p.). 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 675–6717, art. 128 § 2 pkt 1, art. 135, art. 139, 
art. 140, art. 1401, art. 146  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208),
 art. 19 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 567),
 art. 26c ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 423).
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MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA – doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa administracyjnego i prawa pracy

Czy zatrudnienie w DPS w charakterze 
pracownika socjalnego upoważnia do 
dodatkowego urlopu wypoczynkowego
Pracownica ośrodka pomocy społecznej (OPS) z 6-letnim stażem pracy w jednostkach 
pomocy społecznej wystąpiła o udzielenie jej dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze 10 dni, powołując się na rodzaj wykonywanych czynności oraz fakt zatrud-
nienia w OPS. Dyrektor odmówił jednak udzielenia dodatkowego urlopu ze względu 
na fakt, że przez 3 lata pracownica ta była zatrudniona w domu pomocy społecznej 
(DPS). Czy decyzja dyrektora była słuszna – pyta Czytelniczka z Jeleniej Góry.

Tak, dyrektor OPS postąpił prawidłowo, odma-

wiając pracownicy prawa do dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego. Słusznie wskazał, że nie speł-

nia ona wymogu 5-letniego okresu pracy w OPS 

bądź powiatowym centrum pomocy rodzinie. 

Okres pracy w charakterze pracownika socjalne-

go w DPS nie może być zaliczony do okresu, od 

którego zależy uprawnienie do dodatkowego urlo-

pu wypoczynkowego ze względu na fakt, że pra-

cownikom socjalnym wykonującym pracę w DPS 

nie przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Szczególne uprawnienia pracowników socjal-

nych, związane z dodatkowym urlopem wypoczyn-

kowym, określa art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy 

społecznej. Prawo do dodatkowego urlopu wypo-

czynkowego w wymiarze 10 dni roboczych przy-

sługuje wąskiej grupie pracowników pomocy spo-

łecznej, a mianowicie pracownikom socjalnym 

zatrudnionym w OPS lub powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, do obowiązków których należy 

praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych 

wywiadów środowiskowych, pod warunkiem prze-

pracowania nieprzerwanie i faktycznie okresu co 

najmniej 5 lat. Prawo do dodatkowego urlopu wy-

poczynkowego nie przysługuje m.in. pracownikom 

socjalnym zatrudnionym w DPS.

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowe-

go nie jest ogólnym prawem wszystkich pracow-

ników socjalnych, a jedynie wąskiej grupy wybra-

nej ze względu na miejsce zatrudnienia oraz na 

charakter wykonywanych czynności.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje 

pracownikom wykonującym swoje obowiązki 

w sposób nieprzerwany. Chodzi tu o konieczność 

zwykłego świadczenia pracy na stanowisku pra-

cownika socjalnego, do którego obowiązków nale-

ży przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 

Stanowisko w tej sprawie przedstawiło Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej na stronie inter-

netowej www.mpips.gov.pl, zgodnie z którym pra-
ca nieprzerwana to praca wykonywana bez przerw 
w zatrudnieniu, natomiast faktyczne wykonywanie 
obowiązków to zwykłe, codzienne świadczenie 
pracy. Można uznać, że okresy niewykonywania 
pracy z powodu niezdolności do pracy, przebywa-
nia na urlopie macierzyńskim, opieki nad chorym 
dzieckiem czy urlopu szkoleniowego nie przerywa-
ją okresu zaliczanego do okresu, od którego zależy 
nabycie prawa do urlopu dodatkowego.

Ponadto uznanie, że okres nieprzerwanego zatrud-

nienia i faktycznego świadczenia pracy przez 5 lat 

dotyczy wyłącznie sytuacji faktycznego świadczenia 

pracy bez możliwości skorzystania z urlopów okre-

ślonych w ustawie – Kodeks pracy, wskazywałoby, 

że przepis ten jest martwy ze względu na koniecz-

ność corocznego wykorzystania przez pracownika 

socjalnego zwykłego urlopu wypoczynkowego, 

określonego w przepisach Kodeksu pracy. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 121 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1004).

pracownicy socjalni PRAWO PRACY
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MAŁGORZATA MĘDRALA – radca prawny

Czy pracownikowi oddającemu krew 
w stacji krwiodawstwa przysługuje cały 
dzień wolny zwolnienia od pracy
Nasi pracownicy czasami oddają krew. Mamy wątpliwości, w jakim wymiarze przy-
sługuje im z tego tytułu zwolnienie od pracy. Czy należy im się cały dzień wolny 
w dniu, kiedy oddają krew, czy tylko zwolnienie od pracy na czas oddania krwi 
– pyta Czytelniczka z Warszawy.

Dopuszczalne są obydwa rozwiązania w zależno-

ści od zaświadczenia, jakie stacja krwiodawstwa 

wyda pracownikowi. Zaświadczenie to powinno 

określać czas zwolnienia od pracy w danym dniu. 

Może to być zwolnienie z całego dnia bądź z jego 

części.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy 

pracownika będącego krwiodawcą na czas ozna-

czony przez stację krwiodawstwa w celu oddania 

krwi. Za czas takiego zwolnienia pracownikowi 

przysługuje prawo do wynagrodzenia obliczone-

go jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, 

z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wy-

sokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w któ-

rym przypadło zwolnienie od pracy. 

Natomiast koszty przejazdu do jednostki orga-

nizacyjnej publicznej służby krwi pokrywa jed-

nostka organizacyjna publicznej służby krwi na 

zasadach określonych w przepisach w sprawie 

diet i innych należności z tytułu podróży służbo-

wych na obszarze kraju.

Przykład
Pracownik domaga się dnia wolnego od pracy 
na czas badań lekarskich zaleconych przez sta-
cję krwiodawstwa. W takim przypadku praco-
dawca ma obowiązek zwolnić pracownika jedy-
nie na czas przeprowadzenia tych badań oraz 
może żądać potwierdzenia, że nie mogą być 
one wykonane poza czasem pracy. Takie postę-
powanie pracodawcy będzie prawidłowe.

Fakt oddania krwi lub przeprowadzenia badań 

lekarskich pracownik powinien udokumentować, 

przedstawiając pracodawcy stosowne zaświadcze-

nie wydane przez stację krwiodawstwa z określe-

niem czasu przysługującego zwolnienia. Aby pra-

codawca nie miał żadnych wątpliwości, w jakim 

wymiarze pracownikowi przysługuje zwolnienie 

od pracy, zaświadczenie to powinno określać czas, 

na który stacja przyznała mu zwolnienie od pracy 

w związku z oddaniem krwi. W przypadku zwol-

nienia od pracy na oddanie krwi dopuszczalne jest 

wydanie przez stację zaświadczenia o zwolnieniu 

na cały dzień lub jego część, w zależności od jej 

uznania. Pracownik powinien również dochować 

należytej staranności i uprzedzić pracodawcę 

o przewidywanym czasie nieobecności w pracy.

Przykład
Po wstępnych badaniach okazało się, że stan 
zdrowia pracownika nie pozwala na oddanie 
krwi. Stacja krwiodawstwa powinna wystawić 
stosowny dokument potwierdzający spędzony 
w niej czas. Pracownikowi za ten okres przysłu-
guje zwolnienie od pracy.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące liczby do-

puszczalnych zwolnień od pracy z tytułu honorowe-

go oddawania krwi. Jednak nie powinno to mieć 

miejsca ze względów zdrowotnych częściej niż 

6 razy w roku w przypadku mężczyzn i nie częściej 

niż 4 razy w roku w przypadku kobiet. Przerwa 

PRAWO PRACY zwolnienia od pracy
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między pobraniami nie może być krótsza niż 8 ty-

godni. W przypadku częstszych zwolnień od pracy 

z tego powodu pracodawca może je zakwestiono-

wać.
■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 297 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 art. 9 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 332),
 § 12, 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie-

obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od 
pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1359),
 § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodze-
nia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, od-
praw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 
Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
 załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 kwiet-
nia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandyda-
tów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. Nr 79, poz. 691; 
ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 50).

MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA – doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa administracyjnego i prawa pracy

Czy pracownik samorządowy 
może pracować na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
Czy zatrudniony w jednostce budżetowej pracownik może dodatkowo wykony-
wać pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – pyta Czytelnik z Ra-
domia.

Tak. Praca w jednostce budżetowej nie wyklucza 

dodatkowego zatrudnienia w ramach umowy zle-

cenia bądź umowy o dzieło – zarówno w tej samej 

jednostce budżetowej, jak i u innego pracodawcy.

W przypadku pracownika posiadającego status 

pracownika samorządowego należy pamiętać, że 

taki pracownik, zatrudniony na stanowisku urzęd-

niczym (w tym kierowniczym stanowisku urzęd-

niczym), nie może wykonywać zajęć pozostają-

cych w sprzeczności lub związanych z zajęciami, 

które wykonuje w ramach obowiązków służbo-

wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie 

o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć 

sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z usta-

wy o pracownikach samorządowych.

Szczególna sytuacja dotyczy pracownika sa-

morządowego podejmującego działalność go-

spodarczą. W takim przypadku pracownik za-

trudniony na stanowisku urzędniczym (w tym 

kierowniczym) ma obowiązek złożyć oświad-

czenie o prowadzeniu działalności gospodar-

czej. Przy prowadzeniu takiej działalności pra-

cownik musi również określić jej charakter. Jest 

również obowiązany do składania odrębnego 

oświadczenia w przypadku zmiany charakteru 

prowadzonej działalności gospodarczej. Brak 

odpowiednich informacji ze strony pracownika 

skutkuje udzieleniem kary upomnienia lub na-

gany.

O dochodach uzyskiwanych z umów cywilno-

prawnych nie należy jednak zapominać w sytuacji 

powstania obowiązku złożenia oświadczenia ma-

jątkowego i obowiązku wskazania źródeł uzyski-

wanych dochodów.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 30, 31 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 645).

pracownicy samorządowi PRAWO PRACY
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Prowizyjny system wynagradzania 
– warunki wprowadzania
i stosowania
Wysokość wynagrodzenia w systemie prowizyjnym zależy od efektywności i zaanga-
żowania pracownika. Wynagrodzenie prowizyjne nie może być jednak niższe od wy-
nagrodzenia minimalnego. Zasady naliczania i wypłacania prowizji powinny zna-
leźć się w umowie o pracę, układzie zbiorowym lub w wewnętrznych przepisach 
płacowych pracodawcy.

W prowizyjnym systemie wynagradzania zarobki 

zatrudnionych osób są uzależnione od wyników 

pracy i wyrażone zwykle w postaci pewnego pro-

centu od efektów uzyskanych przez pracownika. 

System ten najczęściej znajduje zastosowanie w fir-

mach handlowych i usługowych w odniesieniu do 

profesji, w których realizacja wyznaczonych zadań 

wiąże się bezpośrednio z osiąganymi rezultatami.

Forma prowizyjna gwarantuje określony po-

ziom wynagrodzenia wtedy, gdy zatrudniony 

spełni konkretne warunki do otrzymania prowizji. 

Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego uzależ-

niona jest zwykle od takich wskaźników, jak:

■ sprzedaż lub obrót,

■ rentowność,

■ wykonane usługi,

■ sfinalizowane transakcje,

■ zawarte kontrakty,

■ pozyskane zlecenia,

■ ściągnięte należności.

To, co będzie punktem odniesienia przy kalkulo-

waniu prowizji, zależy od charakteru zadań podej-

mowanych przez pracownika. Ważne, aby zapłata 

za pracę odzwierciedlała rzeczywisty indywidualny 

wkład podwładnego, zaangażowanie i jakość pracy.

Przy prowizyjnym systemie wynagradzania, 

podobnie jak przy każdym innym, istotne jest, 

aby czas pracy pracownika był wyznaczony i zor-

ganizowany w sposób niepowodujący przekro-

czeń norm ustalonych w przepisach ustawy – Ko-

deks pracy (dalej: k.p.). W razie ich przekroczenia 

dojdzie do pracy w nadgodzinach.

Prowizja w regulacjach 
wewnętrznych

Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad nali-

czania i wypłacania prowizji powinny znaleźć się 

w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub 

w wewnętrznych przepisach płacowych praco-

dawcy (np. w regulaminie wynagradzania lub pre-

miowania). Postanowienia odnoszące się do pro-

wizji mogą zawierać zarówno pozytywne, jak 

i negatywne warunki (wykluczające prawo do 

prowizji), od wystąpienia których zależy, czy pra-

cownik nabędzie do niej uprawnienie. Zapisy re-

gulujące tę kwestię muszą być precyzyjne, tak aby 

nie było wątpliwości, czy pracownikowi przysłu-

guje prowizja.

Jeżeli regulamin wynagradzania pracowni-
ków określa konkretne i sprawdzalne przesłanki 
do otrzymywania prowizji, to pracownik, który 
je spełnił, ma prawo do prowizji. Tak wynika 

z wyroku Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2005 r. 

(I PK 146/04, niepubl., patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl), który odnosi się co prawda do premii, ale 

z uwagi na fakt, że istota prowizji jest zbliżona, 

dlatego w tym zakresie można odpowiednio stoso-

wać orzecznictwo sądowe dotyczące premii.

Decydujące znaczenie we właściwej kwalifika-

cji danego składnika płacowego ma nie nazwa 

określonego elementu wynagrodzenia, lecz jego 

faktyczny charakter prawny wynikający z treści 

umowy o pracę lub z przepisów płacowych obo-

wiązujących u danego pracodawcy.
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Przykładowy zapis regulaminu wynagradzania dotyczący wynagrodzenia 
prowizyjnego

(...)
Regulamin wynagradzania

1. Pracownikom zatrudnionym w dziale sprzedaży przysługuje dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne.
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane jako procent od kwoty sprzedanych produktów 

oraz usług i wynosi:
■ 3% ceny sprzedaży netto – w przypadku stolarki okiennej,
■ 2% ceny sprzedaży netto – w przypadku stolarki drzwiowej,
■ 1% ceny sprzedaży netto – w przypadku usług montażowych.

3.  Warunkiem nabycia przez pracownika prawa do prowizji jest osiągnięcie w miesiącu sprzedaży netto 
w wysokości co najmniej 10 000 zł.

4.  Wynagrodzenie prowizyjne jest wypłacane raz w miesiącu w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę 
ustalonym w regulaminie pracy, tj. w ostatnim roboczym dniu danego miesiąca kalendarzowego.

(...)

Etapy wprowadzania systemu 
prowizyjnego
Wprowadzenie w firmie prowizyjnego systemu 

wynagradzania powinno przebiegać w następują-

cych etapach:

Krok 1. Wybór wskaźnika, na podstawie którego 

będzie obliczana prowizja, np. obrót lub rentowność.

Krok 2. Ustalenie realnych do osiągnięcia puła-

pów/celów, uprawniających do otrzymania prowi-

zji. Niezbędna jest tu analiza m.in. wyników fir-

my, efektywności poszczególnych działów/

pionów i pracowników z uwzględnieniem okreso-

wych wahań na rynkach zbytu, sezonowości 

sprzedaży czy zmian w strukturze oferowanych 

usług bądź produktów.

Krok 3. Wprowadzenie zasad kalkulowania 

i wypłacania prowizji do umowy o pracę lub prze-

pisów wewnątrzzakładowych.

Zmiana systemu wynagradzania 
na prowizyjny
Zdarza się, że pracodawca chce zmienić funkcjo-

nujący u niego system wynagradzania na prowi-

zyjny. Aby tego dokonać, pracodawca musi:

Krok 1. wprowadzić odpowiednie modyfikacje 

w obowiązujących w firmie przepisach wewnątrz-

zakładowych (np. w regulaminie wynagradzania), 

po uprzednim uzgodnieniu tego z działającymi 

w firmie związkami zawodowymi (jeśli w zakła-

dzie pracy nie działa żadna organizacja związko-

wa, wówczas zakres zmian do regulaminu wyna-

gradzania pracodawca określa samodzielnie) oraz 

Krok 2. zaproponować nowe warunki płacowe 

pracowników poprzez zmianę umowy – porozu-

mienie zmieniające bądź wypowiedzenie zmie-

niające.

Zmiana systemu 
wynagradzania pracowników 
powinna nastąpić w drodze 
porozumienia stron (aneksu) lub 
wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy 

uznaje się za dokonane, jeżeli pracownikowi 

przedstawiono na piśmie nowe warunki. Przy od-

mowie przyjęcia przez zatrudnionego zapropono-

wanych zmian w wynagrodzeniu umowa o pracę 

rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego 

wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem 

połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświad-

czenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, 

uważa się, że wyraził na nie zgodę. W treści pi-

sma wypowiadającego warunki płacy powinno 

znaleźć się pouczenie w tej sprawie. W przypad-

ku jego braku pracownik ma czas na odmowę 

przyjęcia przedstawionej propozycji do końca 

okresu wypowiedzenia.

Zmiana regulaminu wynagradzania nie powo-

duje automatycznie zmiany indywidualnych wa-

runków umowy o pracę. Przy modyfikacjach po-

legających np. na zmianie systemu wynagradzania 

niezbędne jest porozumienie stron lub wypowie-
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dzenie zmieniające umowę o pracę. Dopiero 

z nadejściem daty wskazanej w porozumieniu 

(aneksie do umowy o pracę) lub po upływie okre-

su wypowiedzenia nowe warunki płacowe zaczną 

obowiązywać w odniesieniu do konkretnego pra-

cownika. Dzieje się tak, mimo że zmiany wpro-

wadzone do regulaminu wynagradzania mogły 

już wejść w życie wcześniej – z upływem 2 tygo-

dni od podania ich do wiadomości pracowników 

w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie. 

Wzór pisma wypowiadającego warunki płacowe

Łódź, 31 lipca 2014 r.

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ

                                                     Pan Krzysztof Radke

1.   Wypowiadam Panu umowę o pracę zawartą 1 lutego 2011 r. w części dotyczącej wynagrodzenia z zacho-
waniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 października 2014 r.

2.  Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest zmiana zasad wynagradza-
nia pracowników działu sprzedaży.

3.  Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od 1 listopada 2014 r., proponuję następujące nowe warunki umowy 
o pracę: 

       –  wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 3000,00 zł miesięcznie + prowizja w wysokości 2% 
wartości netto przyjętych zamówień.

4.  Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.
5.  Jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do 15 września 2014 r., nie złoży Pan oświadcze-

nia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na proponowaną zmianę warunków umowy. 

      W razie odmowy przyjęcia przez Pana zaproponowanych warunków umowy o pracę, umowa rozwiąże się 
z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z 31 października 2014 r.

6.  Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu 
prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Łodzi, al. Kościuszki 107/109.

......................................................................               ....................................................
          (data i podpis pracodawcy lub                                          (data i podpis pracownika)
     osoby reprezentującej pracodawcę)

Czasem konieczna jest dopłata 
do minimalnego wynagrodzenia
Prowizyjny system wynagradzania powinien być 

tak skonstruowany, aby pełnoetatowy pracownik 

w skali miesiąca otrzymywał wynagrodzenie nie 

niższe niż ustawowa płaca minimalna. W prze-

ciwnym razie zatrudnionemu przysługuje wyrów-

nanie wynagrodzenia. 

Jeśli prowizja jest jednym z kilku składników 

wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi, 

to suma tych elementów (łącznie z prowizją) za 

pełny miesiąc pracy powinna odpowiadać co naj-

mniej kwocie obowiązującego w danym roku mi-

nimalnego wynagrodzenia.

Ustalając, czy pracownik otrzymuje gwaranto-

wane minimum, należy wziąć pod uwagę przysłu-

gujące zatrudnionemu składniki wynagrodzenia 

i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, 

które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobo-

wych przez GUS (art. 6 ust. 4 ustawy o minimal-

nym wynagrodzeniu za pracę).

Przy sprawdzaniu, czy pracownikowi zapew-

niono kwotę minimalną, nie należy uwzględniać 

m.in.: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej 

przysługującej pracownikowi w związku z przej-

ściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolno-

dokończenie na str. 35
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ści do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w go-

dzinach nadliczbowych.

Przykład
Anna G., zatrudniona w spółce z o.o. od 2010 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje co 
miesiąc wynagrodzenie zasadnicze w wysoko-
ści 1500 zł brutto oraz prowizję uzależnioną od 
osiągniętej sprzedaży. W sierpniu 2014 r. poza 
pensją zasadniczą otrzymała wynagrodzenie za 
nadgodziny w kwocie 84,06 zł oraz prowizję, któ-
ra z uwagi na znaczący spadek popytu wyniosła 
jedynie 60 zł. Jej sierpniowe wynagrodzenie 
w sumie wyniosło 1644,06 zł (1500 zł + 84,06 zł 
+ 60 zł). Ponieważ nie osiągnęło ono poziomu 
ustawowej płacy minimalnej (w 2014 r. 1680 zł), 
pracodawca Anny G. musiał wypłacić jej wyrów-
nanie do gwarantowanego minimum. W tym 
celu:
Krok 1. ustalił minimalną stawkę za godzinę pra-
cy w sierpniu 2014 r.:
1680 zł : 160 godz. wymiaru czasu pracy obo-
wiązującego w sierpniu = 10,50 zł,
Krok 2. ustalił stawkę za godzinę pracy w sierp-
niu, którą otrzymała pracownica:
1560 zł (wynagrodzenie za sierpień bez uwzględ-
niania należności za nadgodziny) : 160 godz. = 
9,75 zł,
Krok 3. obliczył należne wyrównanie za sier-
pień:
(10,50 zł – 9,75 zł) x 160 godz. = 120 zł.
Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Zwrot nadpłaconej prowizji
W praktyce może się zdarzyć, że pracownik 

otrzyma jakąś część prowizji niesłusznie. Dojdzie 

do tego np. wtedy, gdy po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego okaże się, że wynagrodzenie 

prowizyjne przysługiwało zatrudnionemu w niż-

szej wysokości w stosunku do kwoty, którą fak-

tycznie wypłacono. W takiej sytuacji pracodawca 

powinien wystąpić do pracownika o zwrot nad-

płaconej mu kwoty lub zgodę na potrącenie jej 

z wynagrodzenia. 

Gdyby pracownik w analizowanym przypadku 

odmówił, pracodawca ma prawo wystąpienia do 

sądu pracy z roszczeniem o zwrot prowizji na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o bez-

podstawnym wzbogaceniu. Dalsze postępowanie 

będzie uzależnione od rozstrzygnięcia sprawy 

przez sąd.

Wyliczanie dodatku za nadgodziny 
w systemie prowizyjnym
Jeżeli pracownik jest wynagradzany w systemie 

prowizyjnym i nie ma określonej stawki osobiste-

go zaszeregowania, to wyliczenie należnej kwoty 

dodatku za godziny nadliczbowe wymaga zasto-

sowania reguł obowiązujących przy ustalaniu wy-

nagrodzenia urlopowego (art. 1511 § 3 k.p.). 

Oznacza to, że konieczne jest:

Krok 1. ustalenie podstawy obliczeń dodatku 

z okresu 3 miesięcy bądź 12 miesięcy (w przy-

padku znacznych wahań płacy) poprzedzających 

miesiąc, w którym świadczona była praca po-

nadnormatywna,

Krok 2. zsumowanie wymiaru czasu pracy z mie-

sięcy, z których ustalona jest podstawa dodatku,

Krok 3. obliczenie 60% wynagrodzenia z przy-

jętego okresu będącego podstawą wymiaru do-

datku,

Krok 4. podzielenie 60% wynagrodzenia będą-

cego podstawą obliczenia dodatku przez liczbę 

godzin przepracowanych w okresie przyjmowa-

nym do ustalania dodatku za nadgodziny,

Krok 5. pomnożenie otrzymanej stawki za 1 go-

dzinę przez liczbę nadgodzin i odpowiednią staw-

kę procentową uzależnioną od tego, z jakiego ro-

dzaju godzinami nadliczbowymi mamy do 

czynienia.

Pracownikom wynagradzanym według sys-
temu prowizyjnego nie nalicza się normalnego 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych. Zatrudnieni uzyskują to wynagrodzenie 

– stosownie do osiągniętych wyników – razem 

z płacą za pracę wykonaną w nominalnym czasie 

wynikającym z obowiązującego ich rozkładu.

Przykład
Piotr W., pracujący na cały etat w podstawowym 
systemie czasu pracy, wynagradzany jest syste-
mem prowizyjnym. W sierpniu 2014 r. przepra-
cował 6 godzin nadliczbowych, za które nie 
otrzymał czasu wolnego i za które przysługuje 
mu dodatek w wysokości 50%. 

dokończenie ze str. 26
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W celu obliczenia dodatku za pracę w godzi-
nach nadliczbowych, należy:
Krok 1. ustalić wynagrodzenie pracownika 
z 3 miesięcy poprzedzających pracę w godzi-
nach nadliczbowych:
– w maju 2014 r. – 3257 zł,
– w czerwcu 2014 r. – 3451 zł,
– w lipcu 2014 r. – 3305 zł;
Krok 2. zsumować czas pracy z 3 miesięcy po-
przedzających pracę ponadnormatywną:
– w maju 2014 r. – 160 godzin pracy,
– w czerwcu 2014 r. – 160 godzin pracy,
– w lipcu 2014 r. – 184 godziny pracy,
160 godz. + 160 godz. + 184 godz. = 504 godz.;
Krok 3. ustalić podstawę obliczeń:
3257 zł + 3451 zł + 3305 zł = 10 013 zł;
Krok 4. podzielić 60% podstawy przez liczbę 
godzin pracy w okresie maj – lipiec:
10 013 zł x 60% = 6007,80 zł,
6007,80 zł : 504 godz. = 11,92 zł; 
Krok 5. obliczyć dodatek za 6 godzin nadlicz-
bowych:
6007,80 zł : 504 godz. = 11,92 zł, 
11,92 zł x 6 godz. x 50% = 35,76 zł.

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 29 § 1 pkt 3, art. 42, art. 772 § 2, art. 1511 § 3 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 art. 405 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 art. 6 ust. 4–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; 
ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

ALDONA SALAMON – ekspert ds. wynagrodzeń

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika 
niepełnosprawnego w stopniu 
umiarkowanym po skróceniu norm 
czasu pracy
Zatrudniam pracownika będącego osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowa-
nym. Pracuje on w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku i jest 
wynagradzany stawką godzinową. Przed 10 lipca 2014 r. jego czas pracy wynosił 8 go-
dzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Po zmianie przepisów od 10 lipca 2014 r. jego 
czas pracy został skrócony i nie przekracza 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 
Wobec obniżenia normy czasu pracy obniżeniu uległo również jego wynagrodzenie, 
więc pracownikowi podnieśliśmy godzinową stawkę wynagrodzenia. Pracownik twier-
dzi jednak, że powinien dostać wyrównanie. Czy ma rację – pyta Czytelnik z Torunia.

Zalety i wady prowizyjnego systemu 
wynagradzania

Zalety Wady
Zależność wysokości 
zarobków pracow-
ników od kondycji 
finansowej firmy 

Zmienna wysokość płacy, która 
często utrudnia pracownikom 
planowanie wydatków i wpływa 
na brak poczucia bezpieczeństwa 
finansowego

Zrozumiałe i przejrzy-
ste reguły wynagra-
dzania

Ryzyko znacznej rotacji personelu, co 
związane jest z tym, że pracownicy 
wynagradzani prowizyjnie z reguły 
są bardziej mobilni od pozostałych 
i chętniej zmieniają pracę, szukając 
nowych wyzwań

Silne oddziaływanie 
motywacyjne na pra-
cowników skłaniające 
ich do większego wy-
siłku i zaangażowania

Należyta staranność w wykonywaniu 
pracy może być niewystarczająca 
dla osiągnięcia założonego celu 
i uzyskania prowizji, co może 
powodować u pracownika poczucie 
niedocenienia
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Nie, Państwa pracownik nie ma racji. W związku 

ze skróceniem norm czasu pracy godzinowe staw-

ki wynagrodzenia zasadniczego Państwa pracow-

nika powinny zostać podwyższone. Pracownik 

nie może otrzymywać niższego wynagrodzenia 

i wyrównania.

 Przed 10 lipca 2014 r. czas pracy osoby nie-

pełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie 

mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin 

tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający ba-

dania profilaktyczne pracowników lub w razie 

jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą 

niepełnosprawną wydał w odniesieniu do tej 

osoby zaświadczenie o celowości stosowania 

skróconej normy czasu pracy. Wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11; 

Dz.U. z 2013 r. poz. 791) zmienił te regulacje. 

Od 10 lipca 2014 r. czas pracy osób o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 go-

dzin tygodniowo z mocy prawa, bez przedsta-

wiania zaświadczenia lekarskiego (art. 15 usta-

wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dalej: 

ustawa o zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych).

Czas pracy pracownika 
legitymującego się 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności 
nie może przekraczać 
7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo.

Wskazanego ograniczenia w zakresie czasu 

pracy nie należy stosować:

■ do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

■  gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz 

przeprowadzający badania profilaktyczne 

pracowników lub w razie jego braku lekarz 

sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to 

zgodę.

Stosowanie norm czasu pracy, które obowiązu-

ją pracowników niepełnosprawnych, nie może po-

wodować obniżenia wysokości wynagrodzenia 

wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Na-

tomiast godzinowe stawki wynagrodzenia zasad-

niczego, odpowiadające osobistemu zaszerego-

waniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, 

przy przejściu na wskazane normy czasu pracy 

ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozo-

staje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych 

norm (art. 18 ustawy o zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych). 

Oznacza to, że np. pracownik dotychczas za-

trudniony w pełnym wymiarze i legitymujący 

się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, dla którego dobo-

wa norma czasu pracy wynosiła 8 godzin, 

a przeciętna tygodniowa – 40 godzin, może pra-

cować jedynie 7 godzin na dobę i 35 godzin ty-

godniowo oraz z takiego powodu jego wynagro-

dzenie nie może ulec obniżeniu. Przepisy prawa 

nie przewidują wyrównania wynagrodzenia, 

lecz zobowiązują pracodawcę do dostosowania 

stawki zaszeregowania do nowego wymiaru cza-

su pracy.

Przykład
Pracownik wynagradzany stawką godzinową 
w wysokości 12,60 zł jest zatrudniony w pod-
stawowym systemie czasu pracy od poniedział-
ku do piątku. Od 10 lipca 2014 r. pracownika 
obowiązują skrócone normy czasu pracy. Do 
9 lipca br. pracownik powinien przepracować 
56 godzin (7 dni x 8 godz.). Gdyby norma czasu 
pracy obowiązująca tego pracownika nie uległa 
obniżeniu i przepracowałby pełny miesiąc, to 
jego wynagrodzenie od 10 lipca do 31 lipca br. 
wyniosłoby 1612,80 zł (16 dni x 8 godz. x 12,60 zł 
= 1612,80 zł). Ponieważ norma czasu pracy ule-
gła obniżeniu, wymiar czasu pracy w lipcu br. za-
miast 184 godzin wyniósł 168 godzin [(7 dni x 
8 godz.) + (16 dni x 7 godz.) = 56 godz. + 
112 godz. = 168 godz.]. Nie może to jednak spo-
wodować obniżenia wynagrodzenia uzyskiwa-
nego przez pracownika, co skutkuje konieczno-
ścią przeliczenia jego stawki godzinowej. 
Stawkę godzinową należy przeliczyć w nastę-
pujący sposób:
Krok 1. Obliczamy stosunek dotychczasowego 
wymiaru czasu pracy do skróconej normy: 
8 godz. : 7 x 2 = 1,143.
Krok 2. Obliczamy stawkę godzinową po zmianie: 
12,60 zł x 1,143 = 14,40 zł.
Po obniżeniu norm czasu pracy i przeliczeniu 
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stawki godzinowej za 168 godzin przepracowa-
ne w lipcu pracownik otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości 2318,40 zł (56 godz. x 12,60 zł) + 
(112 godz. x 14,40 zł) = 705,60 zł + 1612,80 zł 
= 2318,40 zł, a więc tyle samo, ile otrzymałby, 
gdyby obowiązywały go poprzednie: stawka go-

dzinowa i normy czasu pracy (184 godz. pracy 
w lipcu br. x 12,60 zł = 2318,40 zł).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 15, 18 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 877).

MARTA JENDRASIK – specjalista ds. prawa pracy

Czy pracodawca może wypłacić 
wynagrodzenie małżonkowi pracownika
W dniu wypłaty pracownik, który pobiera wynagrodzenie w kasie, przebywał w szpi-
talu. Jego żona domaga się wypłaty wynagrodzenia. Na jakiej podstawie możemy 
dokonać wypłaty małżonce pracownika – pyta Czytelniczka z Krakowa.

Przepisy nie precyzują, jakich formalności powinien 

dopełnić małżonek pracownika, aby odebrać jego 

wynagrodzenie. Dlatego mogą Państwo zażądać od 

żony pracownika przedstawienia dokumentów po-

twierdzających zawarcie małżeństwa i wspólne po-

życie. Należy wówczas sprawdzić, czy pracownik 

nie złożył sprzeciwu wobec wypłaty należności 

swojej żonie. Jeżeli jednak żona Państwa pracowni-

ka przedstawi wystawione przez męża upoważnienie 

do odbioru wynagrodzenia, przedkładanie przez nią 

dodatkowych dokumentów jest zbędne.

Decyzję, komu zostanie wypłacone wynagro-

dzenie za pracę, podejmuje pracownik. Jednak 

w szczególnych przypadkach jego małżonek jest 

osobą, której pracodawca może wypłacić wyna-

grodzenie w pierwszej kolejności, bez uprzedniej 

konieczności składania przez pracownika jakie-

gokolwiek upoważnienia.

Małżonek pracownika jest uprawniony do po-

brania za niego wynagrodzenia, jeżeli zostaną 

spełnione łącznie 3 warunki:

■  małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, 

co oznacza, że razem mieszkają i prowadzą 

wspólne gospodarstwo domowe; pożyciem nie 

jest faktyczna separacja, a tym bardziej separa-

cja orzeczona przez sąd,

■  pracownik z powodu przemijającej prze-

szkody (np. pobyt w areszcie tymczasowym, 

pobyt w delegacji służbowej, nagła choro-

ba) nie może podjąć wynagrodzenia osobi-

ście,

■  pracownik nie wyraził sprzeciwu wobec takie-

go sposobu wypłaty należnego mu wynagro-

dzenia za pracę.

W takiej sytuacji drugi małżonek może działać 

w sprawach zwykłego zarządu, czyli m.in. pobie-

rać za niego należności z tytułu wynagrodzenia 

za pracę. Wówczas pisemne upoważnienie czy na-

kaz sądu nie są wymagane.

Przed odbiorem wynagrodzenia małżonek 

pracownika powinien udowodnić fakt zawarcia 

małżeństwa, przedkładając skrócony odpis aktu 

małżeństwa. W razie wątpliwości, mogą Pań-

stwo zobligować małżonka do złożenia oświad-

czenia w zakresie pozostawania w związku mał-

żeńskim i potwierdzającego fakt wspólnego 

pożycia. W razie złożenia przez małżonka pra-

cownika nieprawdziwego oświadczenia, a tym 

samym wypłaty wynagrodzenia nieupoważnio-

nej osobie, w przypadku sporu z pracownikiem 

pracodawca może udowodnić, że został wprowa-

dzony w błąd.
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Pracodawca może zażądać 
od małżonka pracownika 
odbierającego wynagrodzenie 
aktu małżeństwa lub złożenia 
oświadczenia.

Identyfikacja osoby uprawnionej do odbioru 

wynagrodzenia spoczywa na pracodawcy.

Pracownik, mimo pozostawania we wspólnym 

pożyciu z małżonkiem, może sprzeciwić się wypła-

cie wynagrodzenia do jego rąk. Sprzeciw powinien 

zostać złożony pracodawcy w formie pisemnej. 

W przeciwnym razie nie ma podstaw, aby odmówić 

małżonkowi pracownika wypłaty wynagrodzenia.

Przykład
Jeden z pracowników 8 sierpnia 2014 r. został 
osadzony w areszcie tymczasowym na 2 miesią-
ce. Wypłata wynagrodzeń w zakładzie następuje 
10. dnia następnego miesiąca. Pracownik pobie-
ra wynagrodzenie w firmowej kasie. Ponieważ 
nie odebrał wynagrodzenia za lipiec, po odbiór 
zgłosiła się jego żona. Pracownik pozostaje 
w związku małżeńskim, jednak pracodawca 
otrzymał od niego pisemne zastrzeżenie, że nie 
zgadza się na wypłatę wynagrodzenia do rąk 
żony, uzasadniając to tym, że małżonkowie zło-
żyli pozew o rozwód, a sąd ustalił już pierwszą 
rozprawę. Żona pracownika przedstawiła akt 
małżeństwa i dodatkowo oświadczyła na piśmie, 
że pozostaje we wspólnym pożyciu z pracowni-
kiem. Pracodawca odmówił żonie pracownika 
wypłaty wynagrodzenia za lipiec br. Podstawą 
do odmowy wypłaty było złożone przez pracow-
nika na piśmie zastrzeżenie odmowy wypłaty 
wynagrodzenia jego małżonce. Bez znaczenia 
pozostaje uzasadnienie tego sprzeciwu.
Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Jeżeli małżonkowie pozostają we wspólnym 

pożyciu, a jedno z nich nie spełnia ciążącego na 

nim obowiązku przyczyniania się do zaspokoje-

nia potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby wyna-

grodzenie za pracę albo inne należności przypa-

dające jednemu z małżonków były w całości lub 

w części wypłacane do rąk drugiego z małżon-

ków. Nakaz ten zachowuje moc, mimo ustania po 

jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków 

(art. 28 § 2 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuń-

czy). Wówczas sąd na wniosek jednego z małżon-

ków może ten nakaz uchylić lub zmienić.

Do odbioru wynagrodzenia pracownik może 

również upoważnić konkretną osobę (także mał-

żonka). Do celów dowodowych pełnomocnictwo 

powinno być udzielone na piśmie w taki sposób, 

aby nie wzbudziło wątpliwości pracodawcy co do 

tożsamości upoważnionej osoby. W praktyce 

oznacza to, że pełnomocnictwo powinno zawie-

rać, oprócz danych pracownika umożliwiających 

jego identyfikację, również dane osoby upoważ-

nionej do odbioru wynagrodzenia, takie jak np. 

imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego czy 

PESEL. Upoważnienie powinno także zawierać 

wskazanie okresu, za jaki wynagrodzenie może 

zostać pobrane.

Pełnomocnictwo do odbioru wynagrodzenia 

udzielone danej osobie powinno być podpisane 

przez pracownika. W tym zakresie pracodawcy 

mają często wątpliwości, czy pod pełnomocnic-

twem podpisała się rzeczywiście ta osoba, która 

go udziela. Ponadto pracownicy niejednokrotnie 

posługują się kilkoma wzorami podpisów, co do-

datkowo może utrudnić pracodawcy ich identyfi-

kację. W takiej sytuacji wskazane jest, aby pra-

cownik złożył pełnomocnictwo w obecności 

pracodawcy, a pracodawca poświadczył własno-

ręczność takiego podpisu. 

Pracodawca może 
poświadczyć własnoręczność 
podpisu składanego 
przez pracownika na 
pełnomocnictwie.

Osoba upoważniona może również przedstawić 

pracodawcy pełnomocnictwo poświadczone nota-

rialnie, wówczas ryzyko sfałszowania podpisu jest 

znacznie mniejsze.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 85 § 2, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 art. 28, 29 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 788; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1439),
 art. 96, 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 827).



Prawo w jednostkach
budżetowych 
Warunki i sposoby zatrudniania nauczycieli 
i asystentów w szkołach

ANNA DRYJA – główny specjalista ds. kadr w wojewódzkiej placówce doskonalenia nauczycieli, specjalista w zakresie 
prawa pracy i prawa oświatowego

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy na podstawie 
umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi 
przez niego kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego. Nowością 
jest możliwość zatrudniania w klasach I–III szkół podstawowych asystentów 
nauczycieli. 

Zasady zatrudniania nauczycieli w przed-

szkolach, szkołach i innych placówkach okre-

ślają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela 

(dalej: Karta Nauczyciela). 

Karty Nauczyciela nie stosuje się natomiast 

w przypadku zatrudniania asystentów nauczy-

cieli. Możliwość ich angażowania wprowadzi-

ła ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie usta-

wy o systemie oświaty. Zatrudnianie asysten-

tów nauczyciela odbywa się na podstawie usta-

wy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Nawiązanie stosunku pracy 
z nauczycielem 

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się 

w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół 

jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole 

szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Bez względu na stopień awansu zawodowego 

oraz podstawę zatrudnienia, nawiązanie stosunku 

pracy z nauczycielem następuje po spełnieniu 

przez niego warunków przedstawionych w tabeli. 

Wymogi wobec kandydatów na nauczyciela

Wymóg Wyszczególnienie Podstawa 
prawna

1 2 3
Posiadanie pełnej 
zdolności do 
czynności praw-
nych i korzystanie 
z praw publicz-
nych

Zdolność do czynności prawnych to inaczej zdolność do przyjmowania i składania 
oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku 
prawnego. Innymi słowy, jest to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytu-
acji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań). Pełną zdolność do czynności 
prawnych nabywa się z chwilą osiągnięcia pełnoletności (art. 11 ustawy 
– Kodeks cywilny). Utrata praw publicznych natomiast jest jednym ze środków karnych 
orzekanych przez sądy wobec sprawców przestępstw.
Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę:
■  czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu 

samorządu zawodowego lub gospodarczego,
■  prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości,

art. 10 
ust. 5 pkt 2 
w związku 
z art. 10 ust. 8 
Karty Nauczy-
ciela
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1 2 3
■  prawa do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorial-

nego lub zawodowego,
■  posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego,
■  orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do ich uzyskania 

w okresie trwania pozbawienia praw (art. 40 ustawy – Kodeks karny).
Przeciwko 
kandydatowi na 
nauczyciela nie 
toczy się postępo-
wanie karne lub 
dyscyplinarne, 
lub postępowanie 
o ubezwłasno-
wolnienie

W praktyce ustalenie, czy takie postępowanie toczy się wobec kandydata do pracy, 
może być trudne. Pomocne będzie w takiej sytuacji rozwiązanie wynikające z Kodeksu 
pracy. Udokumentowanie danych wymaganych do zatrudnienia następuje w formie 
oświadczenia osoby, której one dotyczą (art. 221 § 3 k.p.). Jeśli w przyszłości okaza-
łoby się, że oświadczenie to zawiera nieprawdziwe dane, to wówczas stosunek pracy 
wygaśnie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela.

art. 10 
ust. 5 pkt 3 
w związku 
z art. 10 ust. 8 
Karty Nauczy-
ciela

Kandydat na 
nauczyciela nie 
był karany za 
przestępstwo 
popełnione 
umyślnie

Przepisy Karty Nauczyciela (art. 10 ust. 8a) wprowadzają obowiązek przedstawienia 
dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem 
stosunku pracy z nauczycielem. Fakt przedstawienia takiego dokumentu w momencie 
pierwszego zatrudnienia nie budzi wątpliwości. Pojawiają się one, gdy stosunek pracy 
z tym samym nauczycielem nawiązywany jest kilka razy na podstawie następują-
cych po sobie umów. Eksperci nie są zgodni w tej kwestii. Część z nich uznaje, że 
jeżeli nauczyciel pozostaje ciągle w zatrudnieniu, to nie ma potrzeby przedstawiania 
informacji o niekaralności przy każdym ponawianiu umowy. Inni natomiast uważają, że 
przepis należy interpretować literalnie i żądać informacji każdorazowo przed nawią-
zaniem stosunku pracy. Pomocna w podjęciu stosownej decyzji może być odpowiedź 
z 26 czerwca 2009 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na 
interpelację nr 9997 w sprawie stosowania art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela przy na-
wiązywaniu kolejnego stosunku pracy z tym samym nauczycielem w tej samej lub innej 
szkole (placówce). Wynika z niej, że zgodnie z art. 10 ust. 8a ciężar dowodu spełnienia 
warunku określonego w art. 10 ust. 5 pkt 4 spoczywa na nauczycielu. Tak sformułowa-
ne przez ustawodawcę regulacje nie mogą budzić żadnych wątpliwości w zakresie ich 
stosowania. Odstąpienie od powyższych przesłanek jest istotnym naruszeniem prawa. 
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca nie przewidział wyjątków 
od powyższej zasady. Ponadto należy wskazać, iż informacji o osobach, których dane 
osobowe zostały zgromadzone w rejestrze, udziela się na wniosek osobie, o której 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 
Nr 50, poz. 292 z późn.zm.), i w związku z tym koszty związane z jej wydaniem ponosi 
strona wnioskująca. Z uwagi na to, iż zawód nauczyciela jest szczególnym w sektorze 
zaufania publicznego, pozyskanie każdorazowo stosownych informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego jest warunkiem koniecznym. Powyższe regulacje przesądzają o za-
sadności podejmowania w przedmiotowej kwestii takich działań, które są adekwatne 
do ewentualnych zagrożeń związanych z odstąpieniem od nich. Bezspornie, w zakresie 
objętym przepisami, decyzję w tym względzie podejmuje pracodawca (dyrektor szko-
ły). Zachodzi jednak uzasadniona wątpliwość, czy odstąpienie od pozyskania danych 
z Krajowego Rejestru Karnego w pełni realizowałoby zasadę zachowania należytej sta-
ranności w trakcie wykonywania procedury związanej z nawiązaniem stosunku pracy.
Służby kadrowe często mają wątpliwości, czy w aktach osobowych nauczyciela po-
winien znajdować się oryginał, czy kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego 
Rejestru Karnego. Pracodawca przechowuje w aktach osobowych  pracownika odpisy 
lub kopie składanych dokumentów, a oryginałów może żądać tylko do wglądu albo 
sporządzenia z nich kopii (§ 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, dalej: rozporządzenie w sprawie 
prowadzenia dokumentacji pracowniczej). Tak więc również zaświadczenie o nieka-
ralności przechowuje się w aktach osobowych nauczyciela w formie uwierzytelnionej 
kopii. Oryginał tego zaświadczenia jest własnością nauczyciela, który może na jego 
podstawie uzyskać pracę jednocześnie w kilku miejscach.

art. 10 ust. 5 
pkt 4 w związ-
ku z art. 10 
ust. 8 Karty 
Nauczyciela

Kandydat na 
nauczyciela 
posiada  kwalifi-
kacje wymagane 
do zajmowania 
danego stano-
wiska

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa art. 9 Karty Nauczyciela oraz wydane na 
jego podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli. Dokumentem potwierdzającym posiadanie stosownych 
kwalifikacji jest dyplom lub – gdy nauczyciel ukończył studia, ale jeszcze nie otrzymał 
dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów lub zakładu kształcenia nauczycieli.

art. 10 ust. 5 
pkt 5 w związ-
ku z art. 10 
ust. 8 Karty 
Nauczyciela
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Karta Nauczyciela przewiduje możliwość zatrudnienia w szkole nauczyciela niepo-
siadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska, jednak 
może to nastąpić tylko za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Taka 
sytuacja może wystąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej 
z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela i pod warunkiem, 
że nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje. Sto-
sunek pracy z nauczycielem nawiązuje się wówczas na podstawie umowy o pracę 
na czas określony. Dla celów płacowych nauczyciel, którego zatrudniono w tym 
trybie, bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego, jest traktowany 
jak nauczyciel stażysta i nie stosuje się do niego przepisów dotyczących awansu 
zawodowego.
W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora 
oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, po-
siadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadze-
nia danych zajęć. Możliwość taką przewiduje art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty 
(dalej: ustawa o systemie oświaty). Jeżeli osoba taka ma prowadzić zajęcia z zakresu 
kształcenia zawodowego, zatrudnienie wymaga zgody organu prowadzącego szkołę. 
Osobę taką zatrudnia się na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy, z tym, 
że stosuje się do niej odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie 
wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 
stażystą
Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje 

i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pra-

cy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę 

na czas określony na jeden rok szkolny w celu 

odbycia stażu wymaganego do uzyskania 

awansu na stopień nauczyciela kontraktowego 

(art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel stażysta będzie musiał od-

być dodatkowy staż, nawiązuje się z nim stosu-

nek pracy na czas określony na kolejny jeden 

rok szkolny. Sytuacja taka będzie miała miej-

sce w dwóch przypadkach, tj. gdy:

■  ostateczna ocena dorobku zawodowego na-

uczyciela jest negatywna, wówczas ponow-

na ocena dorobku może być dokonana po 

odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą 

dyrektora szkoły, jednego dodatkowego sta-

żu w wymiarze 9 miesięcy,

■  nauczyciel stażysta, który nie uzyskał ak-

ceptacji komisji kwalifikacyjnej, ponownie 

złoży wniosek o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego po odbyciu, na jego wnio-

sek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowe-

go stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczy-

ciel stażysta może przystąpić ponownie do 

rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko 

jeden raz w danej szkole.

Aby nauczyciel stażysta mógł w ogóle roz-

począć staż na stopień nauczyciela kontrakto-

wego, musi być zatrudniony w wymiarze co 

najmniej 1/2 etatu w terminie nie późniejszym 

niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Jeżeli stosu-

nek pracy nawiązany będzie po upływie tego 

terminu, nauczyciel nie rozpocznie stażu do 

końca tego roku szkolnego.

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 
kontraktowym 
Stosunek pracy z nauczycielem kontrakto-

wym nawiązuje się na podstawie umowy 

o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Je-

dynie w przypadku zaistnienia potrzeby wy-

nikającej z organizacji nauczania lub zastęp-

stwa nieobecnego nauczyciela stosunek pracy 

nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 

czas określony (art. 10 ust. 4 Karty Nauczy-

ciela).

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 
mianowanym i nauczycielem dyplomowanym
Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym 

i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje 

się na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5 

Karty Nauczyciela).

Pojęcie mianowania w Karcie Nauczyciela 

używane jest w dwojakim znaczeniu. Miano-

wanie może oznaczać zarówno podstawę na-

wiązania stosunku pracy (mówimy wówczas, 

że nauczyciel zatrudniony jest na podstawie 

mianowania), jak i jeden ze stopni awansu 
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zawodowego. Nauczyciel może posiadać sto-

pień awansu zawodowego nauczyciela staży-

sty, kontraktowego, mianowanego lub dyplo-

mowanego. Mianowanie, jako podstawa 
nawiązania stosunku pracy, zostało prze-
widziane dla nauczycieli legitymujących 
się najwyższym stopniem awansu zawodo-
wego, tj. nauczyciela mianowanego i na-
uczyciela dyplomowanego.

Stosunek pracy z nauczycielem mianowa-

nym i nauczycielem dyplomowanym nawiązu-

je się na podstawie mianowania, jeżeli:

■  posiada obywatelstwo polskie, z tym że 

wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfe-

deracji Szwajcarskiej lub państwa człon-

kowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

■  ma pełną zdolność do czynności prawnych 

i korzysta z praw publicznych,

■  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 

karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie 

o ubezwłasnowolnienie,

■  nie był karany za przestępstwo popełnione 

umyślnie,

■  posiada kwalifikacje wymagane do zajmo-

wania danego stanowiska,

■  istnieją warunki do zatrudnienia nauczycie-

la w szkole w pełnym wymiarze zajęć na 

czas nieokreślony (art. 10 ust. 5 Karty Na-

uczyciela).

Problem w ocenie ostatniej przesłanki na-

wiązania stosunku pracy z nauczycielem mia-

nowanym lub dyplomowanym na podstawie 

mianowania pojawia się często w sytuacji, gdy 

dyrektor szkoły nie wie, czy w przyszłym roku 

szkolnym będzie mógł zapewnić mu odpo-

wiednią liczbę godzin. Pomocne w podjęciu 

stosownej decyzji może być orzeczenie Sądu 

Najwyższego z 9 grudnia 1998 r. (I PKN 

499/98, OSNP 2000/3/105, patrz: www.eks-

pert3.inforlex.pl), w którym sąd orzekł, że 

wprowadzenie w młodzieżowym domu kultury 
eksperymentalnych zajęć z edukacji ekologicz-
nej, których kontynuowanie w następnych la-
tach szkolnych zależy od zgłoszenia się odpo-
wiedniej liczby uczniów i zgody kuratora 
oświaty, uzasadnia zatrudnienie nauczyciela-
-instruktora na podstawie terminowych umów 
o pracę w związku z potrzebą wynikającą z or-
ganizacji nauczania (…).

Dyrektor szkoły nie będzie 
miał podstaw do zatrud-
nienia nauczyciela na czas 
określony w sytuacji, gdy nie 
jest mu wiadoma jedynie 
liczba godzin dla nauczy-
ciela, natomiast pewne jest, 
że godziny w ogóle będą. 

Karta Nauczyciela przewiduje, że w przy-

padku zmian organizacyjnych powodujących 

zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub 

zmian planu nauczania uniemożliwiających 

dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym 

wymiarze zajęć nauczyciel zatrudniony na 

podstawie mianowania może być zobowiąza-

ny do uzupełniania pensum w innej szkole 

(szkołach), jeżeli istnieją możliwości do ta-

kiego uzupełniania. Obowiązek podjęcia pra-

cy w innej szkole lub szkołach i na tym sa-

mym lub – za zgodą nauczyciela – na innym 

stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowe-

go obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych lub opiekuńczych 

w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązko-

wego wymiaru zajęć może nałożyć na na-

uczyciela organ prowadzący szkołę (art. 22 

ust. 1 Karty Nauczyciela). W razie braku wa-

runków do uzupełnienia tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole 

nauczyciel może wyrazić zgodę na ogranicze-

nie wymiaru zatrudnienia i zmniejszenie wy-

sokości wynagrodzenia, jeżeli w szkole pomi-

mo zachodzących w niej zmian może nadal 

realizować co najmniej połowę obowiązujące-

go go wymiaru zajęć (art. 22 ust. 2 Karty Na-

uczyciela).

Nauczyciel, który wyrazi 
zgodę na ograniczenie 
wymiaru zatrudnienia, 
w dalszym ciągu pozostaje 
zatrudniony na podstawie 
mianowania.

Pewną analogię w przedstawionym wcześ-

niej stanowisku można znaleźć w wyroku 
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z 13 września 2006 r. (II PK 4/06,  OSNP 

2007/17–18/249), w którym Sąd Najwyższy 

orzekł, że ocena, czy istnieją warunki do za-

trudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze za-

jęć na czas nieokreślony, powinna uwzględniać 

dłuższą czasową perspektywę trwania takiej 

umowy. Warunki takie nie występują, jeżeli 

z oceny konkretnej sytuacji wynika, że możli-

wość zapewnienia zatrudnienia istnieje tylko 

w danym roku szkolnym, a szkoła nie planuje 

zajęć pozwalających na to w kolejnym roku.

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 września 

2006 r. (I PK 62/06, niepubl., patrz: www.eks-

pert3.inforlex.pl), podkreślił wyjątkowość za-

trudnienia na podstawie mianowania, uznając, 

że wyjątek dopuszczający zatrudnienie na-
uczyciela mianowanego na podstawie umowy 
o pracę na czas określony uregulowany został 
w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. W myśl 
tego przepisu jest to prawnie możliwe tylko 
wówczas, gdy zachodzi potrzeba zastępstwa 
nieobecnego nauczyciela lub potrzeba wynika-
jąca z organizacji nauczania. Przepis ten, jako 
regulujący wyjątek od zasady, należy wykładać 
ściśle. Zatrudnienie nauczyciela mianowanego 
na podstawie umowy o pracę na czas określo-
ny jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy staje 
się konieczne w świetle wynikających z tego 
przepisu przesłanek. Taka wyjątkowa podsta-
wa zatrudnienia nie może być zależna od uzna-
nia pracodawcy. Byłoby to sprzeczne z gwa-

rancyjnym charakterem norm prawnych 
regulujących stosunek pracy nauczyciela mia-
nowanego.

Karta Nauczyciela w art. 10 ust. 5a wprowa-

dza obowiązek przekształcania z mocy pra-
wa stosunku pracy zawartego na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony w sto-
sunek pracy z mianowania z pierwszym 

dniem miesiąca kalendarzowego następujące-

go po miesiącu, w którym:

■  nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mia-

nowanego, pod warunkiem że spełnione są 

warunki określone w art. 10 ust. 5 Karty Na-

uczyciela, 

■  w przypadku nauczyciela mianowanego lub 

dyplomowanego, w czasie trwania umowy 

o pracę, zostały spełnione warunki, o których 

mowa w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela.

Przekształcenie podstawy prawnej stosunku 

pracy w tym wypadku potwierdza na piśmie 

dyrektor szkoły poprzez wręczenie nauczycie-

lowi aktu mianowania.

Akt mianowania powinien w szczególności 

określić (art. 14 Karty Nauczyciela):

■  stanowisko i miejsce pracy,

■  termin rozpoczęcia pracy,

■  wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

W przypadku zatrudnienia w zespole szkół 

akt mianowania i umowa o pracę powinny 

określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, 

w których pracuje nauczyciel.

Przykładowy akt mianowania na stanowisko nauczyciela 

............................................                                                                                  ............................................
(pieczęć pracodawcy)                                                                                              (miejscowość, data)

.......................................
     (REGON-EKD)

                                                                                                          Pan/Pani*.........................................
                                                                                                         ..............................................................

AKT MIANOWANIA NA STANOWISKO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 10 ust. 5/5a* w związku z art. 11 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), zgodnie z posiadanym przez Pana/Panią* stopniem awansu zawodowego 
nauczyciela ............................................................., nadanym aktem z dnia ................................, wydanym przez 
....................................................................................................................................................................................................,

mianuję
Pana/Panią* z dniem ........................................ na stanowisko ......................................................................................
w ................................................................., w .........................................................................................................................
          (nazwa szkoły lub placówki)
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Uprawnienia i obowiązki Pana/Pani* wynikające ze stosunku pracy, w tym również wymiar wynagrodze-
nia, określają przepisy powołanej na wstępie ustawy oraz przepisy wykonawcze do niej, a w zakresie nie-
uregulowanym tymi przepisami – postanowienia Kodeksu pracy.
Będzie Panu/Pani* przysługiwać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od poziomu wy-
kształcenia i stopnia awansu, a ponadto dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatko-
wo odpłatne zajęcia – w zależności od pełnionej funkcji, stanowiska, przydziału zajęć, warunków i wyni-
ków pracy oraz kwalifikacji specjalistycznych.
Mianowanie wygasa zgodnie z art. 16 ustawy – Karta Nauczyciela, jeżeli w dniu ............................................. nie 
przystąpi Pan/Pani* do pracy i w ciągu 7 dni od tej daty nie usprawiedliwi swojego nieprzystąpienia do pracy.

Data podjęcia obowiązków nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania ..........................................

                                                                                                                              Dyrektor
                                                                                                                   ..............................................
                                                                                                                         (podpis i pieczęć imienna)

* wybrać właściwe

Jeżeli nie istnieją warunki do zatrudnienia 

nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze za-

jęć na czas nieokreślony, stosunek pracy z na-

uczycielem mianowanym lub dyplomowanym 

nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 

czas nieokreślony w niepełnym wymiarze 

(art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Zatrudnienie nauczyciela 
na czas określony

W przypadku zaistnienia potrzeby wynikają-

cej z organizacji nauczania lub zastępstwa 

nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie 

roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę 

w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub 

z nauczycielami: mianowanym i dyplomowa-

nym stosunek pracy nawiązuje się na podsta-

wie umowy o pracę na czas określony (art. 10 

ust. 7 Karty Nauczyciela). W wymienionych 

przypadkach strony z góry mogą ustalić termin 

zakończenia stosunku pracy przez wskazanie 

konkretnej daty lub zdarzenia, po zajściu które-

go nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (przykła-

dowe zapisy w umowie o pracę patrz: str. 33).

Taki zapis jest bardzo praktyczny w sytu-

acji, gdy mamy do czynienia np. z nauczyciel-

ką będącą w ciąży, która korzysta najpierw ze 

zwolnienia lekarskiego, następnie z urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macie-

rzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego 

i ewentualnie urlopu wypoczynkowego. Umo-

wa taka będzie się automatycznie odnawiać aż 

do ustania ostatniej z przyczyn usprawiedli-

wionej nieobecności bez konieczności zawie-

rania kilku odrębnych umów na czas określony 

obejmujących osobno każdy rodzaj nieobecno-

ści pracownika.

Potrzeba zapewnienia zastępstwa nieobec-
nego nauczyciela (…) nie musi całkowicie od-
powiadać ani wymiarowi czasu pracy nieobec-
nego nauczyciela, ani też dotyczyć całego 
okresu jego nieobecności (wyrok SN z 1 lipca 

1998 r., I PKN 222/98, OSNP 1999/15/483, 

patrz: www: ekspert3.inforlex.pl).

Co do zasady, zatrudnienie nauczyciela na 

podstawie umowy o pracę na czas określony 

jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wynika 

to z przesłanek zawartych w art. 10 ust. 7 Kar-

ty Nauczyciela. Zawarcie umowy o pracę na 

czas określony niezgodnie z tymi przesłanka-

mi powoduje nawiązanie stosunku pracy na 

czas nieokreślony (uchwała SN z 14 czerwca 

1994 r., I PZP 28/94, OSNP 1994/10/160, 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Jeżeli warunki te są spełnione (występuje 

potrzeba wynikająca z organizacji nauczania 

lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela), to 

możliwe jest zawieranie kolejnych umów na 

czas określony, bez ograniczenia ich liczby. 

Nie będzie miał wówczas zastosowania art. 251 

§ 1 k.p. (w związku z art. 91c ust. 1 Karty Na-

uczyciela), zgodnie z którym zawarcie trzeciej 

terminowej umowy o pracę jest jednoznaczne 

z nawiązaniem stosunku pracy na czas nie-

określony.
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Przeniesienie służbowe 
nauczyciela

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość 

zmiany warunków pracy, polegających na 

zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub 

jego stanowiska, bez konieczności stosowania 

procedury wypowiedzenia zmieniającego. 

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mia-
nowania może być przeniesiony na własną 
prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne 
stanowisko w tej samej lub innej szkole, 
w tej samej lub innej miejscowości, na takie 
same lub inne stanowisko (art. 18 ust. 1 
Karty Nauczyciela).

Przeniesienia nauczyciela do innej szkoły 

dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel 

ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dy-

rektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrud-

niony. W tym przypadku nie następuje rozwią-

zanie dotychczasowego stosunku pracy, 

zmienia się jedynie pracodawca. W związku 

z tym nie ma podstaw do wydania nauczycie-

lowi świadectwa pracy. Do nowej placówki 

przekazuje się natomiast akta osobowe pra-

cownika oraz pozostałą dokumentację w spra-

wach związanych ze stosunkiem pracy (§ 9 

rozporządzenia w sprawie prowadzenia doku-

mentacji pracowniczej).

W przypadku przeniesienia 
nauczyciela do innej 
szkoły pracodawca nie 
wydaje mu świadectwa 
pracy. 

Nauczyciel przeniesiony z urzędu za jego 

zgodą do innej miejscowości otrzymuje miesz-

kanie odpowiednie do jego stanu rodzinnego 

oraz miejsce pracy dla współmałżonka, jeżeli 

jest on również nauczycielem (art. 18 ust. 2 

Karty Nauczyciela).

Nauczycielowi mianowanemu, przeniesio-
nemu na własną prośbę lub za jego zgodą do 
innej szkoły, nie przysługuje odprawa, o której 
mowa w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela, także 
wówczas, gdy szkoła, w której był zatrudniony 
przed przeniesieniem, uległa likwidacji (wy-

rok SN z 12 grudnia 2001 r., I PKN 712/00, 

OSNP 2003/23/564, patrz: www.ekspert3.in-

forlex.pl). 

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy 

w wyrokach z:

■  22 listopada 2001 r. (I PKN 701/00, OSNP 

2003/21/518) – nauczycielowi przeniesione-
mu do innej szkoły na jego wniosek, uzasad-
niony likwidacją dotychczasowego praco-
dawcy, nie przysługuje odprawa przewidziana 
w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela,

■  20 sierpnia 2001 r. (I PKN 591/00, OSNP 

2003/16/374) – przeniesienie nauczyciela 
mianowanego do innej szkoły na podstawie 
art. 18 Karty Nauczyciela nie powoduje roz-
wiązania dotychczasowego stosunku pracy, 
a zatem nauczycielowi nie przysługuje od-
prawa przewidziana w art. 20 ust. 2 Karty 
Nauczyciela, choćby przyczyną przeniesie-
nia była likwidacja szkoły.
Organ prowadzący szkołę może także 

przenieść nauczyciela zatrudnionego na pod-

stawie mianowania bez jego zgody do pracy 

w innej placówce, w razie konieczności za-

pewnienia w szkole (placówce) obsady na 

stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwa-

lifikacjami odpowiadającymi potrzebom pro-

gramowym placówki (art. 19 ust. 1 Karty Na-

uczyciela). Przeniesienie to nie może 

nastąpić na okres dłuższy niż 3 lata, a na-

Przykładowe zapisy w umowie o pracę na czas określony

Przykładowe zapisy w umowie o pracę, określające termin jej zawarcia w przypadku 
czasowej nieobecności nauczyciela, związanej z okresowym zwolnieniem od pracy 
i przewidywanym powrotem do jej wykonywania:

1)  „umowę o pracę zawarto na czas usprawiedliwionej nieobecności Pani ............................. przebywają-
cej na urlopie wychowawczym” lub

2)  „umowę o pracę zawarto na czas usprawiedliwionej nieobecności Pana ............................. przebywają-
cego na urlopie dla poratowania zdrowia” albo

3)  „umowę o pracę zawarto na czas usprawiedliwionej nieobecności Pani .............................”.
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uczyciel zachowuje prawo powrotu na 

uprzednio zajmowane stanowisko. Nauczy-

cielowi przeniesionemu w tym trybie przy-

sługuje:

■  4-dniowy tydzień pracy,

■  dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 

20% wynagrodzenia zasadniczego,

■  zakwaterowanie w miejscu czasowego za-

trudnienia.

Zatrudnianie asystentów 
nauczycieli

W szkole podstawowej, w tym specjalnej i in-

tegracyjnej, może być zatrudniony asystent na-

uczyciela prowadzącego zajęcia w klasach 

I–III lub asystent wychowawcy świetlicy 

(art. 1 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty).

Do zadań asystenta należy wspieranie na-

uczyciela prowadzącego zajęcia dydaktycz-

ne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspiera-

nie wychowawcy świetlicy. Asystent może 

wykonywać zadania wyłącznie pod ich kie-

runkiem.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na 
stanowisku nauczyciela asystenta musi legi-
tymować się wykształceniem co najmniej 
na poziomie wymaganym do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole podstawo-
wej oraz posiadać przygotowanie pedago-
giczne.

Asystentowi nauczyciela nie będzie można 

powierzyć zadań, za które są odpowiedzialni 

nauczyciele posiadający kwalifikacje z za-

kresu pedagogiki specjalnej, którzy są za-

trudniani dodatkowo w celu współorganizo-

wania kształcenia integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych spo-

łecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym.

Asystenta zatrudnia się na zasadach okre-

ślonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagro-

dzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane 

dla nauczyciela dyplomowanego. Osoba taka 

nie jest zatrudniana na podstawie Karty Na-

uczyciela, nie posiada także statusu pracowni-

ka samorządowego i nie podlega zasadom wy-

nagradzania określonym w rozporządzeniu 

Rady Ministrów w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych.

Asystent nauczyciela za-
trudniany jest na podstawie 
Kodeksu pracy, a nie Karty 
Nauczyciela.

Warunki zatrudnienia asystenta nauczyciela 

są takie same jak w przypadku osoby niebędą-

cej nauczycielem,  ale posiadającej przygoto-

wanie uznane przez dyrektora szkoły za odpo-

wiednie do prowadzenia danych zajęć (art. 7 

ust. 1ba ustawy o systemie oświaty).

Osoba ubiegająca się o posadę asystenta na-

uczyciela musi zatem spełniać 2 wymagania 

(art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela), 

czyli:

■  nie może toczyć się przeciwko niej postępo-

wanie karne lub dyscyplinarne, lub postępo-

wanie o ubezwłasnowolnienie,

■  nie może być karana za przestępstwo popeł-

nione umyślnie.

Podobnie jak w przypadku nauczyciela, 

przyszły pracownik przed nawiązaniem sto-

sunku pracy jest zobowiązany złożyć dyrekto-

rowi szkoły zaświadczenie o niekaralności 

z Krajowego Rejestru Karnego. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 221 § 3, art. 251 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 art. 7 ust. 1a, ust. 1ba, ust. 1e–1g ustawy z 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 811), 
 art. 1 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 642),
 art. 3 pkt 3, art. 9, art. 9d ust. 1, art. 10, art. 11, art. 14, art. 18, 
art. 19, art. 22 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 91c ust. 1 ustawy 
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 art. 11 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 827), 
 art. 40 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, 
poz. 553; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 538),
 art. 7 ust. 1 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1514),
 § 1 ust. 3, § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praco-
dawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 
Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971),
 § 1–24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrud-
nić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończo-
nego zakładu kształcenia nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1207),
 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1050; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 958).
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ZUS zasiłek macierzyński

ALDONA SALAMON – specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jednorazowe wyrównanie zasiłku 
macierzyńskiego 27919ce7-ece6-4695-bc32-4406b14d460c

Pracownik może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego. Nabywa wówczas 
prawo do jednorazowego wyrównania zasiłku macierzyńskiego do kwoty 100% usta-
lonej podstawy wymiaru, jeśli za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego po-
bierał go w wysokości 80%. Warunkiem wypłaty wyrównania jest rezygnacja z cało-
ści urlopu rodzicielskiego. Osoba, która zrezygnowała tylko z części tego urlopu, nie 
uzyska prawa do wyrównania kwoty zasiłku.

Prawo do jednorazowego wyrównania nabywają 

wszyscy ubezpieczeni – zarówno pracownicy, jak 

i osoby niebędące pracownikami.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepi-

sami ustawy – Kodeks pracy jako okres urlopu 

macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macie-

rzyńskiego przysługuje w wysokości 100% pod-

stawy jego wymiaru.

Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlo-

pu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 60% 

podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracow-

nica wystąpi nie później niż 14 dni po porodzie 

z wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio po 

urlopie macierzyńskim:

■  dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w peł-

nym wymiarze 6 tygodni),

■  urlopu rodzicielskiego (w pełnym wymiarze 

26 tygodni),

to zasiłek macierzyński za okresy wszystkich tych 

urlopów wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Powyższe wysokości świadczenia mają zasto-

sowanie do wszystkich ubezpieczonych.

Rezygnacja z zasiłku 
macierzyńskiego
Złożenie wniosku jednocześnie o dodatkowy 

urlop macierzyński i rodzicielski w ciągu 14 dni 

od urodzenia dziecka nie oznacza obowiązku wy-

korzystania wskazanych urlopów. Pracownica 

może zrezygnować w całości lub w części z udzie-

lonego jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

a także z urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji 

z wnioskiem o niewykorzystaną część urlopu do-

datkowego lub rodzicielskiego może wystąpić oj-

ciec dziecka.

W przypadku rezygnacji pracownicy z urlopu 

rodzicielskiego w pełnym wymiarze, jeżeli z urlo-

pu rodzicielskiego (zasiłku) nie skorzysta ojciec 

dziecka, będzie jej przysługiwało jednorazowe wy-

równanie zasiłku macierzyńskiego (do 100% pod-

stawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego) za okres:

■  urlopu macierzyńskiego,

■  dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Wypłata wyrównania
Jeśli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego był 

ZUS, wyrównanie powinno zostać wypłacone nie 

później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wnios-

ku w sprawie rezygnacji z zasiłku za dalszy okres 

lub innego dokumentu niezbędnego do wypłaty 

wyrównania (np. zaświadczenie pracodawcy 

o terminie zaprzestania korzystania z dodatkowe-

go urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, jeżeli za-

siłek jest wypłacany przez ZUS).

Przykład
Pracownica urodziła dziecko 18 czerwca 
2014 r., a 27 czerwca 2014 r. wystąpiła do pra-
codawcy z wnioskiem o udzielenie jej bezpo-
średnio po urlopie macierzyńskim dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) oraz urlopu 
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praca na akord ZUS

rodzicielskiego (26 tygodni). Pracodawca, bę-
dący płatnikiem zasiłków, wypłaca pracownicy 
zasiłek macierzyński w wysokości 80% podsta-
wy wymiaru. Pracownica 1 sierpnia 2014 r. zło-
żyła wniosek w sprawie rezygnacji z dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu 
rodzicielskiego, oświadczając jednocześnie, że 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego (w pełnych wymiarach) będzie 
korzystał ojciec dziecka.
W tym samym czasie pracownik – ojciec wycho-
wujący dziecko wystąpił z wnioskiem do swojego 
pracodawcy o udzielenie mu dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wymiarze w terminie 
od 5 listopada 2014 r. do 16 grudnia 2014 r. 
(42 dni) oraz urlopu rodzicielskiego od 17 grudnia 
2014 r. do 16 czerwca 2015 r. (182 dni). Pracodaw-
ca zatrudniający pracownika będzie musiał wypła-
cić mu zasiłek macierzyński w wysokości 80% 
podstawy wymiaru zasiłku, ponieważ pracownik 
kontynuuje uprawnienie nabyte przez matkę.
Zakładając, że pracownik – ojciec zrezygnuje 
z całości urlopu rodzicielskiego i złoży 2 grudnia 
2014 r. pisemny wniosek w tej sprawie (do które-
go dołączy pisemne oświadczenie, że matka 
dziecka nie będzie korzystała z urlopu rodziciel-
skiego), przysługuje mu jednorazowe wyrówna-
nie. Wypłacając zasiłek macierzyński za okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 1 do 
16 grudnia 2014 r., pracodawca powinien wy-
płacić go w wysokości l00% podstawy wymiaru. 
Jednocześnie powinien wypłacić pracownikowi 
wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyń-
skiego za okres dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego od 5 do 30 listopada 2014 r. Wyrównanie 
wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres 
od 18 czerwca do 4 listopada 2014 r. (140 dni) 
będzie przysługiwać również pracownicy – mat-
ce dziecka. Wypłata wyrównania zasiłku macie-
rzyńskiego matce dziecka będzie możliwa do-
piero po złożeniu przez nią wniosku w tej sprawie 
i udokumentowaniu faktu rezygnacji z pełnego 
urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka.

Wypłata jednorazowego zasiłku 
– kiedy nie przysługuje
Pracownik (ubezpieczony), który zdecyduje się 

na złożenie wniosku o dodatkowy urlop macie-

rzyński (zasiłek macierzyński za okres urlopu) 

i urlop rodzicielski (zasiłek macierzyński za okres 

urlopu) w ciągu 14 dni po porodzie, będzie miał 

naliczony zasiłek macierzyński w wysokości 80% 

podstawy wymiaru za okres wszystkich urlopów 

(zasiłków).

W razie rezygnacji z części, a nie z całości 

urlopu rodzicielskiego (w przypadku ubezpieczo-

nego niebędącego pracownikiem w razie rezygna-

cji z zasiłku macierzyńskiego za część, a nie za 

cały okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu rodzicielskiego), wyrównanie 

zasiłku do poziomu 100% nie przysługuje. Ozna-

cza to, że pracownik (ubezpieczony) uzyska wy-

równanie tylko wówczas, gdy zrezygnuje z urlopu 

rodzicielskiego (zasiłku macierzyńskiego za 

okres urlopu rodzicielskiego) w pełnym wymia-

rze.

Ubezpieczony pobierający 
dotychczas 80% zasiłek 
macierzyński uzyska 
wyrównanie do 100% podstawy 
tego świadczenia tylko wtedy, 
gdy zrezygnuje z wypłaty zasiłku 
należnego za cały okres urlopu 
rodzicielskiego.

Analogiczny warunek nie ma zastosowania do 

rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskie-

go. Wyrównanie przysługuje zarówno w przy-

padku rezygnacji z całości, jak i z części dodat-

kowego urlopu macierzyńskiego (lub 

w przypadku osób niebędących pracownikami 

– z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu do-

datkowego).

W niektórych sytuacjach dla ubezpieczonego 

może być zatem niekorzystne złożenie wniosku 

o dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski 

w terminie 14 dni po porodzie. Wyłącznie wów-

czas, gdy pracownik (lub ubezpieczony niebędą-

cy pracownikiem) jest pewny, że nie zrezygnuje 

ze swoich uprawnień, zalecane jest składanie 

wniosku w ciągu 14 dni po porodzie. W przypad-

ku rezygnacji tylko z części urlopu rodzicielskie-

go pracownik (ubezpieczony niebędący pracow-

nikiem) nie otrzyma wyrównania, a tym samym 

łączna kwota wypłaconego zasiłku macierzyń-

skiego będzie niższa niż byłaby, gdyby wniosek 

nie został złożony.
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Przykład
Pracownica urodziła dziecko 2 lipca 2014 r. 
10 lipca 2014 r. złożyła wniosek o udzielenie jej 
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wy-
miarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym 
wymiarze. Podstawa wymiaru przysługującego 
pracownicy zasiłku wynosiła 3279,02 zł. Praco-
dawca, będący płatnikiem zasiłków, wypłacił jej 
zasiłek macierzyński w wysokości 80% podsta-
wy wymiaru. Zatem dzienna kwota zasiłku ma-
cierzyńskiego była wyliczona z kwoty 2623,22 zł 
(3279,02 zł x 80%) i wyniosła 87,44 zł 
(2623,22 zł : 30).
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, do-
datkowego urlopu macierzyńskiego i po rozpo-
częciu urlopu rodzicielskiego pracownica złoży-
ła wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu 
rodzicielskiego (po upływie 8 tygodni jego wyko-
rzystywania). Pracodawca musi wypłacić zasi-
łek macierzyński w wysokości 80% podstawy 
wymiaru za okres:
■  20 tygodni (140 dni) urlopu macierzyńskiego,
■  6 tygodni (42 dni) dodatkowego urlopu ma-

cierzyńskiego,
■  8 tygodni (56 dni) urlopu rodzicielskiego.
Kwota wypłaconego zasiłku wyniesie 20 810,72 zł 
zgodnie z wyliczeniem:
87,44 zł x 238 dni (140 + 42 + 56) = 
20 810,72 zł.

Gdyby w opisanej sytuacji pracownica nie złoży-
ła wniosku w ciągu 14 dni po porodzie, otrzyma-
łaby zasiłek macierzyński w łącznej wysokości 
23 565,08 zł, co wynika z wyliczenia:
■  109,30 zł [3279,02 zł : 30 = 109,30 zł (dzien-

na kwota zasiłku w wysokości 100% podsta-
wy wymiaru) x 182 dni (liczba dni urlopu 
macierzyńskiego 140 + 42)] = 19 892,60 zł,

■  3279,02 zł x 60% : 30 = 65,58 zł (dzienna 
kwota zasiłku w wysokości 60% podstawy 
wymiaru) x 56 dni (liczba dni urlopu rodzi-
cielskiego) = 3672,48 zł,

■  19 892,60 zł + 3672,48 zł = 23 565,08 zł.
Z przytoczonych wyliczeń wynika, że w opisa-
nych okolicznościach pracownica otrzyma zasi-
łek w kwocie niższej o 2754,36 zł (23 565,08 zł 
– 20 810,72 zł), niż otrzymałaby za ten sam 
okres, gdyby nie złożyła w terminie do 14 dni po 
porodzie wniosków o wykorzystanie wszystkich 
urlopów w pełnym wymiarze. Złożenie wniosku 
powinno być zatem w każdym przypadku do-
brze przemyślane.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 1791–1795 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 art. 29 ust. 1, ust. 5, art. 29a, art. 31 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 159).

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy od udostępnionego pracownikowi 
mieszkania na okres wakacji trzeba 
płacić składki ZUS 3e37627f-002f-4769-b3a7-947b458f75d9

Jednemu z naszych pracowników na okres urlopu udostępniliśmy mieszkanie nad 
morzem, które jest własnością firmy. Pracownicy, którzy wyjeżdżają w podróż służbo-
wą, często nocują w tym mieszkaniu. Czy takie udostępnienie powoduje obowiązek 
odprowadzenia składek ZUS – pyta Czytelnik z Sopotu.

ZUS składki ZUS
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Tak, w sytuacji gdy pracodawca udostępnia pra-

cownikowi nieodpłatnie mieszkanie, u pracowni-

ka powstaje przychód ze stosunku pracy, który 

stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpie-

czenia społeczne i zdrowotne.

Jeżeli przepisy płacowe obowiązujące w firmie 

przewidują ekwiwalent pieniężny za tego rodzaju 

świadczenie, podstawą wymiaru składek będzie 

kwota tego ekwiwalentu. W razie braku odpo-

wiednich regulacji, w zależności od rodzaju loka-

lu, należy ustalić jego wartość pieniężną (np. 

może to być kwota czynszu).

Za przychody ze stosunku pracy uważa się:

■  wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz

■  wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź 

ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finan-

sowania tych wypłat i świadczeń, a w szcze-

gólności:

– wynagrodzenia zasadnicze,

– wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

– różnego rodzaju dodatki, nagrody,

– ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 

i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich 

wysokość została z góry ustalona,

– świadczenia pieniężne ponoszone za pracow-

nika, jak również wartość innych nieodpłatnych 

świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

NSA w wyroku z 24 czerwca 2009 r. (II FSK 

251/08) zwrócił uwagę, że o zakwalifikowaniu 
świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy 
decyduje bowiem to, czy określone świadczenie 
może otrzymać wyłącznie pracownik, czy również 
inna osoba niezwiązana tego rodzaju stosunkiem 
prawnym. Istotne jest więc to, czy istnieje zwią-
zek prawny lub faktyczny danego świadczenia 
z istniejącym stosunkiem pracy.

Niektóre rodzaje przychodów są wyłączone 

z podstawy wymiaru składek. Wymienia je § 2 

ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wśród tych 

przychodów nie zostało wymienione świadczenie 

polegające na nieodpłatnym udostępnieniu przez 

pracodawcę mieszkania służbowego.

Zatem bezpłatne udostępnienie pracownikowi 
na czas urlopu mieszkania należącego do praco-
dawcy jest świadczeniem w naturze, które bę-
dzie przychodem pracownika ze stosunku pra-
cy. Od wartości tego świadczenia pracodawca ma 

obowiązek opłacić składki na ubezpieczenia spo-

łeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu na-

leży ustalić wartość pieniężną świadczenia. War-
tość świadczenia pieniężnego w postaci 
udostępnienia pracownikowi mieszkania służ-
bowego ustala się według ekwiwalentu pienięż-
nego przewidzianego w przepisach o wynagra-
dzaniu, a w razie jego braku – według stawki 
czynszu w zależności od rodzaju lokalu.

Rodzaj lokalu miesz-
kalnego

Sposób wyceny

Lokale spółdzielcze 
typu lokatorskiego 
i własnościowego

W wysokości czynszu obowiązujące-
go dla tego lokalu w danej spółdzielni 
mieszkaniowej

Lokale komunalne W wysokości czynszu wyznaczonego 
dla tego lokalu przez gminę

Lokale własnościo-
we, z wyjątkiem lokali 
spółdzielczych typu 
lokatorskiego i wła-
snościowego oraz 
domy stanowiące 
własność prywatną

W wysokości czynszu określonego 
według zasad i stawek dla mieszkań 
komunalnych na danym terenie, 
a w miastach – w danej dzielnicy

Lokale w hotelach W wysokości kosztu udokumentowa-
nego rachunkami wystawionymi przez 
hotel

Przykład
Spółka wynajęła mieszkanie jednemu z dyrekto-
rów. Zgodnie z umową najmu miesięczny czynsz 
wynosi 2000 zł (czynsz płaci spółka, która jest 
najemcą lokalu). W regulaminie wynagradzania 
za tego rodzaju świadczenie przewidziany jest 
ekwiwalent pieniężny w kwocie 1000 zł mie-
sięcznie. W tej sytuacji wartość świadczenia na-
leży ustalić według ekwiwalentu. Będzie on więc 
podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład
Pracodawca udostępnia pracownikom przeby-
wającym na urlopie należący do niego domek 
letniskowy na Mazurach. Pracownicy nie pono-
szą z tego tytułu żadnych kosztów. W przepi-
sach o wynagradzaniu obowiązujących w fir-
mie brak jest odpowiednich regulacji w tym 
zakresie. W związku z tym wartość tego świad-
czenia należy ustalić w wysokości czynszu okre-
ślonego według zasad i stawek dla mieszkań 
komunalnych na danym terenie.
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Podstawy wymiaru składek nie stanowią korzy-

ści materialne wynikające z przepisów wewnętrz-

nych uprawniających do zakupu po cenach niższych 

niż detaliczne artykułów, przedmiotów lub usług.

ZUS uważa, że podstawę wymiaru składek sta-

nowi również udostępnienie pracownikowi lokalu 

za częściową odpłatnością (po niższej cenie niż 

rynkowa).

Interpretacja ZUS z 17 czerwca 2014 r., Oddział w Gdańsku

(znak: DI/100000/43/593/2014)
(…) Przepisy ww. rozporządzenia nie wskazują na zwolnienie tego rodzaju świadczenia ze składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe, należy go uwzględnić w podstawie wymiaru składek na te ubezpieczenia. 
Wobec powyższego, stanowisko przedsiębiorcy odnośnie do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartości świadczenia z tytułu udostępnienia pracownikom miejsca noc-
legowego lub pokoju po cenie niższej niż cena rynkowa uznać należy za nieprawidłowe.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 598),
 art. 81 ustawy z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 773),
 art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),
 § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860).

ANDRZEJ OKUŁOWICZ – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych c62a44d3-d321-4585-89e1-2e5c76e00b0e

Czy należy odprowadzić składki 
od użyczenia pracownikowi roweru
Nasza firma zakupiła 30 rowerów, które są udostępniane pracownikom w celu do-
jazdów do i z pracy. Pracownicy i zleceniobiorcy mogą również wypożyczać rowery 
na weekend i korzystać z nich w celach prywatnych. Prowadzimy rejestr, w którym 
odnotowujemy, który z pracowników i kiedy korzystał z danego roweru. Udostępnie-
nie rowerów powoduje powstanie przychodu u ubezpieczonych, ale czy skutkuje 
obowiązkiem odprowadzenia składek ZUS – pyta Czytelnik z Warszawy.

Tak, należy odprowadzić składki od przychodu 

polegającego na użyczeniu pracownikowi przez 

pracodawcę roweru dla celów prywatnych. 

Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru skła-

dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pra-

cownika lub zleceniobiorcy, powinien uwzględ-

nić kwotę przychodu pracowniczego wynikającego 

z używania przez pracownika/zleceniobiorcę po-

jazdu będącego własnością pracodawcy, jeżeli 

pojazd ten jest używany do celów prywatnych, 
a nie służbowych. 

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia spo-

łeczne dotyczy jedynie zwrotu kosztów używa-
nia przez pracowników lub zleceniobiorców 
pojazdów (samochodów i rowerów) w jazdach 
lokalnych na potrzeby pracodawcy, pod wa-
runkiem że pojazdy te nie stanowią własności 
pracodawcy (§ 2 pkt 13 rozporządzenia w spra-

ZUS składki od użyczenia
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wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-

miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-

towe; dalej: rozporządzenie składkowe). 

Zwolnienie ze składek obejmuje 2 rodzaje wypłat:

■  miesięczny ryczałt pieniężny – ustalony zgod-

nie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu 

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do ce-

lów służbowych samochodów osobowych, mo-

tocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy (dalej: rozporządzenie w sprawie 

zwrotu kosztów) lub 

■  tzw. kilometrówkę – pod warunkiem prowa-

dzenia ewidencji przebiegu pojazdu według 

zasad określonych w przepisach o podatku do-

chodowym od osób fizycznych. 

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne (i zdrowotne) pracowników i zlecenio-

biorców należy uwzględnić przychód, który po-

wstaje, gdy osoba ta korzysta z roweru pracodawcy 

do celów prywatnych zgodnie z cenami zakupu ta-

kiej usługi, czyli cenami wynajmu rowerów.

Przykład 
Maciej W. jest zatrudniony na podstawie umowy 
o świadczenie usług przez firmę kurierską od lip-
ca 2014 r. W pracy używa roweru pracodawcy. 
Ponadto pracodawca udostępnia mu ten rower 
do celów prywatnych (po godzinach pracy, 
w weekendy itd.). Pracownik w lipcu br. w celach 
prywatnych wykorzystywał rower przez 10 go-

dzin. Średnia cena rynkowa w Warszawie takie-
go wypożyczenia to 7 zł, zatem kwota przychodu 
dla pracownika to 7 zł x 10 godz. = 70 zł. Od 
kwoty 70 zł należy odprowadzić podatek oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników (emerytalne, rentowe, 

chorobowe i wypadkowe) oraz zleceniobiorców 

(emerytalne, rentowe i  wypadkowe; składka cho-

robowa jest dobrowolna) stanowią przychody 

uzyskiwane odpowiednio z umowy o pracę albo 

umowy zlecenia lub o świadczenie usług, w rozu-

mieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof). Skła-

dek na ubezpieczenia społeczne nie opłaca się od:

■  wynagrodzeń wypłacanych za czas niezdolno-

ści do pracy związanej z chorobą (chociaż sta-

nowią one podstawę do składek na ubezpiecze-

nie zdrowotne), 

■  zasiłków z ubezpieczeń społecznych,

■  przychodów wymienionych § 2 rozporządzenia 

składkowego, np. nagrody jubileuszowe (graty-

fikacje) przysługują pracownikowi nie częściej 

niż co 5 lat, ekwiwalenty pieniężne za użyte 

przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały 

lub sprzęt, będące własnością pracownika.

W podobnym stanie faktycznym dotyczącym 

wykorzystywania samochodów służbowych do 

celów prywatnych według organów podatkowych 

powstaje przychód pracowniczy. 

Interpretacja Ministra Finansów 
Data i sygnatura Interpretacja 

Interpretacja indywidualna 
Ministra Finansów 
z 27 stycznia 2012 r., 
nr DD3/033/6/KDJ/12/
PK-71, zmieniająca 
interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 12 grudnia 
2011 r., nr ILPB1/415–
1077/11–4/AP

Dotyczy zasad ustalania wartości przychodu pracowników z tytułu otrzymania nieodpłatnego świad-
czenia w postaci korzystania przez nich do celów prywatnych z samochodów służbowych leasingo-
wanych przez pracodawcę. Minister stwierdził, że wartość pieniężna otrzymywanych od pracodawcy 
świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, których podstawą jest stosunek pracy, stanowi 
u pracownika przychód ze stosunku pracy. W przypadku gdy przedmiotem nieodpłatnego świadcze-
nia są usługi zakupione przez pracodawcę, to zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o pdof przychód 
pracownika określa się według ceny zakupu tych usług. W rozpatrywanej sprawie minister uznał, 
że skoro pracodawca, zawierając umowę leasingu, zakupuje od innego podmiotu usługę w niej 
wymienioną, to zakup tej usługi powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu uzyskiwanych przez 
pracownika nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z pojazdu do celów prywatnych.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 art. 81 ust. 2, 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 773),
 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860).



19 sierpnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl46

BEZPIECZNA PRACA obowiązki pracodawcy

BEATA TOFILUK – specjalista w zakresie prawa pracy 

Czy pracodawca zawsze musi zwrócić 
pracownikowi koszty zakupu okularów 
korygujących wzrok
Pracownik przedstawił nam zaświadczenie od okulisty z przychodni rejonowej 
stwierdzające fakt pogorszenia wzroku i potrzebę stosowania soczewek kontak-
towych. Pracownik domaga się zwrotu poniesionych kosztów na zakup socze-
wek kontaktowych w wysokości 1000 zł. Czy na podstawie takiego zaświadcze-
nia musimy zrefundować w całości koszty zakupu soczewek, jeżeli w naszym 
zakładzie obowiązuje zasada, że na zakup okularów lub szkieł korekcyjnych 
pracownika możemy wydać do 200 zł raz na 2 lata – pyta Czytelniczka z Białe-
gostoku. 

Nie muszą Państwo refundować pracownikowi 

kosztów soczewek kontaktowych na podstawie 

zaświadczenia okulisty z przychodni rejonowej. 

Takie zaświadczenie nie stanowi podstawy do 

zwrotu wydatków poniesionych przez pracowni-

ka na ten cel. Aby mieć pewność, że pracownik 

faktycznie powinien korzystać z soczewek 

w pracy, mogą Państwo skierować pracownika 

na badania profilaktyczne do lekarza medycyny 

pracy. Soczewki należy traktować jak okulary 

korygujące, jeżeli lekarz zaleci, aby pracownik 

korzystał z soczewek zamiast szkieł kontakto-

wych. Dlatego, jeżeli lekarz polecił stosowanie 

soczewek, powinni Państwo dofinansować ich 

koszt. Jest to wyjątek od zasady, zgodnie z którą 

pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztu 

szkieł (soczewek) kontaktowych.

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy 

pracownik zgłasza pracodawcy fakt pogorszenia 

wzroku przed upływem daty określonej w za-

świadczeniu lekarskim (jako data kolejnych badań 

okresowych). Nie ma wówczas przeszkód, aby 

pracodawca skierował pracownika na badania do 

lekarza medycyny pracy przed upływem tej daty, 

jeżeli pracownik zwrócił się do pracodawcy 

z prośbą o takie skierowanie i gdy praca przy mo-

nitorze staje się coraz bardziej uciążliwa. Jeżeli 

jednak pracownik samodzielnie, bez skierowania 

przez pracodawcę na badania profilaktyczne, uzy-

skał od lekarza potwierdzenie konieczności stoso-

wania okularów korygujących, pracodawca nie ma 

obowiązku pokrycia kosztów zakupu okularów. 

Pracodawca nie ma obowiązku 
pokrycia kosztów zakupu 
okularów w sytuacji, gdy 
pracownik samodzielnie, bez 
skierowania przez pracodawcę 
na badania profilaktyczne, 
uzyskał od lekarza 
potwierdzenie konieczności 
stosowania okularów 
korygujących.

Zaleca się jednak, aby pracodawca wysłał takie-

go pracownika do lekarza sprawującego profilak-

tyczną opiekę zdrowotną w celu potwierdzenia 

przez niego tego faktu. Wynika to z obowiązku 

zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i hi-

gienicznych warunków wykonywania pracy przez 

pracowników (art. 15 ustawy – Kodeks pracy). 

Obowiązek zapewnienia pracownikom okula-

rów korygujących wzrok powstaje, jeżeli potrzebę 

ich stosowania w czasie wykonywania pracy na 

danym stanowisku przy obsłudze monitora ekra-

nowego stwierdzi zaświadczeniem lekarskim le-
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karz medycyny pracy, po przeprowadzeniu badań 

wstępnych, okresowych lub kontrolnych w ra-

mach profilaktycznej opieki zdrowotnej (§ 8 

ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 

w monitory ekranowe). 

Podstawą do przeprowadzenia badania profi-

laktycznego pracownika jest skierowanie, które 

powinno zawierać m.in. określenie rodzaju ba-

dania, jakie ma być wykonane, oraz stanowisko 

pracy (§ 4 rozporządzenia w sprawie przeprowa-

dzania badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracow-

nikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych 

do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

Jeżeli zatem pracodawca, zatrudniając pra-
cownika, przewiduje, że będzie on świadczył 
pracę przy monitorze ekranowym, to bez 
względu na jej wymiar powinien wskazać taką 
informację w skierowaniu jako jeden z warun-
ków zatrudnienia. 

Ustawodawca zobowiązał pracodawców do za-

pewnienia pracownikom okularów korygujących 

wzrok, przy czym nie określił szczegółowych wa-

runków dotyczących sposobu wykonania tego 

obowiązku. Należy zatem uznać, że może być on 

realizowany zarówno przez zakup przez praco-

dawcę okularów dla pracownika, jak i przez zwrot 

kosztów poniesionych przez pracownika na pod-

stawie przedstawionej przez niego faktury zaku-

pu. Przepisy nie określają również wysokości 

kwoty, jakiej może domagać się pracownik od 

pracodawcy na zakup okularów korekcyjnych. 

Dlatego w przepisach wewnątrzzakładowych pra-

codawca powinien określić wysokość kwoty prze-

znaczonej na ten cel, uwzględniając koszty opra-

wek, szkieł korekcyjnych i wykonania. Wskazane 

jest, aby kwota przeznaczona na zakup okularów 

została ustalona po rozpoznaniu kosztów okula-

rów w zakładach optycznych w rejonie funkcjono-

wania pracodawcy. O wysokości środków finan-

sowych przeznaczonych na zakup okularów 

pracodawca powinien poinformować wszystkich 

zainteresowanych pracowników. 

Pracownik, któremu lekarz zalecił stosowanie 

w pracy okularów korygujących wzrok, może pod-

jąć decyzję o zakupie okularów za wyższą kwotę 

niż przewidziana w przepisach zakładowych. 

Wówczas różnicę między faktycznym kosztem za-

kupu okularów a kwotą przeznaczoną przez praco-

dawcę pracownik pokrywa z własnych środków. 

Przepisy nie określają także, po jakim czasie 

użytkowania i w jakich przypadkach okulary, do 

których zapewnienia jest zobowiązany pracodaw-

ca, powinny być wymienione. Należy zatem 

uznać, że każdy przypadek pracodawca powinien 

rozpatrywać indywidualnie. 

Pracodawca powinien 
poinformować wszystkich 
zainteresowanych pracowników 
o wysokości środków 
finansowych przeznaczonych 
na zakup okularów. 

W przypadku gdy lekarz podczas kolejnych 

badań okulistycznych stwierdzi potrzebę stoso-

wania przez pracownika okularów ze szkłami 

o innych parametrach niż wcześniej zalecane, 

pracodawca zapewniający pracownikom okulary 

korygujące może postanowić, że jeżeli oprawki 

nadają się do dalszego użytkowania, zwróci pra-

cownikowi wyłącznie koszty wymiany szkieł ko-

rekcyjnych. 

Mimo że przepisy wskazują tylko na obowią-

zek refundowania przez pracodawcę okularów ko-

rygujących wzrok, to zgodnie z interpretacją re-

sortu pracy soczewki kontaktowe należy traktować 

jak okulary korekcyjne. Ministerstwo uznało, że 

jeżeli w wyniku badań okulistycznych przeprowa-

dzonych w ramach profilaktycznej opieki zdro-

wotnej lekarz specjalista zaleci zamiast okularów 

stosowanie soczewek kontaktowych przy obsłu-

dze monitora, pracodawca jest zobowiązany do 

zapewnienia ich pracownikowi – na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (in-

terpretacja ogólna Ministra Finansów z 16 marca 

2011 r., sygn. DD3/033/30/CRS/11/95). 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 15, 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208), 
 § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grud-
nia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na sta-
nowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 
Nr 148, poz. 973), 
 § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekar-
skich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, 
poz. 332; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1611). 
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Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika, który porzucił pracę

Jeden z naszych pracowników od dwóch tygodni nie pojawia się w irmie. Wy-
gląda na to, że porzucił pracę. Nie odbiera też od nas telefonów. Co powinniśmy 
w tej sytuacji zrobić?
Należy podjąć jeszcze jedną próbę skontaktowania się z pracownikiem. Z działań takich 
trzeba sporządzić o icjalną notatkę służbową i dołączyć ją do akt pracownika. Jeśli próby ta-
kie się nie powiodą, należy rozpatrzyć możliwość dyscyplinarnego zwolnienia pracownika 
– jego przyczyną będzie nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Zwolnienie dyscyplinarne 
może być zastosowane tylko w ciągu miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się 
o zachowaniu pracownika skutkującym rozwiązaniem umowy o pracę z jego winy. Konieczna 
może być też w tej sprawie konsultacja z działającą w zakładzie organizacją związkową. 

Czy zatrudnionemu absolwentowi zawsze należy się wynagrodzenie

Chcemy zatrudnić na wrzesień absolwenta w ramach praktyk absolwenckich. 
Czy musimy mu płacić za pracę tak jak innym pracownikom?
NIE. Praktyki absolwenckie w odróżnieniu od świadczenia pracy na podstawie umowy o pra-
cę nie muszą być płatne. Praktykant będzie miał prawo do zapłaty tylko wtedy, jeśli będzie to 
wyraźnie przewidywała zawarta z nim umowa. 

Jakie składniki bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia
za pracę w godzinach nadliczbowych

Kilku naszych pracowników pracowało w godzinach nadliczbowych. Czy przy 
obliczaniu wynagrodzenia za pracę nadliczbową powinniśmy też wziąć pod 
uwagę stałą premię?
TAK. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za składnik normalnego wynagrodzenia, 
wliczany do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny, można też uznać premię, jeśli tylko ma 
ona charakter stały i nie została uzależniona od osiągnięcia określonych wyników w pracy.

Ile powinny trwać negocjacje z organizacją związkową w sprawie uzgod-
nienia treści regulaminu pracy

Chcemy wprowadzić regulamin pracy. Próbujemy uzgodnić go z zakładową or-
ganizacją związkową, ale ta nie chce określić terminu, w jakim powinniśmy 
zakończyć z nimi negocjacje. Co zrobić w tej sytuacji?
Jeżeli organizacja związkowa nie chce podać pracodawcy terminu do uzgodnienia treści re-
gulaminu pracy, można uznać, że termin ten wynosi 30 dni, licząc od dnia rozpoczęcia nego-
cjacji. Taki sam termin powinien obowiązywać, jeśli organizacja związkowa nie zaakceptuje 
terminu zakończenia negocjacji proponowanego przez pracodawcę.

O to pytają Kadrowi

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 
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instrumenty rynku pracy ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO

Procedura dofinansowania 
wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnego, który ukończył 50 lat
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Procedura przyznawania bonu 
stażowego 
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MAREK ROTKIEWICZ – ekspert z zakresu prawa pracy

W jaki sposób pracodawca może 
uregulować refundację kosztów 
wyjazdów dla działaczy związkowych
Działający w naszej firmie związek zawodowy zwrócił się do nas z prośbą o sfinan-
sowanie kilku związkowcom kosztów wyjazdu na konferencję. Wiemy, że nie jesteś-
my do tego zobowiązani, ale chcemy zwrócić takie wydatki. Czy w tym przypadku 
możemy skorzystać z przepisów o podróżach służbowych – pyta Czytelnik ze Świno-
ujścia.

Tak. Ponieważ zwrotu kosztów mogą Państwo do-

konać dobrowolnie, to podstawą do jego rozlicze-

nia mogą być np. obowiązujące przepisy dotyczą-

ce podróży służbowych. 

Obowiązek zwrotu kosztów wyjazdów dzia-
łaczy związkowych pracodawca może przyjąć 
na siebie w porozumieniu zawartym z organi-
zacją związkową. Uprawnienie do zwrotu tych 

kosztów może również wynikać z obowiązują-

cych u pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. 

z układu zbiorowego pracy lub regulaminu wyna-

gradzania (wzór zapisu regulaminu wynagradza-

nia patrz: na str. 52). 

W takim przypadku należy doprecyzować kwe-

stie dotyczące np.:

■  okoliczności, w jakich powstaje zobowiązanie 

pracodawcy do zwrotu kosztów (np. wskazać 

rodzaje czynności związkowych, ustalić dłu-

gość wyjazdu czy odległość miejsca docelowe-

go itp.),

■  zakresu zwracanych kosztów (czy zwrot obej-

muje wszystkie poniesione koszty znajdujące 

się w bezpośrednim związku z wyjazdem, czy 

zwrot dotyczy tylko niektórych wydatków, np. 

na przejazd lub nocleg; jakie środki transportu 

są akceptowane, jaka jest dopuszczalna wyso-

kość ceny za pobyt w hotelu itp.),

■  maksymalnej wysokości zwracanych wydat-

ków,

■  sposobu dokumentowania wydatków i rodza-

jów dokumentów niezbędnych do rozlicze-

nia.

Z samego zapisu, że pracodawca dokona re-

fundacji kosztów uczestnictwa, nie wynika, że 

będą miały zastosowanie w tym zakresie przepi-

sy dotyczące świadczeń delegacyjnych zawarte 

w rozporządzeniu w sprawie należności przysłu-

gujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-

stwowej lub samorządowej jednostce sfery bud-

żetowej z tytułu podróży służbowej. Jednak przy-

datnym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby 

odesłanie do postanowień tego rozporządzenia. 

Odniesienie może być pełne lub dotyczyć tylko 

części przepisów, np. w zakresie dokumentów 

przedstawianych przy rozliczeniu czy terminów 

rozliczenia.

Przepisy ustawy o związkach zawodowych zo-

bowiązują pracodawcę do zwolnienia pracownika 

będącego działaczem związkowym od pracy z za-

chowaniem prawa do wynagrodzenia na czas nie-

zbędny do wykonania doraźnej czynności wyni-

kającej z jego funkcji związkowej poza zakładem 

pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana 

w czasie wolnym od pracy (art. 25 ust. 2 ustawy 

o związkach zawodowych). 

Pracodawca powinien 
uregulować w przepisach 
wewnętrznych zasady 
dobrowolnego zwrotu 
działaczom związkowym 
poniesionych wydatków.
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Pracodawca ma obowiązek 
zwolnić działacza związkowego 
od pracy na czas niezbędny 
do dokonania czynności 
związkowej.

Zakres tego zwolnienia jest dosyć szeroki 

i może dotyczyć m.in. uczestnictwa w zjazdach 

czy konferencjach. Warunkiem jest jednak to, aby 

były to czynności związane z pełnioną funkcją 

związkową. Pracownik zachowuje w tym czasie 

prawo do wynagrodzenia, które obejmuje jednak 

tylko te świadczenia, które by otrzymał, gdyby 

w okresie tego zwolnienia świadczył pracę. Pra-

wo do wynagrodzenia nie jest prawem do uzyska-

nia zwrotu kosztów poniesionych w związku z re-

alizacją doraźnej czynności związkowej (w tym 

przypadku wyjazdu na konferencję).

■

353a149a-f2b7-4dca-a1d5-4b59ff5ef735

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 775 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 art. 25 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodo-
wych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
 § 2–3, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Przykładowe zapisy dotyczące zobowiązania pracodawcy do zwrotu kosztów 
poniesionych przez działaczy związkowych

Regulamin wynagradzania

(...)
 § 3.

1.  Pracownik pełniący funkcję związkową, który w związku z wykonaniem doraźnej czynności związkowej 
musi wyjechać poza miejscowość, w której znajduje się jego stałe miejsce pracy, ma prawo do zwrotu 
kosztów przejazdów oraz noclegów.

2.  Koszty wskazane w ust. 1 będą rozliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 167). 

3.  Przed wyjazdem pracownik, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany uzgodnić z pracodawcą rodzaj 
środka transportu oraz koszt noclegu.

4.  Rozliczenie wydatków wskazanych w ust. 1 jest dokonywane na podstawie dokumentów potwierdzają-
cych ich poniesienie, które pracownik przedstawia w ciągu 14 dni od dnia powrotu.

(…)

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W
Zasiłki rodzicielskie – ustalanie uprawnień i podstawa wymiaru 
zasiłku. Praktyka stosowania zmienionych przepisów, najnowsze 
orzecznictwo, wyjaśnienia ZUS, Ministerstwa Pracy oraz  
Państwowej Inspekcji Pracy.
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19 września 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
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samozatrudnienie NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA

LESZEK JAWORSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Zawarcie umowy o współpracę 
z samozatrudnionym – prawidłowe 
ustalenie warunków
Umowa o świadczenie usług w ramach tzw. samozatrudnienia powinna być zawarta 
pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami gospodarczymi, a nie np. między pra-
codawcą i pracownikiem. Przy zawieraniu kontraktu należy tak określić jego zapisy, 
by nie zawierał on warunków charakterystycznych dla zatrudnienia pracowniczego.

Ze względu na wysokie koszty pracy, pracodawcy 

często decydują się na nawiązanie współpracy  

z dotychczasowymi pracownikami na podstawie 

umowy o świadczeniu usług w ramach prowadzo-

nej przez nich działalności gospodarczej, czyli 

tzw. samozatrudnienia.

Pojęcie samozatrudnienia 
Zwrot ten nie został zdefiniowany w przepisach. 

Powszechnie uznaje się, że chodzi o osobę fizycz-

ną prowadzącą samodzielnie i na własny rachu-

nek 1-osobową pozarolniczą działalność gospo-

darczą, która zawarła z pracodawcą umowę 

o świadczenie usług (wykonywanie dzieła) w ra-

mach prowadzonej przez siebie działalności go-

spodarczej. Podstawę tej działalności gospodar-

czej przez samozatrudnionego stanowi ustawa 

o swobodzie działalności gospodarczej. 

Samozatrudnionym jest przedsiębiorca, który 

prowadzi działalność gospodarczą, czyli w spo-

sób zorganizowany i ciągły wykonuje zarobkową 

działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, 

usługową (też polegającą na poszukiwaniu, roz-

poznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż), 

a także wykonujący działalność zawodową. 

Zasadnicza różnica między samozatrudnie-

niem, rozumianym jako osobiste świadczenie 

usług  w  ramach prowadzonej działalności go-

spodarczej, a wykonywaniem pracy w ramach 

stosunku pracy na rzecz tego samego przedsię-

biorcy sprowadza się zatem do rozluźnienia więzi 

między stronami przez usunięcie elementu pod-

porządkowania. 

Fikcyjne samozatrudnienie

Strony, nawiązując współpracę w ramach samoza-

trudnienia, podpisują najczęściej umowę o świad-

czenie usług. Do tego kontraktu na podstawie 

art. 750 ustawy – Kodeks cywilny stosuje się od-

powiednio przepisy dotyczące umowy zlecenia. 

Zawierając umowę o współpracę, należy pa-

miętać, że sama jej nazwa nie musi wcale ozna-

czać, że faktycznie nie jest ona umową o pracę. 

W opinii Sądu Najwyższego, sąd może ustalić 

istnienie stosunku pracy nawet wtedy, gdy strony 

w dobrej wierze zawierają umowę cywilnopraw-

ną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada-

ją cechom stosunku pracy (wyrok SN z 3 czerwca 

2008 r., I PK 311/07, OSNP 2009/19–20/258). 

Przez nawiązanie stosunku pracy:

■  pracownik zobowiązuje się do wykonywania 

pracy określonego rodzaju na rzecz  pracodaw-

cy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 

i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

■  pracodawca – do zatrudnienia pracownika za 

wynagrodzeniem.

Współpraca na takich warunkach jest zatrud-

nieniem na podstawie stosunku pracy, bez wzglę-

du na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 

§ 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Przykład
Właściciel piekarni podpisał z osobą, która mia-
ła zarejestrowaną działalność gospodarczą,
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dysponującą samochodem dostawczym, umo-
wę o świadczenie usług. Przedmiotem tej umo-
wy była sprzedaż pieczywa na targowisku 
z własnego samochodu. Konkretne godziny roz-
poczęcia i zakończenia pracy określał sam 
sprzedający. Usługodawca zgadzał się też, aby 
w niektóre dni pracę wykonywał brat samoza-
trudnionego. Z zawartych warunków współpra-
cy wynika, że brak jest w nich elementów cha-
rakterystycznych dla stosunku pracy. W szcze-
gólności samozatrudniony nie był podporządko-
wany poleceniom usługodawcy. Nie musiał oso-
biście wykonywać zadań. Takie postępowanie 
jest prawidłowe.

Właściwe ustalenie warunków
kontraktu
Aby współpraca w ramach samozatrudnienia 

nie była uznana za obejście przepisów prawa 

pracy, należy wziąć pod uwagę tzw. definicję 

negatywną pozarolniczej działalności gospo-

darczej, określoną w ustawie o podatku docho-

dowym od osób fizycznych, dalej: ustawa 

o pdof (art. 5b ustawy o pdof). Za pozarolniczą 

działalność gospodarczą nie uznaje się czyn-

ności, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:

■  odpowiedzialność wobec osób trzecich za re-

zultat tych czynności oraz ich wykonywanie, 

z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnie-

nie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający 

wykonanie tych czynności,

■  są one wykonywane pod kierownictwem oraz 

w miejscu i czasie wyznaczonych przez zleca-

jącego te czynności,

■  wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka 

gospodarczego związanego z prowadzoną 

działalnością.

Celem wprowadzenia tej regulacji jest wyklu-
czenie sytuacji, w których pracodawcy zmuszaliby 
pracowników do zakładania działalności gospo-
darczej jedynie ze względu na chęć obniżenia 
kosztów pracy pomimo, że w rzeczywistości cha-
rakter wykonywanych zadań na rzecz dotychcza-
sowego pracodawcy nie uległ zmianie (postano-

wienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Byd-

goszczy z 16 marca 2007 r., PD3.1–415–34/06, 

www.mf.gov.pl).

Wyłączenie odpowiedzialności 

Nie można mówić o samozatrudnieniu, gdy od-

powiedzialność (cywilnoprawną) wobec osób 

trzecich za rezultat oraz ich wykonywania przez 

samozatrudnionego ponosi wyłącznie zlecający 

(usługodawca). Przy ustaleniu warunków współ-

pracy należy w umowie przenieść całość odpo-

wiedzialności za wykonanie zlecenia wobec osób 

trzecich na zleceniobiorcę albo określić odpo-

wiedzialność solidarną zleceniobiorcy i zlecają-

cego. 

Przykład
Ewa M. prowadzi działalność gospodarczą pole-
gającą na pakowaniu towarów na zlecenie. 
Usługi te wykonuje w magazynach kontrahenta 
zleceniodawcy. Ewa M. ponosi odpowiedzial-
ność solidarną wobec kontrahentów zlecenio-
dawcy za wszelkie szkody wynikłe w sposób 
pośredni lub bezpośredni z nienależytego wyko-
nywania czynności na podstawie umowy. W tej 
sytuacji należy uznać, że wykonuje ona zadania 
w ramach samozatrudnienia. 

Stopień podporządkowania
Cecha pozostawania pod kierownictwem jest 

właściwa stosunkowi pracy. Warunek jest speł-

niony, gdy występują wszystkie jego elementy, 

to znaczy praca jest wykonywana pod kierownic-

twem, w miejscu i w czasie określonym przez 

zleceniodawcę. Jeżeli zatem czynność zawiera 

w sobie jeden czy dwa elementy, ale trzeci już 

nie jest spełniony – cały warunek również nie 

będzie spełniony, a zatem będzie to samozatrud-

nienie.

Ryzyko gospodarcze 
W związku z wykonywaniem usług usługobiorca 

może być zobowiązany do ponoszenia z  własne-

go majątku określonych nakładów i wydatków, co 

przy umowie o pracę obciąża  pracodawcę. Pono-

si on też ryzyko gospodarcze, socjalne i technicz-

ne. Pracownik z zasady otrzymuje wynagrodzenie 

bez względu na rezultat finansowy działalności 

pracodawcy. W ustaleniu warunków współpracy 

nie bez znaczenia pozostaje to, czy samozatrud-

niony będzie świadczył usługi tylko na rzecz jed-

nego podmiotu, czy na rzecz większej ich liczby. 

Im większa jest liczba nabywców usług od samo-
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zatrudnionego, tym większe szanse na udowod-

nienie, że po jego stronie istnieje ryzyko ekono-

miczne (a w związku z tym – że jest on 

przedsiębiorcą). O istnieniu ryzyka ekonomicz-

nego (chęci jego ponoszenia) może też świadczyć 

fakt poszukiwania nowych odbiorców.

Przykład 
Spółka zawarła z kierowcami prowadzącymi 
działalność gospodarczą cywilnoprawne umo-
wy o świadczenie usług prowadzenia pojazdu 
w międzynarodowym i krajowym przewozie rze-
czy oraz usług towarzyszących. Spółka jest wła-
ścicielem pojazdów i licencjonowanym prze-
woźnikiem. Na wykonanie konkretnej usługi 
kierowca otrzymuje dodatkowo zlecenie, w któ-
rym określa się istotne warunki świadczenia, 
w tym proponowane wynagrodzenie. Może być 
ono przez kierowców negocjowane. Ponoszą 
oni ryzyko gospodarcze związane z możliwo-
ścią nieuzyskania dochodów w związku z bra-
kiem zleceń, możliwością lub koniecznością od-
mowy przyjęcia zlecenia bądź nieotrzymaniem 
wynagrodzenia w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy albo też potrą-
cenia z jego wynagrodzenia kar lub odszkodo-
wań powstałych z przyczyn leżących po ich stro-
nie. Czynności wykonywane przez kierowców 
należy uznać za pozarolniczą działalność go-
spodarczą.

Bez kosztów 
Współpraca w ramach samozatrudnienia oznacza 

równość podmiotów. Dlatego nie mają zastosowa-

nia przepisy prawa pracy chroniące słabszą stronę 

stosunku pracy, tj. pracownika. Podmiot zatrud-

niający zwolniony jest z wielu obowiązków 

i świadczeń. Nie musi ponosić kosztów badań le-

karskich, szkoleń bhp czy wydatków związanych 

z dostarczeniem środków i narzędzi pracy czy 

odzieży roboczej. Podmiot zlecający świadczenie 

usług musi jednak zapewnić samozatrudnionemu 

wykonującemu obowiązki w zakładzie pracy lub 

innym wyznaczonym miejscu bezpieczne i higie-

niczne warunki pracy. W szczególności ma za-

dbać m.in. o:

■  organizowanie pracy w sposób zapewniający 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

■  zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy 

przepisów oraz zasad bhp (w tym wydawanie 

poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie 

oraz kontrolowanie ich wykonania).

Obowiązki te muszą realizować także przed-

siębiorcy, którzy – z racji tego, że nie zatrudniają 

w ogóle pracowników (nie mają statusu praco-

dawców) – korzystają z pracy innych osób wyko-

nujących je na podstawie umów cywilnopraw-

nych lub w ramach własnej działalności 

gospodarczej.

Bez świadczeń
Samozatrudnionemu nie przysługuje dodatek za 

nadgodziny albo zwrot kosztów delegacji służbo-

wych. Nie obowiązują go także przepisy Kodeksu 

pracy dotyczące trwałości i ochrony stosunku pra-

cy, a także regulujące m.in. uprawnienia związa-

ne z  rodzicielstwem. Samozatrudnionemu nie 

przysługuje urlop wypoczynkowy, a co za tym 

idzie, podmiot zatrudniający nie musi wypłacać 

wynagrodzenia urlopowego czy ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop. Przy ustalaniu wysokości 

wynagrodzenia nie obowiązuje kwota minimalnej 

pensji. Nie ma obowiązku wypłacania jej co naj-

mniej raz w miesiącu.

Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z samo-

zatrudnionym z przyczyn leżących po stronie pra-

codawcy, to samozatrudnionemu nie będzie przy-

sługiwała odprawa z tytułu tzw. zwolnień 

grupowych przewidziana w ustawie o szczegól-

nych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-

cowników. W umowie o świadczenie usług strony 

mogą jednak przewidzieć świadczenie na rzecz 

samozatrudnionego w przypadku wypowiedzenia 

umowy przez zlecającego, czyli świadczenie 

o podobnej funkcji co odprawa.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 22 § 1, art. 207 § 2, art. 304 § 1 i 3 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 art. 734–751 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 art. 5b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 915),
 art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost. zm. 
Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654).
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Służba wojskowa odbyta przed 1999 r. 
nie wpływa znacząco na kapitał 
początkowy 64c91d2c-1065-4706-a2e3-fa2a198c8638

Trybunał Konstytucyjny 24 lipca 2014 r. (SK 53/13) orzekł, że przepisy emerytalne, 
uwzględniające osobom pełniącym służbę wojskową przed 1999 r. kwotę minimal-
nego wynagrodzenia lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne 
w kapitale początkowym, są zgodne z Konstytucją. 

W latach 1978–1980 ubezpieczony odbywał 

obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. 

W 2006 r. wystąpił do ZUS o wyliczenie kapita-

łu początkowego. Organ rentowy zaliczył okres 

odbywania służby wojskowej do stażu ubezpie-

czeniowego jako okres składkowy. Z uwagi jed-

nak na to, że do 1999 r. za osoby odbywające 

zasadniczą służbę wojskową składki na ubezpie-

czenia społeczne nie były odprowadzane, ZUS 

przyjął, że podstawa wymiaru składek za ten 

okres wynosi 0 zł. 

Ubezpieczony odwołał się od decyzji organu 

rentowego, argumentując, że okres odbywania 

służby wojskowej powinien mieć wpływ zarówno 

na prawo do świadczeń, jak i ich wysokość. 

Sądy powszechne uznały stanowisko ZUS za 

prawidłowe. Pełnomocnik ubezpieczonego wniósł 

więc skargę konstytucyjną. 

Skarga konstytucyjna i stanowisko 
Trybunału Konstytucyjnego
W skardze konstytucyjnej zarzucono m.in., że 

art. 174 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o eme-

ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. 

zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567) narusza zasadę 

równości w zakresie prawa do zabezpieczenia 

społecznego. Zdaniem skarżącego, przepisy 

emerytalne gorzej traktują osoby odbywające 

zasadniczą służbę wojskową przed 1999 r. w po-

równaniu z osobami, które odbywały ją po tym 

terminie – skoro za tę drugą grupę ubezpieczo-

nych składki na ubezpieczenia społeczne odpro-

wadza państwo. 

Trybunał Konstytucyjny uznał kwestiono-
wany przepis za zgodny z Konstytucją. Po-
twierdził, że pomimo nieopłacania składek za 
okres odbywania przed 1999 r. zasadniczej 
służby wojskowej, okres ten – z uwagi na prawo 
do świadczenia – jest okresem składkowym. 

Trybunał przyjął, że w obecnie obowiązującym 

systemie zdefiniowanej składki ustawodawca 

może tak kształtować sytuacje ubezpieczonych, 

by współtworzący fundusz, z którego wypłacane 

są świadczenia, uzyskiwali wyższe świadczenia 

niż ci, którzy – z różnych przyczyn – nie odpro-

wadzali składek w danym okresie. 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do za-

bezpieczenia społecznego określone w Konstytu-

cji nie jest źródłem nakazu równego traktowania 

osób płacących składki i tych, którzy w pewnym 

okresie swojej aktywności zawodowej nie współ-

tworzą funduszu.

Wnioski z orzeczenia
Przy ustaleniu kapitału początkowego osoby uro-

dzonej po 1948 r., odbywającej obowiązkową za-

sadniczą służbę wojskową przed 1999 r., okres 

służby uznaje się za okres składkowy, ale bez do-

chodu – z uwagi na nieodprowadzanie składek za 

czas odbywania służby wojskowej. Przyjęcie ta-

kiego rozwiązania przez ustawodawcę nie naru-

sza zasad konstytucyjnych.

■
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Pracodawca zapłaci składki od umów 
zlecenia, jeżeli praca była wykonywana 
na jego rzecz
Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne od 
umów cywilnoprawnych zawartych z jego pracownikami przez inny podmiot, jeśli 
praca w ramach tych umów świadczona jest na rzecz pracodawcy (wyrok Sądu 
Najwyższego z 4 czerwca 2014 r., II UK 482/13).

Powódka (dalej: zleceniodawczyni) prowadziła 

działalność gospodarczą w zakresie usług me-

dycznych. Z jednym ze szpitali zawierała umowy, 

na mocy których zobowiązywała się do zapewnie-

nia – w razie potrzeby – całodobowej opieki pie-

lęgniarskiej pacjentom tego szpitala. W tym celu 

zleceniodawczyni zawierała umowy zlecenia 

z pielęgniarkami, które wykonywały w szpitalu 

zlecone im prace. W tym samym czasie pielę-

gniarki pozostawały w stosunku pracy z tym szpi-

talem. Zakresy obowiązków z umów zlecenia 

i z umów o pracę pokrywały się, a pracę pielę-

gniarek – w obu przypadkach – nadzorował 

uprawniony personel szpitala.

Od zawartych umów zlecenia zleceniodawczyni 

odprowadzała składki na ubezpieczenie zdrowot-

ne. ZUS uznał jednak, że płatnikiem składek jest 

szpital, a nie zleceniodawczyni. Zgodnie bowiem 

z art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598; 

dalej: ustawa o s.u.s.), za pracownika uważa się 

także osobę, która w ramach umowy zlecenia wy-

konuje pracę na rzecz pracodawcy. Tym samym, 

zdaniem ZUS, to szpital (pracodawca) zobligowa-

ny był odprowadzić składki.

Zleceniodawczyni nie zgodziła się ze stanowi-

skiem organu rentowego i wniosła odwołanie. 

Uznała, że wskazany przepis dotyczy wyłącznie 

sytuacji, gdy pracodawca – a nie osoba trzecia – za-

wrze z pracownikiem umowy cywilnoprawne. 

Sprawa trafiła do sądu.

Stanowisko sądów i SN

Sądy I i II instancji przyznały rację ZUS, potwier-

dzając, że to szpital był zobowiązany do odprowa-

dzania składek od umów zlecenia. Na podstawie 

przepisów ustawy o s.u.s. – pielęgniarki wykonują-

ce pracę w ramach umowy zlecenia należy uznać za 

pracownice szpitala. To pracodawca, a nie zlecenio-

dawczyni jest płatnikiem składek.

Zleceniodawczyni wniosła do Sądu Najwyż-

szego (dalej: SN) skargę kasacyjną. 

SN oddalił skargę kasacyjną, uznając tym samym, 

że szpital jest płatnikiem składek od umów zlecenia. 

Należy bowiem przyjąć, że przepis art. 8 ust. 2a usta-

wy o s.u.s. obejmuje nie tylko sytuacje, gdy umowę 

cywilnoprawną pracodawca zawarł ze swoim pra-

cownikiem – ale również przypadki, w których takie 

umowy zawarł inny podmiot, a praca świadczona jest 

przez zleceniobiorcę (pracownika) na rzecz praco-

dawcy. Takie rozwiązanie powoduje, że pracodawca 

nie uchyli się od obowiązków składkowych w razie 

czerpania korzyści z pracy swoich pracowników.

Wnioski dla pracodawcy
Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne od umowy cywilnopraw-

nej zarówno wtedy, gdy sam zawarł ją ze swoim 

pracownikiem, jak i wówczas, gdy nie jest stroną 

takiego stosunku cywilnoprawnego – ale zlecenio-

biorca, będący jednocześnie jego pracownikiem, 

wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cy-

wilnoprawnej zawartej z osobą trzecią. ■
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si my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych 

na ła mach. 

Nakład 1105 egz.

W numerze 33/2014 „Serwisu PP”:
•  Pracownik pod wpływem alkoholu lub narkotyków – uprawnienia

i obowiązki pracodawcy
•  Czy w zaświadczeniu o zarobkach należy wykazać kwoty dobrowolnych 

potrąceń
•  Kiedy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego w związku 

z wypadkiem przy pracy zleceniobiorcy

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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

Prenumerata 2014
www.sklep.infor.pl
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

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

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zasiłki rodzicielskie - ustalanie 
uprawnień i podstawa wymiaru 
zasiłku. Praktyka stosowania 
zmienionych przepisów, najnowsze 
orzecznictwo, wyjaśnienia ZUS, 
Ministerstwa Pracy oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 

19 września 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y

Renata Majewska

KO S Z T

469 zł (w tym 23% VAT)

1. Zasady udzielania i przyznawania pracownikowi podstawowego i dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, podstawowego i dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego  
oraz urlopu rodzicielskiego

2. Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego
3. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracowników
5. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami,  

z uwzględnieniem zmiany obowiązującej od 1.12.2013 r.
6. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po zmianach
7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób pobierających zasiłki macierzyńskie
8. Uprawnienia pracowników przebywających na zasiłkach macierzyńskich

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

W  P R O G R A M I E  WA R S Z TAT Ó W

Zapraszamy 
na warsztaty

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl




