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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Przepisy o nieujawnionych źródłach 
dochodów niezgodne z Konstytucją

Od 6 sierpnia 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego, w którym uznano, że przepis ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: 

ustawa o pdof) dotyczący podatku od nieujawnionych 

dochodów jest niezgodny z Konstytucją. Trybunał od-

roczył o 18 miesięcy utratę mocy art. 20 ust. 3 ustawy 

o pdof, tj. do 7 lutego 2016 r. 

Stwierdzono, że przepis jest niejasny i nieprecyzyjny, 

ponieważ na jego podstawie nie można jednoznacznie 

zdefiniować przychodów ze źródeł nieujawnionych ani 

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach dochodu. W związku z tym podatnik nie może 

w sposób jednoznaczny określić obowiązku podatkowe-

go. Konsekwencją odroczenia terminu obowiązywania 

regulacji będzie dalsza możliwość prowadzenia postę-

powań w sprawie podatku od nieujawnionych docho-

dów na podstawie sprzecznego z Konstytucją przepisu. 

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 29 lipca 2014 r., P 49/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1052).

Zapomogi i nagrody funkcjonariuszy 
Służby Więziennej
Od 13 sierpnia 2014 r. zmienił się tryb postępowania 

w zakresie przyznawania funkcjonariuszom Służby 

Więziennej nagród i zapomóg. Fundusz na nagrody 

roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi będzie zwięk-

szany o środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejsze-

nia uposażeń funkcjonariuszy w okresie ich przebywa-

nia na zwolnieniu lekarskim (środki uzyskane z tytułu 

zmniejszeń uposażeń do wysokości 80% oraz środki 

uzyskane w wyniku kontroli zwolnień lekarskich). 

Ustalenia wysokości funduszu oraz jego zwiększeń bę-

dzie dokonywał kierownik jednostki budżetowej (w ter-

minie 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, 

zaś w przypadku ostatniego okresu – do jego końca).

Takie m.in. regulacje wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z 31 lipca 2014 r. w spra-
wie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby 
Więziennej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1076).

Aplikacja sądowa i powołanie 
na sędziego
Od 26 sierpnia 2014 r. na stanowisko sędziego rejonowego 

może być powołana osoba, która ukończyła aplikację sę-

dziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

oraz przez okres co najmniej 18 miesięcy pracowała na 

stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego 

w pełnym wymiarze czasu pracy. Wcześniej nie był wyma-

gany taki staż. Powołana mogła być osoba, która pracowa-

ła w charakterze asesora prokuratorskiego – co najmniej 

przez 3 lata przed wystąpieniem o powołanie na stanowi-

sko sędziego. W przypadku osoby zatrudnionej na niepeł-

ny etat okres ten ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Zmiany dotyczą również organizowania aplikacji sę-

dziowskiej (m.in. będzie ona trwała 30 miesięcy za-

miast 48 miesięcy). 

Takie zmiany przewiduje ustawa z 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1071).

Członkostwo w zarządach 
samorządów
Od 26 sierpnia 2014 r. wygaśnięcie członkostwa w za-

rządzie powiatu lub województwa następuje w dniu wy-

boru (na posła lub senatora) lub zatrudnienia (np. w ad-

ministracji rządowej).

Takie m.in. regulacje wprowadziła ustawa z 11 lip-
ca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1072).

Stan spoczynku sędziów SN
Od 29 sierpnia 2014 r. sędziowie Sądu Najwyższego 

będą mogli pracować dłużej. Przed zmianą przepisów 

obowiązkowy wiek przejścia w stan spoczynku wynosił 

70 lat. Po ich zmianie sędzia będzie mógł przejść w stan 

spoczynku po ukończeniu 72 lat, jeżeli nie później niż na 

6 miesięcy przed ukończeniem 70 lat złoży Pierwszemu 

Prezesowi Sądu Najwyższego wolę dalszego zajmowa-

nia stanowiska i przedstawi zaświadczenie lekarskie 

stwierdzające zdolność zdrowotną do pełnienia obowiąz-

ków sędziego.

Takie m.in. regulacje przewiduje ustawa z 10 czerw-
ca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1081).

Nauczyciele języków obcych 
w przedszkolach
Od 29 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2020 r. przedłużo-

no zakres obowiązywania przepisów dotyczących kwa-

lifikacji nauczycieli. Uznaje się, że do tej daty kwalifi-

kacje do nauczania języków obcych w przedszkolach 

posiada również osoba, która ma (wskazane w przepi-
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sach) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-

ciela w przedszkolach oraz legitymuje się świadectwem 

znajomości danego języka obcego w stopniu co naj-

mniej podstawowym. 

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2014 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre-
ślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1084).

Klauzula wykonalności
Od 2 września 2014 r. obowiązuje nowy wzór klauzuli 

wykonalności. W treści klauzuli wykonalności nadawa-

nych orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych, 

które wydano w postępowaniach wszczętych przed 

7 lipca 2013 r., oraz ugodom sądowym zawartym w po-

stępowaniach wszczętych przed tym dniem nie wskazu-

je się identyfikatorów dotyczących wierzyciela i dłuż-

nika, m.in. numerów PESEL, NIP lub KRS.

Takie regulacje przewiduje rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie 
określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1092).

Przedmioty wyłączone spod egzekucji 
Od 18 września 2014 r. wyłączone spod egzekucji zo-

stają przedmioty niezbędne ze względu na niepełno-

sprawność dłużnika lub członków jego rodziny. 

Takie zapisy wprowadza ustawa z 26 czerwca 
2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1091).

Dopuszczalne stężenia i natężenia czyn-
ników szkodliwych w środowisku pracy

Od 24 września 2014 r. zmienione zostaną niektóre wskaźni-

ki dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

w środowisku pracy. Wprowadzono m.in. nowe wartości 

chemicznych czynników szkodliwych oraz dokonano zmian 

dotyczących pól i promieniowania elektromagnetycznego. 

Takie regulacje wynikają z rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i na-
tężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środo-
wisku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 817).

Zagraniczne kontyngenty wojskowe
Od 1 października 2014 r. zmienią się przepisy o czasie 

pracy pracowników cywilnych wojska oraz żołnierzy za-

wodowych w polskich kontyngentach wojskowych za gra-

nicą biorących udział w operacjach w strefie działań wo-

jennych. Pracowników cywilnych oraz żołnierzy będą 

obowiązywały takie same zasady rozliczania czasu pracy 

podczas udziału w tych kontyngentach. Czas pracy żołnie-

rzy i cywilnych pracowników będzie określany zadaniami 

służbowymi (do 48 godzin tygodniowo w 4-miesięcznym 

okresie rozliczeniowym). Pracownicy cywilni będą wyłą-

czeni od stosowania przepisów działu VI Kodeksu pracy. 

W stosunku do tych osób wprowadzono dłuższe okresy 

odpoczynków, jednak nie przewidziano wypłaty dodatku 

za nadgodziny (w zamian za to przysługuje im wyższe wy-

nagrodzenie uwzględniające m.in. dodatek wojenny). 

Takie zmiany przewiduje ustawa z 10 czerwca 
2014 r. o zmianie ustawy o zasadach użycia i pobytu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza grani-
cami państwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1033).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 2–15 IX 2014 r.

5 września
■  złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za sierpień 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 

i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz opłacenie składek na ww. ubezpieczenia.

10 września
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za sierpień 2014 r. przez płatników, będących osobami fizycznymi 

prowadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za sierpień 2014 r. przez ww. płatników.

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

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

nie za siebie, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP za 

sierpień 2014 r. przez ww. płatników.
OPRAC. KATARZYNA KALATA, DANUTA KOŚKA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

 PRAWO PRACY

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

od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł

(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314; Dz.U. z 2013 r. poz. 1074)

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

od 1 września do 30 listopada 2014 r. 149,60 zł 187,00 zł 224,40 zł
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. 155,81 zł 194,77 zł 233,72 zł

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232, M.P. z 2014 r. poz. 326, M.P. z 2014 r. poz. 682)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

II kwartał 2014 r. 3739,97 zł
I kwartał 2014 r. 3895,31 zł

(M.P. z 2014 r. poz. 326, M.P. z 2014 r. poz. 682)

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
od 1 września 2014 r.

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel 

stażysta

nauczyciel 

kontraktowy

nauczyciel 

mianowany

nauczyciel 

dyplomowany

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedago-

gicznym
2265 zł 2331 zł 2647 zł 3109 zł

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedago-

gicznego,

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowa-

niem pedagogicznym

1993 zł 2042 zł 2306 zł 2707 zł

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowa-

nia pedagogicznego,

dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium języków obcych

1759 zł 1802 zł 2024 zł 2366 zł

Pozostałe wykształcenie 1513 zł 1548 zł 1724 zł 2006 zł
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; Dz.U. z 2014 r. poz. 416; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 922)

Dodatek za pracę w nocy 

Miesiąc Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej

Styczeń 1680 zł : 168 godz. x 20% 2,00 zł

Luty 1680 zł : 160 godz. x 20% 2,10 zł

Marzec 1680 zł : 168 godz. x 20% 2,00 zł

Kwiecień 1680 zł : 168 godz. x 20% 2,00 zł

Maj 1680 zł : 160 godz. x 20% 2,10 zł

Czerwiec 1680 zł : 160 godz. x 20% 2,10 zł

Lipiec 1680 zł : 184 godz. x 20% 1,83 zł

Sierpień 1680 zł : 160 godz. x 20% 2,10 zł

Wrzesień 1680 zł : 176 godz. x 20% 1,91 zł

Październik 1680 zł : 184 godz. x 20% 1,83 zł

Listopad 1680 zł : 144 godz. x 20% 2,33 zł

Grudzień 1680 zł : 168 godz. x 20% 2,00 zł
 (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208; Dz.U. z 2013 r. poz. 1074)

2 września 2014 roku



BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

AKTUALNOŚCI

7  nr 33/2014   

Die ty za po dró że kra jo we

Po dróż służ bo wa trwa ją ca Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

nie dłu żej niż do bę

krócej niż 8 godzin

od 8 do 12 go dzin 

po nad 12 go dzin

dieta nie przysługuje

po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł) 

peł na die ta (30 zł)

dłu żej niż do bę

1) za każ dą peł ną do bę

2) za nie peł ną, ale roz po czę tą do bę:

– do 8 go dzin

– po nad 8 go dzin

1) peł na die ta (30 zł)

2) przy słu gu je die ta w wy so ko ści:

– po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł)

– peł na die ta (30 zł)

Zapewnione wyżywienie Przysługująca wysokość diety

całodzienne dieta nie przysługuje

częściowe:

– śniadanie

– obiad

– kolacja

dieta jest obniżana o:

– 25% diety

– 50% diety

– 25% diety

Die ty za podróże zagraniczne
Czas trwa nia po dró ży Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

peł na do ba peł na die ta (w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży)

nie peł na do ba: 

– do 8 go dzin 

– po nad 8 do 12 go dzin 

– po nad 12 go dzin

1/3 die ty

1/2 die ty 

peł na die ta

Za pew nio ne wy ży wie nie Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

 ca ło dzien ne (lub opła co ne w ce nie kar ty okrę to wej bądź pro mo wej) 25% die ty

czę ścio we:

– śnia da nie 

– obiad 

– ko la cja 

dieta jest obniżana o:

– 15% die ty

– 30% die ty

– 30% die ty

Szcze gól ne upraw nie nia Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

 za każ dą do bę po by tu w szpi ta lu lub in nym za kła dzie lecz ni czym 

za gra ni cą 25% die ty 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 167)

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

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

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

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

Wymiar czasu pracy w 2014 r. 

Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

1 2 3 4

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

Luty (4 tygodnie x 40 godz.) 20 160

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

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

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

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

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

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

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

Październik (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184
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1 2 3 4

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

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

Łącznie 250 2000

(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208)

  PFRON
Wpłaty na PFRON

Okres
Kwota przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 września do 
30 listopada 2014 r. 

3739,97 zł 1520,30 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 

z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych

od 1 czerwca do 

31 sierpnia 2014 r.

3895,31 zł 1583,44 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 

z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych

(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 877; M.P. z 2014 r. poz. 326, M.P. z 2014 r. poz. 682)

  ZUS
Wskaźnik waloryzacji

Wskaź nik wa lo ry za cji pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo wego przy ję ty do ob li cze nia świad cze nia 

re ha bi li ta cyj ne go 
Pod sta wa praw na

III kwartał 2014 r. 106,70% M.P. z 2014 r. poz. 378

II kwartał 2014 r. 105,80% M.P. z 2014 r. poz. 166

I kwartał 2014 r. 97,6% M.P. z 2013 r. poz. 954

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

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

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów 

Okres obowiązywania
Kwoty przychodu odpowiadające

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

1.09.2014 r. – 30.11.2014 r. 2618,00 zł 4862,00 zł
1.06.2014 r. – 31.08.2014 r. 2726,80 zł 5063,90 zł

1.03.2014 r. – 31.05.2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł

1.01.2014 r. – 28.02.2014 r. 2556,20 zł 4747,30 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567, M.P. z 2014 r. poz. 369)

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne

Maksymalna podstawa wymiaru 

składek

Minimalna podstawa wymiaru 

składek
Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 

wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 

opiekuńczego

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 2247,60 zł 1260 zł 520 zł

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

Okres obowiązywania
Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 2244,03 zł 520 zł

od 1 marca do 31 maja 2013 r. 2214,18 zł 520 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598,  j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 773, j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1456; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Stan prawny na 21 sierpnia 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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DANUTA KOŚKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Ułatwienia dla pracodawców 
– proponowane zmiany przepisów
Przedsiębiorcy będący pracodawcami skorzystają z ułatwień dotyczących zatrudnia-
nia pracowników. Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje kolejne zwolnienia z obowiąz-
ku kierowania pracownika na wstępne badania lekarskie. Ponadto płatnicy będą mieli 
mniej obowiązków związanych z weryfikacją raportów ubezpieczeniowych. 

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów do-

tyczących prowadzenia działalności przez przed-

siębiorców. Propozycje zostały przedstawione 

w rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu wyko-

nywania działalności gospodarczej (druk sejmowy 

nr 2606), zwanej również ustawą deregulacyjną.

Badania lekarskie pracowników
Ustawa deregulacyjna przewiduje m.in. noweliza-

cję ustawy – Kodeks pracy. Zakłada ona zmianę 

dotyczącą badań lekarskich. Wstępnym badaniom 

lekarskim nie będą podlegały osoby przyjmowane 

do pracy u nowego pracodawcy na dane stanowi-

sko na podstawie umowy o pracę zawartej w cią-

gu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-

przedniej umowy, jeżeli przedstawią one 

pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwier-

dzające brak przeciwwskazań do pracy w warun-

kach środowiska pracy odpowiadających warun-

kom występującym na nowym stanowisku pracy. 

Takie rozwiązanie nie będzie dotyczyło jednak 

osób przyjmowanych do wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych.

Obecnie z przeprowadzania wstępnych badań 

lekarskich zwolnione są osoby przyjmowane do 

pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko 

lub na stanowisko o takich samych warunkach pra-

cy, na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej 

w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Proponowane ułatwienia nie będą miały zasto-

sowania do orzeczeń lekarskich stwierdzających 

brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed 

zakładanym dniem wejścia w życie nowelizacji 

(czyli przed 1 stycznia 2015 r.).

Używanie samochodu służbowego 
do celów prywatnych

Od 1 stycznia 2015 r. mają się zmienić również 

zasady ustalania przychodu w przypadku używa-

nia przez pracowników samochodów służbowych 

do celów prywatnych. Wartość pieniężna nieod-

płatnego świadczenia pracownika z tego tytułu 

ma być ustalana w wysokości:

■  250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojem-

ności silnika do 1600 cm3,

■  400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojem-

ności silnika powyżej 1600 cm3.

Jeżeli pracownik będzie używał samochodu 

służbowego (do celów prywatnych) przez część 

miesiąca, wartość świadczenia będzie ustalana 

w wysokości 1/30 ww. kwot za każdy dzień użyt-

kowania samochodu. 

Ponadto z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych będzie zwolniony przychód pracowni-
ka stanowiący wartość świadczenia przez niego 
uzyskanego z tytułu organizowanego przez pra-
codawcę dowozu pracowników autobusem (do 
i z pracy).

Obowiązki płatnika składek
Płatnik składek nie będzie musiał sprawdzać prawi-

dłowości danych przekazanych do ZUS w imiennym 

raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku ka-

lendarzowego do 30 kwietnia następnego roku kalen-

darzowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w dokumentach rozliczeniowych płatnik składek 

we własnym zakresie ma nadal obowiązek złożyć 

raporty korygujące w ciągu 7 dni.  ■
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Za nocleg w kabinie kierowcy należy się 
ryczałt i roszczenie za 3 lata wstecz
Za nocleg w kabinie samochodu podczas podróży służbowej kierowcy przysługuje 
ryczałt. Jego wysokość nie może być mniejsza, niż przewidują to przepisy o rozlicza-
niu delegacji w jednostkach sfery budżetowej. Kierowca może domagać się wypła-
ty zaległych ryczałtów wraz z odsetkami za okres 3 lat wstecz.

Sąd Najwyższy w uchwale z 12 czerwca 2014 r. 

(II PZP 1/14, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 

orzekł, że kierowcy, którzy w trakcie podróży 

służbowej nocowali w kabinie samochodu, mają 

prawo do ryczałtu za nocleg. Uchwała została 

podjęta w 7-osobowym składzie. Oznacza to, że 

w praktyce będzie ona wskazówką postępowania 

dla sądów i PIP. Konsekwencją takiego rozstrzy-

gnięcia jest konieczność poniesienia przez praco-

dawców (głównie firmy transportowe) dodatko-

wych, znaczących kosztów. Dla wielu 

przedsiębiorstw może to oznaczać poważne pro-

blemy finansowe, tym bardziej że pracownicy 

mają możliwość występowania z roszczeniem 

o wypłatę zaległych ryczałtów noclegowych na-

wet za okres 3 lat wstecz.

Brak precyzyjnych przepisów
Pracownikowi w służbowej podróży krajowej, 

któremu nie zapewniono noclegu i który nie 

przedłożył rachunku za nocleg, przysługuje ry-

czałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. 

W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg 

w podróży zagranicznej, pracownikowi przysłu-

guje ryczałt w wysokości 25% limitu określone-

go w załączniku do rozporządzenia w sprawie 

należności przysługujących pracownikowi za-

trudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie po-

dróży służbowej). Ryczałt za nocleg to jedno ze 

świadczeń, do wypłaty którego są zobowiązani 

pracodawcy:

■ gwarantujący tego typu należność w umowie 

o pracę lub przepisach wewnątrzzakładowych, 

■ stosujący przy rozliczaniu delegacji przepisy 

rozporządzenia w sprawie podróży służbowej.

Ryczałt nie przysługuje:

■ gdy pracownikowi zapewniono bezpłatny nocleg,

■ za czas przejazdu,

■ w przypadku delegacji krajowej, gdy nocleg trwa 

krócej niż 6 godzin (pomiędzy godzinami 21 i 7),

■ gdy pracodawca uzna, że pracownik ma możli-

wość codziennego powrotu do miejscowości 

stałego lub czasowego pobytu.

Przepisy nie precyzują wymagań dotyczących 

zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę 

bezpłatnego noclegu. W odniesieniu do kierow-

ców często pojawiał się problem z tym, jak trakto-

wać noc spędzoną w kabinie samochodu. 

Zapewnienie noclegu kierowcy – dotychczasowe stanowiska SN i GIP

Stanowisko Orzeczenie lub opinia

1 2

Odpoczynek nocny w kabinie pojazdu nie jest zapewnieniem 
bezpłatnego noclegu.

Wyrok SN z 19 lutego 2007 r., I PK 232/06, OSNP 2008/7–
8/95; wyrok SN z 19 marca 2008 r., I PK 230/07, OSNP/13–
14/176; wyrok SN z 1 kwietnia 2011 r., II PK 234/10, OSNP 
2012/9–10/119 (patrz: www.ekspert3.inforlex.pl)

Ustawodawca europejski nie postrzega jako sytuacji zagra-
żającej życiu i zdrowiu jego i innych uczestników ruchu faktu 
nocowania kierowcy w kabinie, jeśli dokonał on takiego

Wyrok SN z 4 czerwca 2013 r., II PK 296/12, niepubl. (patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl)
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wyboru, a kabina jest wyposażona w miejsce do spania. 
W konsekwencji aprobata takich warunków nocowania 
skutkuje brakiem możliwości dochodzenia przez pracownika 
ryczałtu za nocleg  czy jakiejkolwiek innej rekompensaty za 
brak hotelu (chyba że co innego wynika z umowy o pracę  lub 
aktów wewnątrzzakładowych)

Jeżeli pojazd posiada odpowiednie miejsce do spania i pojazd 
znajduje się na postoju, a kierowca złoży oświadczenie, że wybie-
ra nocleg w pojeździe, oraz gdy pracownik nie ponosi kosztów 
noclegu – można przyjąć, że pracodawca zapewnił bezpłatny 
nocleg i z tego tytułu nie będzie przysługiwał ryczałt za nocleg.

Główny Inspektorat Pracy w opinii z 12 września 2013 r. na 
temat prawa do ryczałtu za nocleg kierowcy samochodu 
ciężarowego, który wykorzystuje odpoczynek dzienny i skrócony 
odpoczynek tygodniowy w pojeździe wyposażonym w odpo-
wiednie miejsce do spania.

Prawo do ryczałtu za noce w aucie
Po uchwale SN z 12 czerwca 2014 r. pracodawcy mu-

szą wypłacać ryczałt za nocleg zatrudnionym przez 

siebie kierowcom, którzy w trakcie podróży służbowej 

spali w kabinie samochodu (ryczałt w wysokości nie 

mniejszej, niż przewidują to przepisy odnoszące się do 

rozliczania delegacji w jednostkach sfery budżeto-

wej). Zakład pracy powinien zapewnić pracownikowi 

wykonującemu zadania poza miejscem zamieszkania 

nocleg w godziwych warunkach (np. w hotelu lub 

pensjonacie) albo pokryć koszty takiego noclegu 

(opłacić rachunek bądź wypłacić ryczałt).

Ustalając prawo do ryczałtu za nocleg oraz 

jego wysokość, pracodawca powinien:

Krok 1. ocenić, czy kierowca przebywa w po-

dróży służbowej (podróżą służbową kierowcy jest 

każdy wyjazd w celu wykonania przewozu dro-

gowego i przewóz drogowy wykonywany poza 

miejscowością, w której znajduje się siedziba 

pracodawcy lub inne miejsce prowadzenia dzia-

łalności, np. filie, przedstawicielstwa itd.),

Krok 2. uwzględnić warunki i miejsce (kraj) 

noclegu.

Pracodawcy prywatni przy wyliczaniu kwoty na-

leżnego ryczałtu noclegowego zwykle posługują się 

wartościami obowiązującymi w jednostkach sfery 

budżetowej, choć mogą oni stosować inne stawki. 

Przykład
Sebastian P. pracuje w firmie, która rozlicza de-
legacje na zasadach obowiązujących w sferze 
budżetowej. W sierpniu br. przebywał 7 dni 
w podróży służbowej do Hiszpanii, podczas któ-
rej 4 noce spędził w kabinie prowadzonego sa-
mochodu, na rozkładanej leżance. Z tego tytułu 
pracodawca powinien wypłacić mu ryczał za 
nocleg, obliczony w następujący sposób:

Krok 1. Obliczamy kwotę limitu na nocleg za 4 noce:
4 x 160 euro (kwota limitu na nocleg w Hiszpa-
nii) = 640 euro.
Krok 2. Obliczamy kwotę ryczałtu:
640 euro x 25% = 160 euro.

W opinii SN łóżko w kabinie samochodu po-

winno być postrzegane bardziej jako miejsce 

chwilowego odpoczynku, np. wtedy, gdy kierow-

ca musi zrobić obowiązkową przerwę w prowa-

dzeniu pojazdu, gdy stoi kilkanaście albo kilka-

dziesiąt godzin w kolejce do odprawy granicznej 

lub gdy samochód popsuje się w drodze i ko-

nieczne jest oczekiwanie na pomoc drogową. 

Mniej natomiast nadaje się ono do celów regular-

nego nocnego wypoczynku, mającego zapewnić 

kierowcy pełną regenerację sił fizycznych i psy-

chicznych.

W orzecznictwie przeważa pogląd, że praco-

dawca zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg 

(poza hotelem), jeżeli umożliwia mu spędzenie 

nocy w warunkach pobytowych podobnych do 

warunków hotelowych, czyli w budynku (także 

np. w domku kempingowym), ewentualnie w sa-

mochodzie, ale wówczas w odrębnej jego części 

odpowiednio przystosowanej do noclegu, a nie na 

leżance wstawionej do kabiny pojazdu (umiesz-

czonej zwykle za siedzeniem kierowcy).

Choć z uchwały SN z 12 czerwca 2014 r. nie 

wynika bezwzględny zakaz nocowania kierow-

ców w kabinach prowadzonych aut, to w konkret-

nych okolicznościach tak zorganizowany nocleg 

może świadczyć na niekorzyść pracodawcy. 

Przedawnienie roszczeń
Uchwała SN z 12 czerwca 2014 r. otwiera kierow-

com drogę do występowania z roszczeniami 
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o wypłatę zaległych świadczeń za nocleg. W tym 

przypadku należy stosować zasady ogólne wyni-

kające z ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.), 

zgodnie z którymi roszczenia ulegają przedaw-

nieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały 

się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.). 

Roszczenie ze stosunku pracy może stać się wy-

magalne w terminie wynikającym z przepisów 

ustawy (np. Kodeksu pracy), z umowy o pracę 

bądź też z obowiązującego u pracodawcy układu 

zbiorowego, regulaminu pracy, regulaminu wyna-

gradzania itp. 

O wymagalności roszczenia decyduje chwila, kie-

dy uprawniony mógł żądać spełnienia świadczenia.

Świadczenie pracodawcy z tytułu należności za 

odbytą przez pracownika podróż służbową powin-

no być spełnione niezwłocznie po jego powrocie 

z podróży służbowej i złożeniu rozliczenia z tytu-

łu kosztów tej podróży. W jednostkach sfery bud-

żetowej pracownik ma obowiązek rozliczenia nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

delegacji. Firmy prywatne mogą samodzielnie 

ustalać terminy rozliczeń należności delegacyj-

nych. Choć nie wynika to z przepisów, należy 
przyjąć, że pracodawca powinien wypłacić na-
leżności za delegację niezwłocznie po złożeniu 
przez podwładnego wymaganego rozliczenia, 
czyli w terminie wynikającym ze zwykłego wy-
konania niezbędnych w tym celu czynności.

Aby określić, kiedy przedawni się roszczenie 

o ryczałt za nocleg, należy ustalić datę rozlicze-

nia kosztów konkretnej podróży służbowej, z ty-

tułu której pracownikowi przysługiwało prawo do 

ryczałtu.

Przykład
Michał W., zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę na stanowisku kierowcy, 30 kwietnia 
2014 r. złożył rozliczenie zagranicznej podróży 
służbowej, podczas której nocował w kabinie 
prowadzonego samochodu. Z uwagi na fakt, że 
pracodawca nie wypłacił mu należnych ryczał-
tów noclegowych, Michał W. ma roszczenie, któ-
re ulegnie przedawnieniu 30 kwietnia 2017 r.  

Odsetki również należne
Pracownicy, którzy nie otrzymali przysługują-

cych im ryczałtów za nocleg, są uprawnieni rów-

nież do wystąpienia z żądaniem o wypłatę odse-

tek za zwłokę. Odsetki należą się bez względu na 

przyczynę opóźnienia w wypłacie ryczałtu oraz 

niezależnie od tego, czy było ono spowodowane 

okolicznościami, na które zakład pracy miał czy 

też nie miał wpływu. Nie ma tu również znacze-

nia, czy pracownik z powodu nieotrzymania na-

leżnych pieniędzy poniósł szkodę. 

Pracownikowi przysługują odsetki ustawowe 

(od 15 grudnia 2008 r. wynoszą 13% w stosunku 

rocznym) albo odsetki określone w umowie o pra-

cę lub w regulacjach wewnątrzzakładowych, jeśli 

ich wysokość jest wyższa od ustawowych.

Pracownikom należą się odsetki za okres, 

w którym pracodawca pozostaje w zwłoce. Będą 

one przysługiwały od dnia następnego, po jakim 

konkretna należność powinna zostać wypłacona.

Roszczenie o odsetki od opóźnionych wypłat 

przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ich wy-

magalności.

Przykład
Paweł D., zatrudniony jako kierowca w jednej 
z firm transportowych, 30 maja 2014 r. rozliczył 
koszty zagranicznej delegacji. Mimo że z jej tytu-
łu przysługiwał mu ryczałt noclegowy w łącznej 
wysokości 450 euro (za nocowanie w kabinie 
samochodu), pracodawca nie wypłacił tej na-
leżności. Uczynił to dopiero 8 sierpnia 2014 r. 
W związku z powyższym Paweł D. wystąpił do 
zakładu o wypłatę odsetek za zwłokę, które po-
winny zostać obliczone w następujący sposób:
450 euro x 70 dni zwłoki x 13% : 365 dni = 11,22 
euro.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 291 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 pkt 4 lit. a, pkt 7, art. 21a 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),
 � § 8, 16 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podró-
ży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167),
 � § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. 
w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. 
Nr 220, poz. 1434).
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JAKUB ZIARNO – prawnik, trener, autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa pracy, były inspektor Państwowej In-
spekcji Pracy, obecnie prowadzi własną firmę doradczą

Pracownik pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków w pracy 
– postępowanie pracodawcy
Pracodawca powinien opracować procedurę postępowania z nietrzeźwymi lub bę-
dącymi pod wpływem narkotyków pracownikami. Stan nietrzeźwości pracownika 
musi być udowodniony w sposób zgodny z prawem. W przeciwnym razie pracownik 
ma szanse na uniknięcie odpowiedzialności. Konsekwencje może ponieść również 
pracownik wykonujący swoje zadania pod wpływem środków odurzających. 

Reagowanie na przypadki nietrzeźwości wśród 

pracowników jest nie tylko prawem, ale również 

obowiązkiem pracodawcy. Kierownik zakładu 

pracy lub osoba przez niego upoważniona nie 

mogą dopuścić do pracy pracownika, jeżeli za-

chodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on 

do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spo-

żywał alkohol w czasie pracy. To samo dotyczy 

środka odurzającego lub innej podobnie działają-

cej substancji lub środka.

Oznacza to, że w sytuacji gdy osoba kierująca 

pracownikami stwierdzi, że pracownik jest nie-

trzeźwy lub po użyciu środków odurzających, po-

winna wydać mu polecenie natychmiastowego 

zaprzestania świadczenia pracy, a jeśli pracownik 

jeszcze w danym dniu jej nie podjął – niedopusz-

czenia go do wykonywania pracy.

Badanie w zakładzie pracy
Stan nietrzeźwości pracownika jest najczęściej 

zauważalny jeszcze przed przeprowadzeniem 

badań w tym zakresie. Zaleca się jednak – dla 

celów dowodowych, a także dla weryfikacji 

podejrzeń – aby pracownik podejrzany o nie-

trzeźwość był w każdym przypadku poddawa-

ny badaniu na obecność alkoholu w organi-

zmie.

Nie ma wątpliwości, że badaniu może zostać 

poddany pracownik, który o takie badanie wnios-

kuje, np. aby wykazać niesłuszność kierowanych 

w stosunku do niego podejrzeń, lub taki, który 

godzi się na badanie proponowane przez praco-

dawcę. 

Przykład
Kierownik zaobserwował u pracownika chwiej-
ny chód, zataczanie, niewyraźny sposób mówie-
nia i kilka innych objawów mogących wskazy-
wać na nietrzeźwość. Wezwany do kierownika 
pracownik stwierdził, że jest trzeźwy, a obser-
wowane objawy są skutkiem choroby cukrzycy. 
Aby uwolnić się od podejrzeń, pracownik zgodził 
się na badanie alkomatem znajdującym się 
w posiadaniu pracodawcy. W tej sytuacji nie ma 
przeciwwskazań, aby pracownik został podda-
ny badaniu w zakładzie pracy. Postępowanie 
pracodawcy będzie prawidłowe.

Możliwości pracodawcy w sytuacji 
odmowy udziału w badaniu
Problem powstaje, gdy pracownik nie godzi się na 

przeprowadzenie badania. Pracodawca nie może 

wówczas przeprowadzić badania w sposób przy-

musowy.

Przykład
Krótko po rozpoczęciu pracy drugiej zmiany kie-
rownik zaobserwował, że jeden z pracowników 
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krajalnicy wykonuje swoje zadania w sposób na-
rażający na uszkodzenie dłoni. Po krótkiej rozmo-
wie z pracownikiem przełożony zorientował się, 
że pracownik jest pijany. Wezwany pracownik 
zakładowej służby ochrony zażądał, aby pracow-
nik poddał się badaniu alkomatem. Pracownik 
odmówił. W tej sytuacji służba ochrony zakładu 
nie może zastosować przymusu bezpośrednie-
go, aby poddać pracownika badaniu.

Nie oznacza to jednak, że pracownik odmawia-

jący poddania się badaniu jest bezkarny. Przeciw-

nie, fakt odmowy poddania się badaniu, w sytuacji 

gdy okoliczności wskazują na stan nietrzeźwości, 

może stanowić okoliczność obciążającą pracowni-

ka w razie sprawy sądowej (wyrok SN z 24 maja 

1985 r., I PRN 39/85, OSNC 1986/1/23, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl). 

W celu zbadania stanu trzeźwości pracownika 

kierownik zakładu pracy (lub osoba przez niego 

upoważniona) może wezwać policję lub straż miej-

ską (gminną). W takiej sytuacji obowiązkiem funk-

cjonariuszy jest zapewnienie stosownego badania.

W celu poddania pracownika 
badaniu na trzeźwość 
pracodawca może wezwać 
policję lub straż miejską.

Stosowanie przymusu 
przez funkcjonariuszy
Funkcjonariusze policji lub straży miejskiej 

(gminnej) wezwani przez pracodawcę zaproponu-

ją pracownikowi poddanie się badaniu alkomatem 

na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Jeżeli pracownik odmówi poddania się badaniu 

alkomatem, nie zostanie ono przeprowadzone 

w tej formie. Nie kończy to jednak interwencji. 

Pracownik odmawiający poddaniu się badaniu al-

komatem powinien zostać przewieziony przez 

funkcjonariuszy do właściwej jednostki służby 

zdrowia, gdzie odbywa się badanie stanu trzeźwo-

ści na podstawie pobranej próbki krwi. 

Pewne wątpliwości mogą dotyczyć sytuacji, 

gdy pracownik nie zgodzi się na badanie krwi. 

Można spotkać się z poglądem, że w tej sytuacji 

funkcjonariusze nie mają podstaw prawnych do 

zastosowania środków przymusu bezpośredniego 

w celu przeprowadzenia tego badania. Podejmo-

wanie czynności zawodowych lub służbowych 

w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego 

czy innej podobnie działającej substancji lub środ-

ka, wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości, 

może być uznane za wykroczenie, np. w przypad-

ku kierowcy zawodowego. Natomiast od osoby 

podejrzanej o popełnienie wykroczenia można po-

brać krew do badań, na co nie jest wymagana zgo-

da tej osoby (art. 74 § 3 ustawy – Kodeks postępo-

wania karnego w zw. z art. 20 § 3 ustawy – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ko-

menda Główna Policji zajmują stanowisko, że po-

licjanci mogą użyć środków przymusu bezpośred-

niego wobec pracownika, co do którego istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że podjął czynności za-

wodowe lub służbowe w stanie po spożyciu alko-

holu, który pomimo żądania policjanta odmawia 

poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości 

alkoholu w organizmie, utrudnia je bądź unie-

możliwia (odpowiedź Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych z 4 listopada 2013 r. na interpelację 

poselską nr 21424). 

Zastosowanie przymusu do czasu 
przybycia policji lub straży miejskiej
Zdarza się, że nietrzeźwy pracownik, po otrzyma-

niu informacji o wezwaniu patrolu policji lub 

straży miejskiej (gminnej), próbuje zbiec z miej-

sca pracy. Pracodawca – działający poprzez za-

kładową służbę ochrony – może wyjątkowo użyć 

przymusu (np. w postaci przytrzymania pracow-

nika do czasu przybycia policji), jeżeli spełnione 

są wymogi dla tzw. ujęcia obywatelskiego. Należy 

przy tym pamiętać, że dodatkowym warunkiem 

legalności zastosowania instytucji ujęcia obywa-

telskiego jest niezwłoczne oddanie zatrzymanej 

osoby w ręce policji. 

Pracownik nie może 
podejmować czynności 
zawodowych lub służbowych 
po spożyciu alkoholu. 

Badania rutynowe

W niektórych zakładach pracy można się spotkać 

z praktyką „rutynowych” badań stanu trzeźwości 
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czy obecności innych niedozwolonych środków, 

prowadzonych w odniesieniu do wszystkich lub 

części pracowników danej zmiany. Przeprowadze-

nie tego typu badań nie wynika wprost z przepi-

sów prawa. Należy przyjąć, że prowadzenie ta-

kich badań jest możliwe tylko na zasadzie 

dobrowolności pracowników. Problematyczna 

jest więc praktyka rutynowego poddania badaniu 

wszystkich pracowników na danej zmianie przed 

rozpoczęciem pracy, gdyż w przypadku odmowy 

któregoś z pracowników (gdy jego zachowanie 

nie wskazuje na stan nietrzeźwości) w przepisach 

nie przewidziano możliwości zastosowania w sto-

sunku do niego sankcji.

Nie można też uznać za właściwą praktyki po-

legającej na automatycznym wzywaniu policji lub 

straży miejskiej (gminnej) do pracowników od-

mawiających poddania się badaniu, gdyż warun-

kiem wezwania tych organów jest istnienie uza-

sadnionych wątpliwości co do stanu trzeźwości 

pracownika. To samo należy odnieść do stosowa-

nia innych podobnych kontroli w stosunku do pra-

cownika.

Przykład
U pracodawcy została przyjęta praktyka ruty-
nowego badania na obecność alkoholu w or-
ganizmie losowo wybranych pracowników 
przybywających do zakładu. Jeden z pracow-
ników odmówił poddania się badaniu. Nie 
przejawiał jednak żadnych symptomów wska-
zujących na stan nietrzeźwości. Pracodawca 
nie może w tej sytuacji podjąć jakichkolwiek 
działań represjonujących pracownika, takich 
jak np. odmowa dopuszczenia do pracy czy też 
kara porządkowa. Wykluczone jest również 
wezwanie policji bądź straży miejskiej (gmin-
nej) w celu przymuszenia do poddania się ta-
kiemu badaniu. Takie postępowanie pracodaw-
cy byłoby nieprawidłowe.

Zaleca się, aby w przepisach zakładowych zo-

stał ustalony sposób prowadzenia badań na obec-

ność alkoholu w organizmie u danego pracodaw-

cy, w tym zwłaszcza: osoby upoważnione do 

przeprowadzania badań w imieniu pracodawcy, 

okoliczności uzasadniające przeprowadzenie ba-

dania, rodzaj urządzenia stosowanego do badań 

oraz dokumentowanie wyniku badania.

Stan nietrzeźwości 

Dla oceny stopnia naruszenia przez pracownika 

prawa stosuje się zwykle parametry określone 

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nią stan po 

użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoho-

lu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

■  stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

■  obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg 

do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy za-

wartość alkoholu w organizmie wynosi lub pro-

wadzi do:

■  stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

■  obecności w wydychanym powietrzu powyżej 

0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Wykonywanie pracy pod wpływem 
narkotyków 
Zdarza się również, że pracownikowi nie można 

zarzucić nietrzeźwości, jednak jego zachowanie 

wskazuje na użycie środków odurzających lub 

substancji psychotropowych. 

Objawy odurzenia będą się różniły w zależno-

ści od użytego środka. Bez wątpienia stawienie 

się do pracy po użyciu narkotyku lub też użycie 

narkotyku w czasie pracy jest poważnym naru-

szeniem obowiązków pracowniczych. Pracodaw-

ca może w takim przypadku zastosować w sto-

sunku do pracownika podobne konsekwencje jak 

w odniesieniu do osoby nietrzeźwej.

Przykład
Kierownik nabrał podejrzeń, że jeden z pracow-
ników regularnie używa w pracy narkotyków. 
Podejrzenia kierownika znalazły potwierdzenie 
po przejrzeniu zapisów monitoringu, przesłu-
chaniu kolegów pracownika i znalezieniu w oko-
licach miejsca pracy strzykawek z pozostało-
ściami narkotyku. W tej sytuacji możliwe jest 
nawet dyscyplinarne zwolnienie pracownika. 
Postępowanie pracodawcy będzie prawidłowe.

Trzeba jednak zauważyć, że w odniesieniu do 

środków odurzających i substancji psychotropo-

wych znacznie trudniejsze jest postępowanie do-

wodowe. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 

nie zawiera regulacji analogicznych do ustawy 
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o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, a w ocenie resortu pracy nie moż-

na jej przepisów stosować w stosunku do pracow-

ników używających narkotyków (odpowiedź 

MPiPS z 29 lutego 2012 r. na interpelację posel-

ską nr 1517). W szczególności w ustawie o prze-

ciwdziałaniu narkomanii nie ma przepisów umoż-

liwiających wezwanie policji lub straży miejskiej 

(gminnej) w celu zbadania pracownika podejrze-

wanego o stan odurzenia narkotycznego – chyba 

że pracownik swoim postępowaniem stwarzałby 

zagrożenie dla innych osób – co pozwalałoby na 

interwencję na zasadach powszechnie przyjętych.

Przykład
Pracownik dość nieoczekiwanie zaczął się agre-
sywnie zachowywać w stosunku do współpra-
cowników. Przełożony dowiedział się od jedne-
go z kolegów, że pracownik użył amfetaminy. 
W tej sytuacji występują podstawy prawne do 
wezwania policji. Postępowanie pracodawcy 
będzie prawidłowe.

Problem jest nieco mniejszy, w sytuacji gdy 

pracownik podejrzewany o stan odurzenia narko-

tykowego zgodzi się na badanie. Trzeba jednak 

mieć świadomość, że ustalenie obecności narko-

tyku w organizmie jest znacznie trudniejsze niż 

w przypadku alkoholu, co wynika z dużej różno-

rodności stosowanych środków. W warunkach za-

kładowych problemem jest również technika ba-

dania. Stąd należy zalecać, aby ewentualne 

badanie odbywało się w wyspecjalizowanej jed-

nostce służby zdrowia, a pracodawca był przygo-

towany na konieczność udowodnienia tego na 

podstawie innych środków dowodowych, jak 

np. zeznań świadków czy zapisu monitoringu. 

Wskazówki dla pracodawcy kontrolującego 
trzeźwość pracowników:
■  ustal w regulaminie (umowach) zasady postę-

powania w zakładzie pracy w zakresie kontroli 

stanu trzeźwości pracowników,

■  opracuj i zapisz procedurę postępowania, jaka 

będzie stosowana w takich przypadkach,

■  przekaż informacje o stosowanej procedurze 

pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty 

w zakładzie pracy,

■  nie stosuj środków nieadekwatnych do sytuacji,

■  nie stosuj środków niezgodnych z prawem.

Przykładowe działania pracodawcy 
w stosunku do pracownika

Dozwolone Niedozwolone

Niedopuszczenie do 
pracy lub odsunięcie 
od pracy pracownika 
podejrzewanego o nie-
trzeźwość lub zażycie  
środków odurzających

Przymusowe wyprowadzenie  
z miejsca pracy przez służbę 
ochrony pracownika podejrzewa-
nego o nietrzeźwość lub zażycie 
środków odurzających – nieza-
leżnie od sposobu zachowania 
się pracownika

Zaproponowanie pracow-
nikowi podejrzewanemu 
o stan nietrzeźwości lub 
odurzenia narkotycznego, 
aby dobrowolnie poddał 
się badaniu na obecność 
alkoholu lub narkotyku 
w organizmie

Użycie przymusu w stosunku 
do pracownika podejrzewa-
nego o stan nietrzeźwości lub 
odurzenia narkotycznego przez 
zakładową służbę ochrony 
w celu przeprowadzenia badania 
alkomatem lub pobrania krwi 
przez lekarza zakładowego

Wezwanie policji lub 
straży miejskiej (gminnej) 
w przypadku odmowy 
poddania się badaniu 
przez pracownika – przy 
uzasadnionym podejrze-
niu stanu nietrzeźwości

Wzywanie policji lub straży 
miejskiej (gminnej) w każdym 
przypadku odmowy poddania się 
badaniu stanu trzeźwości przez 
pracownika

Przeprowadzenie rutyno-
wych badań stanu trzeź-
wości lub na obecność 
narkotyków po uzyskaniu 
zgody pracownika obej-
mowanego badaniem

Przeprowadzenie rutynowych lub 
wyrywkowych (dla wybranych 
pracowników) badań stanu 
trzeźwości lub na obecność 
narkotyków – przy traktowaniu 
każdej odmowy pracownika jako 
uzasadnionej przyczyny zwolnie-
nia dyscyplinarnego

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 52 § 1 pkt 1, art. 108 § 1 i 2 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. 17 ust. 1, art. 46 ustawy z 26 października 1982 r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 822),
 � art. 31, 32 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko-
manii (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 124),
 � art. 1 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 616),
 � art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  o stra-
żach gminnych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1383; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 486),
 � art. 70 ust. 2 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 482; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),
 � art. 74 § 3, art. 243 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks po-
stępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 384),
 � art. 20 § 3, art. 45 § 2 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 395; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 579),
 � § 3 pkt 2, § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania ba-
dań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. Nr 25, poz. 117).
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zatrudnianie młodocianych PRAWO PRACY

ALEKSANDER P. KUŹNIAR – specjalista z zakresu prawa pracy 

Z kim należy podpisać umowę o pracę 
w celu przygotowania zawodowego 
– z młodocianym czy z jego rodzicami
Chcemy zatrudnić pracownika młodocianego. Czy umowę o pracę powinniśmy pod-
pisać z nim, czy z jego rodzicami – pyta Czytelniczka z Krakowa.cd3a389c-b7e1–452d-a278-be08218b2fe3

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodo-

wego pracodawca powinien podpisać bezpośred-

nio z pracownikiem młodocianym. Rodziców 

młodocianego pracodawca musi poinformować 

jedynie o ryzyku zawodowym, które wiąże się 

z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz 

o zasadach ochrony przed zagrożeniami, jakie 

występują na jego stanowisku pracy.

Pracownikiem młodocianym jest osoba, któ-

ra ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 18 lat 

(art. 190 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). 

Pracownik młodociany może być zatrudniony 

w celu przygotowania zawodowego (nauka za-

wodu lub przyuczenie do wykonywania okre-

ślonej pracy) lub przy wykonywaniu lekkich 

prac.

Osoba, która ukończyła 16 lat, lecz nie ukoń-

czyła 18 lat, należy do tzw. grupy osób posiada-

jących ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych. Należą do nich osoby pomiędzy 13. 

a 18. rokiem życia (art. 15 ustawy – Kodeks cy-

wilny). Zasadą jest, że taka osoba do zaciąga-

nia zobowiązań lub rozporządzania swoim pra-

wem potrzebuje zgody swojego przedstawiciela 

ustawowego, czyli najczęściej rodzica. Od tej 

zasady przewidziano jednak wyjątek właśnie 

w zakresie nawiązywania stosunków pracy 

przez młodocianych. Osoba posiadająca ogra-
niczoną zdolność do czynności prawnych 
może bez zgody przedstawiciela ustawowego 
nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać 
czynności, które dotyczą tego stosunku 
(art. 22 § 3 k.p.). Dlatego pracownik młodo-

ciany, z którym pracodawca chce podpisać 

umowę o pracę, nie będzie potrzebował zgody 

rodziców na zawarcie takiej umowy. Również 

pracodawca nie musi występować o taką zgodę 

do rodziców młodocianego. W razie nawiąza-
nia stosunku pracy przez młodocianego, jego 
przedstawiciel ustawowy, np. rodzic, może 
jedynie za zezwoleniem sądu opiekuńczego 
rozwiązać zawartą umowę w przypadku, 
gdyby taki stosunek sprzeciwiał się dobru 
małoletniego. Nie może zatem zrobić tego sa-

modzielnie, według własnego uznania, a jedy-

nie po zbadaniu całokształtu okoliczności fak-

tycznych przez sąd opiekuńczy, który zezwoli 

na takie rozwiązanie.

Pracodawca jest zobowiązany sporządzić 

udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego 

występującego na stanowisku pracy, na którym 

jest zatrudniony młodociany. Informacje o ry-

zyku zawodowym, które wiąże się z pracą wy-

konywaną przez młodocianego, oraz o zasadach 

ochrony przed zagrożeniami na tym stanowisku 

pracodawca jest zobowiązany przekazać nie 

tylko młodocianemu, ale również przedstawi-

cielowi ustawowemu młodocianego, czyli z re-

guły rodzicom (art. 201 § 3 k.p.).

Umowa w celu przygotowania zawodowego 

młodocianych, poza elementami wymaganymi 

dla wszystkich umów o pracę, powinna dodatko-

wo zawierać (art. 195 k.p.):

■  wskazany rodzaj przygotowania zawodowego, 

które ma odbywać młodociany (nauka zawodu 

lub przyuczenie do wykonywania określonej 

pracy),

■  czas trwania i miejsce odbywania przygotowa-

nia zawodowego,

■  sposób dokształcania teoretycznego.
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PRAWO PRACY

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

......................................................................      ………………..........……................…………
                    (pieczęć pracodawcy)                                                                                                                                                (miejsce i data)

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

zawarta w dniu ………..………..................…………… pomiędzy …........…………………………………………………………………………………… 
z siedzibą: …..………………....................................................................................................…, zwanym dalej „Pracodawcą”,
a ………………………………………………………............................................................................................................…………………………….
urodzonym …………………..................................................................……………………........................................................................
PESEL ……………………..............................................................................................................……………………….…….....………………… 
zamieszkałym …………...........………………............................................................................., zwanym dalej „Młodocianym”.

§ 1
1. Strony zawierają umowę na czas nieokreślony.
2. Nauka zawodu ……………………………………..........…… trwa ………….…..…...….. miesiące od dnia ……………..…….….. do dnia 
zdania egzaminu końcowego.

§ 2
1. Przygotowanie zawodowe będzie odbywało się w ……...........…………………….................................................................
2. Młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania teoretycznego w formie ……….......................................

§ 3
W okresie nauki zawodu Młodociany będzie otrzymywał wynagrodzenie obliczone jako procent przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującym od pierw-
szego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, który wynosi:
■  w pierwszym roku nauki – 4%,
■  w drugim roku nauki – 5%,
■  w trzecim roku nauki – 6%.

§ 4
Dniem rozpoczęcia nauki zawodu jest ............................. r.

§ 5
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradza-
nia (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………….....................................................   ......…....................…………………………………….
             (podpis młodocianego i data)                                                                                                 (podpis pracodawcy i data)

Zasadą jest, że umowa w celu przygotowania 

zawodowego powinna być zawarta z pracowni-

kiem młodocianym na czas nieokreślony. Od tej 

zasady przewidziano jednak jeden wyjątek. Mia-

nowicie jeśli pracodawca zatrudnia w celu nauki 

zawodu większą liczbę pracowników młodocia-

nych, niż to wynika z jego potrzeb, może zawrzeć 

z młodocianymi umowy o pracę w celu przygoto-

wania zawodowego na czas określony.  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 22 § 3, art. 194, art. 195 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. 15, 17 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),
 � § 7, 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232).



MAURYCY ORGANA – radca prawny, syndyk licencjonowany, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego 

Pracownik, który podejmuje naukę za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, 
ma prawo do zwolnień od pracy oraz w niektórych przypadkach do urlopu 
szkoleniowego. Natomiast pracownicy rozpoczynający naukę samodziel-
nie (bez skierowania) mogą otrzymać od pracodawcy jedynie urlop bez-
płatny lub bezpłatne zwolnienia od pracy na naukę.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pra-

cownika to zdobywanie lub uzupełnianie wie-

dzy i umiejętności przez pracownika, z inicja-

tywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 

§ 1 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Prze-

pisy nie określają, w jakiej formie pracodawca 

musi wyrazić zgodę, aby można było uznać, że 

podnoszenie kwalifikacji następuje za jego 

zgodą. W związku z istniejącymi niejasnościa-

mi stanowisko w tej sprawie zajęło Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej, uznając, że 

w praktyce każde zachowanie pracodawcy 

może zostać uznane jako jego dorozumiana 

zgoda na dokształcanie pracownika. W ocenie 

MPiPS, udzielenie pracownikowi jakiegokol-

wiek świadczenia, pozostającego w wyraźnym 

związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodo-

wych, może zostać uznane za zgodę pracodaw-

cy na kształcenie się pracownika.

Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pra-

cownikom podnoszenie kwalifikacji zawodo-

wych (art. 94 pkt 6 k.p.). Nie oznacza to jed-

nak, że pracownik może żądać np. na drodze 

sądowej od pracodawcy sfinansowania kosz-

tów nauki. Obowiązek ułatwiania nauki nie 

oznacza automatycznego obowiązku jej finan-

sowania przez pracodawcę.

Pracodawca, który nie 
chce wspierać finansowo 
nauki pracownika, powinien 
powstrzymać się od przy-
znawania dodatkowych 
świadczeń, które mogłyby 
ułatwiać pracownikowi 
podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych.

Równe traktowanie w dostępie 
do szkoleń
Pracodawca, podejmując decyzję o udzieleniu 

pomocy pracownikom w związku z podnosze-

niem ich kwalifikacji zawodowych, musi pa-

Kompendium Kadrowe
– procedury 

Kierowanie pracowników 
na dokształcanie – instrukcje 
dla pracodawców 
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miętać, że jego pełną swobodę w tym zakresie 

ograniczają regulacje nakazujące równe trakto-

wanie wszystkich pracowników. Pracodawca 

ma obowiązek traktować wszystkich pracowni-

ków w taki sam sposób w zakresie warunków 

zatrudnienia oraz dostępu do szkoleń podno-

szących kwalifikacje zawodowe (art. 183a § 1 

k.p.). Jeżeli więc chęć uczestniczenia w podno-

szeniu kwalifikacji zawodowych wspieranych 

przez pracodawcę zgłosi więcej pracowników, 

niż przewidział pracodawca, to pracodawca 

musi przyjąć prawnie dopuszczalne metody do-

boru pracowników, którzy będą podnosić swoje 

kwalifikacje zawodowe. Kryterium doboru pra-

cowników nie mogą być np.: płeć, wiek, niepeł-

nosprawność, rasa, religia, narodowość, prze-

konania polityczne, przynależność związkowa, 

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja 

seksualna oraz rodzaj zatrudnienia (na czas 

określony lub nieokreślony albo w pełnym lub 

niepełnym wymiarze czasu pracy).

Określając, komu przyznać prawo do 

uczestniczenia w szkoleniu, pracodawca powi-

nien kierować się wyłącznie obiektywnymi 

kryteriami. W większych firmach z pewnością 

będzie konieczna wszechstronna analiza po-

trzeb szkoleniowych, która powinna uwzględ-

niać opis i ocenę aktualnej i docelowej struktu-

ry zatrudnienia w danym zakładzie pracy.

Pracodawcy nie mogą 
stosować dyskryminujących 
kryteriów przy kwalifikowa-
niu pracowników na do-
kształcanie.

Opisane zasady postępowania obowiązują 

zarówno pracodawców prywatnych, jak i pu-

blicznych. W przypadku tej drugiej grupy pra-

cownicy zainteresowani podnoszeniem swoich 

kwalifikacji zawodowych mają o tyle ułatwio-

ne zadanie, że w planach finansowych jedno-

stek budżetowych (np. w samorządach) powin-

ny znaleźć się środki finansowe na podnoszenie 

wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowni-

ków. Pracodawcy z sektora budżetowego mu-

szą więc przed rozpoczęciem kolejnego roku 

budżetowego przewidzieć swoje wydatki szko-

leniowe na podnoszenie kwalifikacji zawodo-

wych pracowników. 

Uprawnienia dokształcającego 
się pracownika 

Pracownik, który podnosi kwalifikacje zawo-

dowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, 

ma dodatkowe uprawnienia, do których należą 

przede wszystkim urlopy szkoleniowe i prawo 

do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 

(art. 1031 § 2 k.p.). Świadczenia te przysługują 

pracownikowi na podstawie przepisów Kodek-

su pracy, nawet jeżeli nie zostaną przyznane 

w umowie szkoleniowej.

Należy zwrócić uwagę, że regułą jest obec-

nie udzielanie urlopu szkoleniowego na egza-

min. Wyjątek dotyczy urlopu szkoleniowego 

udzielanego na przygotowanie pracy dyplomo-

wej. Jeżeli zatem szkolenie odbywane przez 

pracownika nie kończy się egzaminem, to nie 

przysługuje mu urlop szkoleniowy. Urlopu 

szkoleniowego udziela się w dni, które są dla 

pracownika dniami pracy, zgodnie z obowią-

zującym go rozkładem czasu pracy.

Osoby uprawnione i wymiar urlopu 
szkoleniowego

Przypadki uprawniające pracowni-
ka do urlopu szkoleniowego

Wymiar urlopu 
szkoleniowego

przystąpienie do egzaminów 
eksternistycznych

6 dni

przystąpienie do egzaminu 
maturalnego

6 dni

przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe

6 dni

na przygotowanie pracy dyplo-
mowej oraz przygotowanie się 
i przystąpienie do egzaminu 
dyplomowego

21 dni na ostat-
nim roku studiów

Po zmianie przepisów w zakresie dokształcania 

pracowników od 16 lipca 2010 r. istniały wątpliwo-

ści, czy pracownikowi przysługuje urlop szkolenio-

wy, jeżeli kształci się na studiach podyplomowych. 

Od 1 października 2011 r. nie ma już takich wątpli-

wości. Od tego dnia pracownikom kształcącym się 

na studiach podyplomowych nie przysługuje urlop 

szkoleniowy. Od 1 października 2011 r. obowiązuje 

bowiem nowe rozporządzenie w sprawie tytułów 

zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 

warunków wydawania oraz niezbędnych elemen-
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tów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru 

suplementu do dyplomu (dalej: rozporządzenie 

w sprawie tytułów zawodowych). Warunkiem wy-

dania świadectwa ukończenia studiów podyplomo-

wych jest złożenie m.in. pracy końcowej lub egza-

minu końcowego (§ 6 rozporządzenia w sprawie 

tytułów zawodowych). Przed zmianą przepisów 

studia podyplomowe najczęściej kończyły się pracą 

dyplomową lub egzaminem dyplomowym. Po 

zmianie przepisów pracownikom na studiach pody-

plomowych nie przysługuje prawo do urlopu szko-

leniowego. Urlop szkoleniowy przysługuje bowiem 

na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygo-

towanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomo-

wego (art. 1032 § 1 pkt 4 k.p.), a studia podyplomo-

we nie kończą się obecnie pracą dyplomową lub 

egzaminem dyplomowym.

Pracodawca nie musi 
udzielać urlopu szkolenio-
wego pracownikom przy-
stępującym do egzaminu 
końcowego na studiach 
podyplomowych.

Niewykorzystany przez pracownika urlop 

szkoleniowy nie przechodzi na następny rok 

ani nie przysługuje za niego ekwiwalent pie-

niężny. Prawo do urlopu szkoleniowego przy-

sługuje pracownikowi w danym roku akade-

mickim lub szkolnym.

Urlop szkoleniowy ma charakter jednorazo-

wy i przysługuje zatrudnionemu tylko raz na 

konkretny egzamin. Jeśli pracownik nie zaliczy 

egzaminu, a wyczerpie już z tego tytułu przy-

sługujący mu limit dni urlopu szkoleniowego, 

jego uprawnienie do tego urlopu będzie w pełni 

zrealizowane. Nie trzeba więc udzielać urlopu 

szkoleniowego w razie kolejnego podchodzenia 

do tego samego egzaminu, jeśli pracownik wy-

czerpał liczbę dni przysługującego mu urlopu.

Pracodawca nie musi 
wypłacać pracownikowi 
ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop 
szkoleniowy.

Przykład
Pracodawca zawarł z pracownikiem umo-
wę, na podstawie której zobowiązał się sfi-
nansować czesne na 5-letnich zaocznych 
studiach wyższych. Pracownik ze względu 
na niezaliczenie egzaminu dyplomowego 
poprosił o udzielenie 21 dni urlopu szkole-
niowego, które chce wykorzystać na ponow-
ne przygotowanie się do tego egzaminu. 
Wcześniej wykorzystał 21 dni urlopu szkole-
niowego na przygotowanie pracy dyplomo-
wej oraz na przystąpienie do egzaminu dy-
plomowego. 
W związku z tym pracodawca odmówił 
pracownikowi urlopu szkoleniowego. Ta-
kie postępowanie pracodawcy jest prawi-
dłowe.

Pracownikowi przysługuje również zwol-

nienie z całości lub części dnia pracy na czas 

niezbędny, aby punktualnie przybyć na obo-

wiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, 

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 

(art. 1031 § 2 pkt 2 k.p.). Pracodawca musi za-

tem udzielić pracownikowi zwolnienia od 

pracy w wymiarze pozwalającym mu na do-

tarcie na zajęcia takim środkiem komunika-

cji, jakim zazwyczaj się porusza, odbycie 

obowiązkowych zajęć i ewentualnie powrót 

do pracy.

Przykład
Pracownik rozpoczął studia zaoczne za 
zgodą pracodawcy. Jest zatrudniony 
w Ostródzie, a studiuje w Gdańsku. Zajęcia 
odbywają się co 2 tygodnie od piątku od 
godz. 17.00 do niedzieli do godz. 18.00. Pra-
cownik pracuje od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do 16.00. Aby dojechać na 
uczelnię w piątek na godz. 17.00, musi 
wyjść z pracy o godz. 14.00, ponieważ ma 
pociąg o godz. 14.35. Pracodawca powi-
nien więc zwalniać pracownika z pracy 
w piątki o godz. 14.00.

Pracodawca może żądać od pracownika po-

twierdzenia godzin i dni, w których odbywają 

się zajęcia. W tym celu pracownik powinien 
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przedstawić np. zaświadczenie z uczelni okre-

ślające jego plan zajęć.

Wynagrodzenie uczącego się 
pracownika

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy oraz za 

czas zwolnienia od pracy udzielonego 

w związku z dokształcaniem należy obliczać 

jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, 

ale z jedną zmianą. Składniki płacy ustalane 

w przeciętnej wysokości należy przyjąć z mie-

siąca wystąpienia urlopu szkoleniowego. Takie 

stanowisko w tej sprawie prezentuje również 

resort pracy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za 

urlop szkoleniowy stanowią składniki wyna-

grodzenia, które dzielimy na składniki:

 ■ stałe, np. wynagrodzenie zasadnicze,

 ■ zmienne za okresy nie dłuższe niż jeden 

miesiąc, np. premie, prowizje.

Innych składników wynagrodzenia, w tym 

składników zmiennych przysługujących za 

okresy dłuższe niż miesiąc, nie należy 

uwzględniać w wynagrodzeniu za urlop szko-

leniowy. Do wynagrodzenia za urlop szkole-

niowy przyjmujemy stałe wynagrodzenie uzy-

skane w miesiącu udzielenia urlopu 

szkoleniowego. Tak samo składniki zmienne 

przyjmujemy za okres korzystania przez pra-

cownika z urlopu szkoleniowego.

Ustaloną w ten sposób podstawę wymiaru 

wynagrodzenia za urlop szkoleniowy należy 

podzielić przez liczbę godzin, które faktycznie 

pracownik przepracował w miesiącu, w któ-

rym przypadał urlop szkoleniowy. Uzyskaną 

stawkę godzinową należy następnie pomnożyć 

przez liczbę godzin, jaką pracownik powinien 

przepracować w trakcie urlopu szkoleniowego 

zgodnie z rozkładem czasu pracy.

Przykład 
Przyjmijmy, że w październiku  2014 r. pra-
cownik podnoszący kwalifikacje zawodowe 
za zgodą pracodawcy wykorzysta 2 dni urlo-
pu szkoleniowego na przygotowanie pracy 
dyplomowej. W czasie urlopu szkoleniowego 
powinien przepracować – zgodnie z rozkła-
dem – 16 godzin. Pracownik otrzymuje wyna-
grodzenie miesięczne 3000 zł oraz premię 

miesięczną. W październiku 2014 r. pracow-
nik otrzyma 500 zł tej premii, a przepracuje 
faktycznie 168 godzin. Wynagrodzenie za 
urlop szkoleniowy ze zmiennych składników 
należy obliczyć następująco:
■  premię wypłaconą w październiku 2014 r. 

należy podzielić przez liczbę godzin rze-
czywiście przepracowanych w tym mie-
siącu: 500 zł : 168 godz. = 2,98 zł,

■   uzyskaną stawkę godzinową należy po-
mnożyć przez liczbę godzin, jakie pracow-
nik powinien przepracować w trakcie urlo-
pu szkoleniowego (tj. 16 godzin):

2,98 zł x 16 godz. = 47,68 zł.
W październiku 2014 r. pracownik powinien 
otrzymać pełne wynagrodzenie zasadnicze 
3000 zł, 500 zł premii oraz 47,68 zł wyna-
grodzenia za urlop szkoleniowy, czyli łącznie 
3547,68 zł.

Pracodawca może np. w umowie szkolenio-

wej przyznać pracownikowi podnoszącemu 

kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadcze-

nia, np. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, 

podręczniki i zakwaterowanie. Przyznanie 

tych świadczeń zależy jednak wyłącznie od 

dobrej woli pracodawcy.

Nauka bez zgody 
pracodawcy

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełnia-

jącemu wiedzę z własnej inicjatywy mogą być 

przyznane jedynie:

 ■ zwolnienie z całości lub części dnia pracy 

bez zachowania prawa do wynagrodzenia,

 ■ urlop bezpłatny – w wymiarze ustalonym 

w porozumieniu zawieranym między praco-

dawcą a pracownikiem.

Indywidualny czas pracy

Aby pomóc pracownikowi w podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych, pracodawca może 

uwzględnić wniosek podwładnego o ustalenie 

indywidualnego rozkładu czasu pracy. W ten 

sposób pracodawca może uniknąć konieczno-

ści wyrażania lub odmowy zgody na dokształ-

canie i nie będzie ponosić związanych z tym 

świadczeń. Pozwoli to jednocześnie uczącemu 
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się pracownikowi pogodzić pracę z zajęciami. 

W tym przypadku trudno będzie uznać 

uwzględnienie wniosku pracownika za zgodę 

na podnoszenie kwalifikacji, gdyż są to odręb-

ne uprawnienia i regulacje prawne.

Jeżeli pracodawca nie 
chce zobowiązać pracow-
nika do odpracowania 
nauki, nie ma obowiązku 
zawarcia z nim umowy szko-
leniowej.

Umowy szkoleniowe
Pracodawca, który chce zobowiązać pracowni-

ka do pozostania w zatrudnieniu przez pewien 

okres po zakończeniu szkolenia/nauki, musi 

zawrzeć z pracownikiem pisemną umowę 

szkoleniową.

Maksymalny okres, przez który pracownik 

musi odpracować szkolenie/naukę, wynosi 

3 lata – niezależnie od rodzaju i wysokości 

kosztów szkolenia (art. 1035 k.p.). Umowa po-

winna określać ustalony przez strony okres 

obowiązku odpracowania po zakończeniu na-

uki/szkolenia. 

Obowiązek zwrotu kosztów nauki
Jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające 

obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez 

pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych 

świadczeń (koszty nauki, podręczników, kosz-

ty dojazdu), zwrot następuje w wysokości pro-

porcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukoń-

czeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

lub okresu zatrudnienia w czasie ich podno-

szenia. Wynagrodzenie wypłacane pracowni-

kowi w okresie urlopu szkoleniowego lub za 

czas zwolnienia niezbędny do punktualnego 

przybycia na zajęcia nie podlega zwrotowi.

Przykład
Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę 
o podnoszenie kwalifikacji i ponosi koszty pod-
ręczników, dojazdów do Krakowa oraz 50% 
czesnego. Pracownikowi do końca studiów 
pozostał 1 rok, ale firma ze względów finanso-
wych nie może dalej pokrywać wszystkich 
świadczeń związanych z nauką. Umowa szko-
leniowa nie przewiduje możliwości jej rozwią-
zania za wypowiedzeniem. W takiej sytuacji 
pracodawca nie może jednostronnie zwolnić 
się z obowiązku ponoszenia dalszych kosztów 
nauki pracownika. Jedynym wyjściem jest roz-
wiązanie umowy szkoleniowej lub zmiana jej 
treści na mocy porozumienia zawartego mię-
dzy pracodawcą a pracownikiem. Przepisy 
prawa pracy nie przewidują ustawowego wy-
powiedzenia umowy o podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych (oraz okresu wypowiedzenia), 
nawet jeżeli przyczyną jej rozwiązania są pro-

Zasady zwrotu kosztów nauki

Okoliczności uzasadniające obowiązek zwrotu przez pracownika sfinansowanych przez pracodawcę dodatkowych 
kosztów nauki, które zaistniały:

z inicjatywy pracodawcy z inicjatywy pracownika

pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia 
z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym 
w umowie, nie dłuższym jednak niż 3 lata
 
 
 

pracownik nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych bez uzasadnionych przyczyn

pracownik bez uzasadnionych przyczyn przerwie podno-
szenie kwalifikacji zawodowych

pracownik w okresie nauki lub po jej ukończeniu (w terminie 
określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata) rozwiąże 
umowę o pracę za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowie-
dzenia umowy o pracę z powodu mobbingu

pracownik w okresie nauki lub po jej ukończeniu (w terminie 
określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata) bezpod-
stawnie rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracodawcy lub za wypowiedzeniem, jak też bez 
wypowiedzenia z powodu mobbingu
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blemy finansowe pracodawcy i brak środków 
na pokrywanie kosztów nauki pracownika.

Dodatkowe elementy umowy szkoleniowej 
W  umowie szkoleniowej można uregulować 

następujące kwestie:

 ■ dokładny rodzaj szkolenia lub kierunek, 

w jakim pracownik będzie podnosił kwalifi-

kacje,

 ■ sposób udzielania zwolnień od pracy,

 ■ wymiar dodatkowego płatnego urlopu szko-

leniowego, jaki przysługuje pracownikowi,

 ■ rodzaje świadczeń przysługujących pracow-

nikowi (zwrot kosztów czesnego, podręcz-

ników, dojazdów itp.),

 ■ wysokość i zasady zwrotu dodatkowej po-

mocy finansowej dla pracownika w przy-

padku jego rezygnacji z dokształcania.

Wzór umowy o podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych znajduje się na stronie www.
spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.

Postępowanie pracodawcy w przypadku 
skierowania pracownika na dokształcanie: 

Krok 1 – ustal procedurę wyboru pracowni-

ków, którzy mogą skorzystać z dofinansowania 

nauki przy uwzględnieniu obiektywnych i nie-

dyskryminujących kryteriów wyboru,

Krok 2 – ustal z pracownikiem indywidual-

nie lub w przepisach wewnątrzzakładowych 

warunki odbywania dokształcania, 

Krok 3 – podpisz z pracownikiem umowę 

o dokształcanie.

Pracownicy, którzy rozpoczęli 
naukę przed 16 lipca 2010 r.

Do 10 kwietnia 2010 r. szczegółowe prawa 

i obowiązki stron umowy o pracę związane 

z dokształcaniem pracowników określało roz-

porządzenie w sprawie zasad i warunków pod-

noszenia kwalifikacji zawodowych i wy-

kształcenia ogólnego dorosłych (dalej: 

rozporządzenie o podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych). Jednak 10 kwietnia 2010 r. roz-

porządzenie to utraciło moc – w następstwie 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 mar-

ca 2009 r. (K 28/08, Dz.U. Nr 58, poz. 485). 

Trybunał uznał wówczas za niezgodny z kon-

stytucją art. 103 k.p., będący podstawą wyda-

nia ww. rozporządzenia. Nowe przepisy regu-

lujące dokształcanie pracowników weszły 

w życie dopiero 16 lipca 2010 r. W praktyce 

możemy więc spotkać również umowy okre-

ślające prawa i obowiązki stron umowy o pra-

cę zawierane w przeszłości, do których stosu-

jemy różne przepisy prawne. W przypadku 

dłużej dokształcających się pracowników 

określenie przepisów właściwych dla relacji 

pracodawca – pracownik zależy od dnia roz-

poczęcia nauki.

Przepisy stosowane do umów 
szkoleniowych

Data rozpoczęcia 
nauki/zawarcia umowy

z pracodawcą

Przepisy właściwe 
do oceny relacji 

pracodawca – pracownik

do 15 lipca 2010 r. rozporządzenie o podno-
szeniu kwalifikacji zawo-
dowych

po 15 lipca 2010 r. art. 1031–1036 k.p.

Jednocześnie wskazano, że do pracowni-

ków, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifika-

cji zawodowych przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji Kodeksu pracy w tym zakresie 

(tj. przed 16 lipca 2010 r.), stosuje się przepisy 

regulujące zasady i warunki podnoszenia kwa-

lifikacji zawodowych przez pracowników, obo-

wiązujące przed 11 kwietnia 2010 r. – czyli 

przepisy rozporządzenia o podnoszeniu kwali-

fikacji zawodowych.

Obecnie należy uznać, że rozpoczęcie nauki 

przed 16 lipca 2010 r., czyli według poprzed-

nio obowiązujących regulacji, i niezakończe-

nie jej dotychczas będzie występowało raczej 

rzadko.  Niemniej takie sytuacje mogą wystą-

pić w praktyce, np. w przypadku studiów me-

dycznych czy rozpoczęcia nauki od semestru 

zimowego. 

Zwolnienie z PIT dokształcających 
się pracowników

Zwolnione z podatku są świadczenia przy-

znane pracownikowi na podnoszenie kwali-

fikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagro-

dzeń otrzymywanych za czas zwolnienia 

z całości lub części dnia pracy oraz za czas 

urlopu szkoleniowego (art. 21 ust. 1 pkt 90 

ustawy o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych).
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Aby uniknąć wątpliwości co do zakresu sto-

sowania zwolnienia z podatku do świadczeń 

przyznanych pracownikowi na naukę, warto 

zawrzeć umowę, w której zostaną sprecyzowa-

ne koszty, jakie pracodawca poniesie za pra-

cownika w związku z podnoszeniem przez nie-

go kwalifikacji zawodowych.

Jeżeli podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych odbywa 
się za zgodą pracodawcy, 
do przychodu pracownika 
ze stosunku pracy nie na-
leży wliczać opłaconych 
przez pracodawcę kosztów 
czesnego, zakupu podręcz-
ników czy kosztów dojazdu.

Jeżeli jednak pracownik zdobywa lub uzu-

pełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicja-

tywy, wszelkie ewentualne dodatkowe świad-

czenia przyznane przez pracodawcę, m.in. 

opłacenie kosztów kształcenia, nie są objęte 

zwolnieniem z podatku dochodowego, a w re-

zultacie stanowią przychód tej osoby ze sto-

sunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Składki ZUS

Wartość dodatkowych świadczeń przyznanych 

zgodnie z przepisami Kodeksu pracy przez 

pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji za-

wodowych pracownika, przysługujących pra-

cownikom podejmującym naukę lub podnoszą-

cym kwalifikacje zawodowe za zgodą 

pracodawcy, nie stanowi podstawy do nalicze-

nia składek na ubezpieczenia społeczne. 

Świadczenia te nie stanowią też podstawy wy-

miaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Wyłączenie ze składek na ubezpieczenia spo-

łeczne i ze składki zdrowotnej nie obejmuje 

jednak wynagrodzeń otrzymywanych przez 

pracownika za czas urlopu szkoleniowego oraz 

za czas zwolnień z całości lub części dnia pra-

cy w związku z nauką.

Inaczej jest natomiast w sytuacji pracowni-

ka, który podejmuje naukę bez inicjatywy pra-

codawcy. Ponieważ w takim przypadku przepi-

sy Kodeksu pracy nie przewidują wypłaty 

żadnych świadczeń, to gdyby pracodawca 

przyznał pracownikowi takie świadczenia, sta-

nowiłyby one podstawę do naliczenia składek 

ZUS.

Koszt nauki kosztem pracodawcy

W kwestii kwalifikacji kosztów szkoleń oraz 

innych świadczeń z nimi związanych do kosz-

tów uzyskania przychodów pracodawcy przyj-

muje się, że nakłady poniesione na rozwój za-

wodowy pracowników wpływają na jakość ich 

pracy, a zatem również na przychody praco-

dawcy z prowadzonej działalności. Należy za-

tem uznać, że wydatki te stanowią koszt podat-

kowy. Aby jednak pracodawca mógł 

zakwalifikować koszty szkoleń do kosztów 

podatkowych, musi wykazać związek między 

opłaconymi szkoleniami a rodzajem prowa-

dzonej przez siebie działalności.

Aby koszty poniesione przez 
pracodawcę na szkolenie 
pracownika mogły być bez 
ryzyka uznane za koszt uzy-
skania przychodów praco-
dawcy, musi istnieć związek 
między przedmiotem szkole-
nia a rodzajem działalności 
pracodawcy.

Przykład
Pracodawca sfinansował pracownikom za-
trudnionym na stanowisku opiekunów gór-
skich obozów sportowych dla młodzieży 
koszty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy 
w warunkach terenowych i survivalu. W ta-
kim przypadku pracodawca może zaliczyć 
koszty szkoleń tych pracowników do kosz-
tów uzyskania przychodów. Jeżeli taki sam 
kurs zostałby sfinansowany np. pracowni-
kom działu prawnego, to nie byłoby podstaw 
do zaliczenia tego szkolenia do kosztów uzy-
skania przychodów pracodawcy.

W przypadku szkoleń ogólnych pracowni-

ków może pojawić się konieczność wykazania 
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przed urzędem skarbowym, że – mimo iż szko-

lenie nie jest bezpośrednio związane z przed-

miotem działalności pracodawcy – dzięki pod-

noszeniu tych kwalifikacji pracownicy będą 

lepiej pracować, a tym samym będą mieć 

większy wpływ na wysokość przychodów 

osiąganych przez pracodawcę.

Rozliczenie zwrotu kosztów nauki

Jeżeli wystąpi sytuacja, że pracownik, który za-

warł uprzednio z pracodawcą umowę szkolenio-

wą, zwróci pracodawcy koszty nauki w całości 

lub w części (np. z powodu przerwania nauki), to 

pracodawca musi te kwoty wykazać w swoich 

przychodach z działalności (jeśli wcześniej zali-

czył te wydatki do kosztów uzyskania przycho-

dów). Dokonany przez pracownika zwrot kosz-

tów nie wywoła skutków podatkowo-składkowych 

po jego stronie.

Zwrot kosztów nauki następuje proporcjo-

nalnie do czasu przepracowanego po zakoń-

czeniu nauki do dnia rozwiązania umowy 

o pracę. Proporcjonalność jest rozumiana jako 

stosunek całego okresu zatrudnienia po dniu 

ukończenia nauki do okresu, na jaki została za-

warta umowa szkoleniowa (tj. maksymalnie 

3 lata).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 �  art. 17, art. 183a, art. 55, art. 94 pkt 6, art. 943, art. 1031–1036 usta-
wy 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. 3, 4 ustawy z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
Nr 105, poz. 655),
 �  art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 598),
 �  art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1004),
 �  art. 21 ust. 1 pkt 90, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),
 � § 1–11, 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w spra-
wie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472; 
ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216) – uchylone – obowiązuje, 
gdy rozpoczęcie nauki/zawarcie umowy z pracodawcą nastąpi-
ło przed 16 lipca 2010 r., 
 �  § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 wrześ-
nia 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwen-
tom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów 
dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196, 
poz. 1167),
 �  § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, 
poz. 860).

Przykładowy sposób wyliczenia 
kwoty dofinansowania nauki 
podlegającej zwrotowi

Wyliczenie kwoty dofinansowania nauki podlegającej 
zwrotowi

Kwota sfinansowana 
przez pracodawcę 
(czesne)

28 800 zł

Okres obowiązywania 
umowy szkoleniowej

36 miesięcy

Rozwiązanie umowy 
o pracę

33 miesiące od ukończenia 
studiów

Kwota do zwrotu 2400 zł (3/36 x 28 800 zł)

W numerze 34/2014 „Serwisu Prawno-Pracowniczego” ukaże się książka 

„Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – pytania i odpowiedzi”, 

a w niej m.in.:

■  czy w razie choroby rodzica wykorzystującego urlop rodzicielski urlop ten może przejąć 

drugi rodzic,

■  kiedy można przerwać urlop wychowawczy pracownicy, która wyjechała za granicę,

■  czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka,

■  kiedy należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe pracownicy przechodzącej na urlop wy-

chowawczy w trakcie miesiąca,

■  czy do przychodów nauczycieli przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowaw-

czych stosuje się pracownicze koszty uzyskania przychodu,

■  kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o urlop rodzicielski,

■  w jakiej wysokości pracownicy należy wypłacać zasiłek macierzyński.

2 września 2014 roku    www.serwispp.infor.pl
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dodatek wyrównawczy WYNAGRODZENIA

ANNA PUSZKARSKA – radca prawny

Dodatek wyrównawczy 
– warunki przyznawania i naliczania
W razie przeniesienia pracowników na inne stanowisko, z którym wiąże się niższe 
wynagrodzenie, trzeba wypłacać im dodatek wyrównawczy. Prawo do takiego 
świadczenia przysługuje jednak tylko w przypadkach wskazanych w przepisach 
i przez ustalony w nich okres.

Sytuacje, w których należy wypłacać dodatek 

wyrównawczy, zostały określone w ustawie – Ko-

deks pracy (dalej: k.p.) oraz w ustawie o szcze-

gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-

cowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupo-

wych). Osoby uprawnione do tego świadczenia 

i okresy jego wypłaty podano w tabeli. 

Tabela. Obowiązek wypłaty dodatku wyrównawczego

Uprawnieni Przesłanki wypłaty Okres 
przysługiwania

Podstawa 
prawna

pracownica w ciąży zatrudniona w porze nocnej, 
której pracodawca zmienił rozkład czasu pracy tak, 
aby mogła wykonywać pracę poza porą nocną albo 
którą przeniósł do innej pracy

zmiana rozkładu czasu 
pracy lub przeniesienie 
do innej pracy powoduje 
obniżenie wynagrodzenia

na okres ciąży art. 1781 k.p.

■ pracownica w ciąży lub 
■ karmiąca dziecko piersią, 
której – z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne 
wynikające z przepisów albo z orzeczenia lekarskie-
go – zmieniono warunki pracy na dotychczasowym 
stanowisku lub skrócono czas pracy albo którą 
przeniesiono do innej pracy

zmiana warunków pracy 
na dotychczasowym sta-
nowisku, skrócenie czasu 
pracy lub przeniesienie 
do innej pracy powoduje 
obniżenie wynagrodzenia

przez cały okres zmiany 
warunków zatrudnienia 
(skrócenia czasu pracy/
przeniesienia do innej 
pracy)

art. 179 § 1–4 k.p.

pracownik, u którego stwierdzono objawy wskazujące 
na powstawanie choroby zawodowej, przeniesiony 
– na podstawie orzeczenia lekarskiego – do innej pracy

przeniesienie do innej 
pracy powoduje obniżenie 
wynagrodzenia

nie dłużej niż przez 6 mie-
sięcy

art. 230 k.p.

pracownik, który stał się niezdolny do wykonywania 
dotychczasowej pracy na skutek wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej, przeniesiony – na podstawie 
orzeczenia lekarskiego – do innej pracy

przeniesienie do innej 
pracy powoduje obniżenie 
wynagrodzenia

nie dłużej niż przez 6 mie-
sięcy

art. 231 k.p.

pracownicy wymienieni w art. 5 ust. 5 ustawy o zwol-
nieniach grupowych, w tym m.in.: pracownicy korzy-
stający z ochrony przedemerytalnej (art. 39 k.p.) lub 
z ochrony stosunku pracy w związku z rodzicielstwem 
(art. 177 k.p.), którym wypowiedziano dotychczasowe 
warunki pracy i płacy

wypowiedzenie warunków 
pracy i płacy powoduje 
obniżenie wynagrodzenia

do końca okresu, w którym 
pracownik korzystałby ze 
szczególnej ochrony przed 
wypowiedzeniem lub roz-
wiązaniem stosunku pracy

art. 5 ust. 5 
i 6 ustawy 
o zwolnieniach 
grupowych

pracownicy inni niż wymienieni w art. 5 ust. 5 ustawy 
o zwolnieniach grupowych, których stosunek pracy 
podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem 
lub rozwiązaniem i którym wypowiedziano warunki 
pracy i płacy w ramach zwolnienia indywidualnego; 
dodatek nie przysługuje osobie korzystającej z ochro-
ny przed wypowiedzeniem z powodu usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy (art. 41 k.p.) 

wypowiedzenie warunków 
pracy i płacy powoduje 
obniżenie wynagrodzenia

nie dłużej niż przez 6 mie-
sięcy

art. 10 ust. 2–4 
ustawy 
o zwolnieniach 
grupowych
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Zasady obliczania wysokości dodatku określa 

rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wy-

nagrodzenia w okresie niewykonywania pracy 

oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obli-

czania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrów-

nawczych do wynagrodzenia oraz innych należ-

ności przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: 

rozporządzenie o ustalaniu wynagrodzenia). Do-
datek stanowi różnicę między wynagrodzeniem 
z okresu poprzedzającego zmianę warunków 
zatrudnienia a wynagrodzeniem po tej zmianie 
(§ 7 rozporządzenia o ustalaniu wynagrodze-
nia oraz art. 5 ust. 6 i art. 10 ust. 4 ustawy 
o zwolnieniach grupowych).

Ustalenie podstawy
Wynagrodzenie do celów obliczenia dodatku wy-

równawczego określa się na zasadach obowiązu-

jących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, 

podanych w rozporządzeniu w sprawie szczegóło-

wych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, 

ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas 

urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

(dalej: rozporządzenie urlopowe).

Taka regulacja powoduje, że przy ustalaniu 

prawa do dodatku pracodawca pomija niektóre 

składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pra-

cownika przed zmianą warunków zatrudnienia. 

Pracodawca nie uwzględnia (§ 6 rozporządzenia 

urlopowego):

■ jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za 

spełnienie określonego zadania bądź za okre-

ślone osiągnięcie,

■ wynagrodzenia za czas gotowości do pracy 

oraz za czas niezawinionego przez pracownika 

przestoju,

■ gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

■ wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowe-

go, a także za czas innej usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy,

■ ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn-

kowy,

■ dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego 

z tytułu zastępstwa sądowego,

■ wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku 

z chorobą zakaźną,

■ kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

■ nagród z zakładowego funduszu nagród, dodat-

kowego wynagrodzenia rocznego, należności 

przysługujących z tytułu udziału w zysku lub 

w nadwyżce bilansowej,

■ odpraw emerytalnych lub rentowych albo in-

nych odpraw pieniężnych,

■ wynagrodzenia i odszkodowania przysługują-

cego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Stałe miesięczne składniki
Sposób obliczania wysokości dodatku zależy 

od tego, jakie składniki wynagrodzenia otrzymuje 

pracownik. Należy ustalić, czy mają one charak-

ter stały, czy zmienny oraz za jaki okres przysłu-

gują (miesięczny albo krótszy lub dłuższy niż 

miesiąc).

W przypadku gdy pracownik otrzymuje skład-

niki wynagrodzenia określone w stałych staw-

kach miesięcznych, dodatek z takich składników 

stanowi różnicę między ich wysokością przysłu-

gującą przed zmianą warunków zatrudnienia 

a wysokością po dokonaniu tych zmian. Jeżeli 

po przeniesieniu chronionego pracownika na 

inne stanowisko pracodawca zatrudnił na jego 

dotychczasowym stanowisku inną osobę z wyż-

szą lub niższą pensją, nie wpłynie to na wyso-

kość dodatku należnego przeniesionemu pod-

władnemu (por. uchwałę SN z 20 marca 1992 r., 

I PZP 18/92, OSNC 1992/12/215, patrz: www.

ekspert3.inforlex.pl).

Przykład
Po zajściu w ciążę pracownica przedłożyła za-
świadczenie lekarskie stwierdzające, że nie 
może wykonywać dotychczasowej pracy, 
w związku z tym od 1 września przesunięto ją 
na inne stanowisko. Przed przeniesieniem pod-
władna otrzymywała pensję zasadniczą w sta-
łej miesięcznej stawce 3000 zł i dodatek stażo-
wy w wysokości 10% płacy zasadniczej. Po 
przeniesieniu jej pensja zasadnicza jest niższa 
(2600 zł). Stawka procentowa dodatku stażo-
wego nie uległa zmianie, ale po przeniesieniu 
jest on ustalany od niższej kwoty. W tej sytuacji, 
począwszy od września, pracownicy należy się 
dodatek wyrównawczy, ustalony jako różnica 
między wysokością dotychczasowego i nowego 
wynagrodzenia. 
Przed przeniesieniem pracownica otrzymywała: 
3000 zł + (3000 zł x 10%) = 3000 zł + 300 zł = 
3300 zł.
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Na nowym stanowisku jej wynagrodzenie (pen-
sja zasadnicza + dodatek stażowy) to: 2600 zł + 
(2600 zł x 10%) = 2600 zł + 260 zł = 2860 zł.
Pracodawca powinien wypłacić jej dodatek wy-
równawczy w kwocie: 3300 zł – 2860 zł = 440 zł.
Załóżmy, że od 15 września pracodawca zatrud-
ni na dotychczasowym stanowisku pracy prze-
niesionej pracownicy inną osobę z pensją za-
sadniczą 2900 zł, czyli o 100 zł niższą od tej, 
jaką otrzymywała przesunięta pracownica 
w ciąży. Nowy pracownik nie otrzyma dodatku 
stażowego. Nie wpłynie to jednak na wysokość 
dodatku wyrównawczego wypłacanego prze-
niesionej pracownicy.

Zmienna wysokość pensji
Jeżeli pracownik otrzymuje:

■ składniki wynagrodzenia określone w staw-

kach godzinowych albo 

■ za inny okres krótszy niż jeden miesiąc 

(np. w stawce dziennej) bądź 

■ zmienne składniki wynagrodzenia (np. przy 

pensji akordowej, prowizyjnej, zadaniowej) 

wypłacane za okres nie dłuższy niż jeden mie-

siąc, 

dodatek z tych składników oblicza się na podsta-

wie wynagrodzenia za jeden dzień z okresu po-

przedzającego zmianę warunków zatrudnienia. 

W tym celu:

Krok 1. wynagrodzenie ustalone zgodnie 

z rozporządzeniem urlopowym (czyli zasadniczo 

z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc przenie-

sienia do innej pracy, a przy znacznym wahaniu 

wysokości zmiennych składników wynagrodze-

nia – z okresu do 12 miesięcy przed miesiącem 

przeniesienia) trzeba podzielić przez liczbę dni 

kalendarzowych przypadających do przepraco-

wania w tym okresie, 

Krok 2. otrzymane w ten sposób wynagrodze-

nie za jeden dzień pracy należy pomnożyć przez 

liczbę dni w miesiącu, za który pracownikowi 

przysługuje wynagrodzenie po przeniesieniu 

(w ten sposób ustalamy wynagrodzenie, jakie 

otrzymałby przy zastosowaniu starych zasad),

Krok 3. od wynagrodzenia, jakie należałoby 

się po przeniesieniu przy zastosowaniu dotych-

czasowych zasad (ustalonego w kroku 2), należy 

odjąć wynagrodzenie przysługujące po przenie-

sieniu. 

Przykład
U pracownika stwierdzono objawy wskazujące 
na powstawanie choroby zawodowej, w związ-
ku z czym – na podstawie orzeczenia lekar-
skiego – od 25 sierpnia przeniesiono go do in-
nej pracy. Wiązała się z tym zmiana zasad 
wynagradzania. Na poprzednim stanowisku 
podwładny był wynagradzany akordowo 
(otrzymywał 10 zł za zmontowanie jednego 
urządzenia), a na nowym stanowisku jest wy-
nagradzany godzinowo (przysługuje mu 20 zł/
godz.).
Pracownik, zatrudniony na cały etat, w podsta-
wowym systemie czasu pracy, od poniedziałku 
do piątku: 
■  w maju – przepracował 20 dni, zmontował 

395 urządzeń i otrzymał: 395 x 10 zł = 
3950 zł, 

■  w czerwcu – przepracował 20 dni, zmonto-
wał 400 urządzeń i otrzymał: 400 x 10 zł = 
4000 zł,

■  w lipcu – przepracował 23 dni, zmontował 
465 urządzeń i otrzymał: 465 x 10 zł = 4650 zł.

Aby ustalić wysokość dodatku wyrównawcze-
go, trzeba obliczyć:
Krok 1. podstawę wymiaru dodatku (sumuje-
my wynagrodzenia akordowe otrzymane 
w okresie 3 miesięcy przed miesiącem przenie-
sienia do innej pracy):
3950 zł + 4000 zł + 4650 zł = 12 600 zł,
Krok 2. czas przepracowany w ciągu tych 
3 miesięcy:
20 dni + 20 dni + 23 dni = 63 dni,
Krok 3. średnie wynagrodzenie za jeden dzień 
pracy:
12 600 zł : 63 dni = 200 zł,
Krok 4. wynagrodzenie, jakie pracownik otrzy-
małby, gdyby nie zmieniono mu warunków za-
trudnienia:
200 zł x 5 dni (liczba dni przypadających do 
przepracowania w sierpniu po zmianie warun-
ków zatrudnienia) = 1000 zł,
Krok 5. wynagrodzenie, jakie pracownik otrzy-
mał po przeniesieniu: 
20,00 zł/godz. x 40 godz. (liczba godzin pracy 
w sierpniu po przeniesieniu) = 800 zł.
Dodatek wyrównawczy za sierpień wynosi za-
tem: 
1000 zł – 800 zł = 200 zł.
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WYNAGRODZENIA 

Na podobnych zasadach oblicza się dodatek 

wyrównawczy w sytuacji, gdy pracownik przed 

przeniesieniem otrzymywał składniki wynagro-

dzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc 

(np. premie kwartalne). 

W takim przypadku należy:

Krok 1. zsumować kwoty składników wyna-

grodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, 

wypłaconych w okresie 12 miesięcy poprzedzają-

cych miesiąc przeniesienia,

Krok 2. podzielić uzyskaną sumę przez liczbę 

dni kalendarzowych (w ciągu tych 12 miesięcy), za 

które pracownikowi przysługiwało to wynagrodze-

nie,

Krok 3. pomnożyć wynagrodzenie za jeden dzień 

(ustalone w kroku 2) przez liczbę dni, za które pra-

cownikowi należy się wynagrodzenie w miesiącu po 

przeniesieniu, a następnie od tego iloczynu odjąć 

wynagrodzenie przysługujące po przeniesieniu.

Zmniejszenia za czas nieświadczenia 
pracy
Celem dodatku wyrównawczego jest rekompen-

sata obniżenia wynagrodzenia za pracę. Przy 

ustalaniu jego wysokości pracodawca powinien 

uwzględnić, że dodatek ze składników wynagro-

dzenia w stałych stawkach miesięcznych zmniej-

sza się za każdy dzień pracy, za który pracowni-

kowi – po zmianie warunków zatrudnienia – nie 

przysługuje wynagrodzenie za pracę. 

W tym celu:

Krok 1. jeżeli w ciągu miesiąca, za który usta-

lamy dodatek wyrównawczy, pracownik otrzyma 

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby (art. 92 k.p.) albo zasiłek przewi-

dziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa, to kwotę dodatku wyrównawcze-

go trzeba podzielić przez 30, a jeżeli wynagrodze-

nie nie przysługuje z innych przyczyn (np. urlopu 

bezpłatnego) – kwotę dodatku dzielimy przez 

współczynnik ekwiwalentowy ustalony zgodnie 

z rozporządzeniem urlopowym (w 2014 r. dla pra-

cownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 

pracy współczynnik wynosi 20,83),

Krok 2. uzyskany wynik mnożymy przez licz-

bę dni, za które pracownikowi przysługiwałoby 

wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, albo przez 

liczbę dni innej nieobecności w pracy,

Krok 3. otrzymaną kwotę odejmujemy od wy-

sokości dodatku wyrównawczego za dany miesiąc. 

Przykład
Pracownica w ciąży, zatrudniona na cały etat  od 
poniedziałku do piątku, od 1 sierpnia – zgodnie 
z zaświadczeniem lekarskim – została przenie-
siona na inne stanowisko. Wiąże się to z obo-
wiązkiem wypłaty dodatku wyrównawczego, 
gdyż przed przeniesieniem pracownica otrzymy-
wała pensję w stałej miesięcznej stawce 
2600 zł, a po zmianie warunków zatrudnienia 
jej wynagrodzenie uległo obniżeniu do 2300 zł. 
Wysokość dodatku za pełny miesiąc pracy wy-
nosi zatem: 2600 zł – 2300 zł = 300 zł.
Od 18 sierpnia do 22 sierpnia (przez 5 dni) pra-
cownica przebywała na zwolnieniu lekarskim, 
co spowodowało obniżenie dodatku za ten mie-
siąc. W takiej sytuacji należy obliczyć kwotę 
zmniejszenia za każdy dzień zwolnienia lekar-
skiego. W tym celu:
Krok 1. dodatek przysługujący za pełny miesiąc 
dzielimy przez 30:
300 zł : 30 dni = 10 zł 
(gdyby pracownica nie przebywała na zwolnieniu le-
karskim, lecz np. na urlopie bezpłatnym, to zamiast 
dzielić kwotę dodatku przez 30, podzielilibyśmy ją 
przez wysokość współczynnika ekwiwalentowego),
Krok 2. uzyskany wynik mnożymy przez liczbę 
dni niezdolności do pracy:
10 zł x 5 dni niezdolności do pracy = 50 zł,
Krok 3. od dodatku przysługującego za pełny 
miesiąc pracy odejmujemy kwotę zmniejszenia 
za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim:
300 zł – 50 zł = 250 zł.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 92, art. 1781, art. 179, art. 230, art. 231 ustawy z 26 czerw-
ca 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. 5 ust. 5–6, art. 10 ust. 2–4 ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 
Nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),
 � § 7–10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodze-
nia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, do-
datków 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),
 � § 6–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagro-
dzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).
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finansowanie kosztów zakupu okularów WYNAGRODZENIA

BOŻENA GOLISZEWSKA-CHOJDAK – ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, praktyk z kilkunastoletnim doświadcze-
niem w dziale personalnym

Czy staż pracy może wpływać 
na dofinansowanie do okularów
Czy do zarządzenia w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygują-
cych wzrok możemy wprowadzić zapis, zgodnie z którym refundacja będzie przysłu-
giwać pracownikom, którzy przepracowali w naszej firmie bez przerwy co najmniej 
6 miesięcy – pyta Czytelnik z Warszawy.

Nie mogą Państwo wprowadzić takiego zapisu. 

Pracownik ma prawo dofinansowania do zakupu 

okularów korygujących wzrok bez względu na 

długość okresu przepracowanego u danego praco-

dawcy. 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pra-

cownikom (należy przez to rozumieć każdą osobę 

zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykan-

ta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor 

ekranowy co najmniej przez połowę dobowego 

wymiaru czasu pracy) okulary korygujące wzrok, 

zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań 

okulistycznych przeprowadzonych w ramach pro-

filaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę 

ich stosowania podczas pracy przy obsłudze mo-

nitora ekranowego (§ 2 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy na stanowiskach wyposażonych 

w monitory ekranowe).

Przepisy nie regulują kwestii dotyczących spo-

sobu realizacji obowiązku pracodawcy w zakresie 

zapewnienia pracownikom okularów korygujących. 

Należy zatem przyjąć, że istnieją 2 rozwiązania:

■ zakup okularów przez pracodawcę lub

■  dofinansowanie do zakupu okularów dokona-

nego bezpośrednio przez pracownika.

Obie formy zapewnienia pracownikowi okula-

rów są możliwe po przedstawieniu przez zatrud-

nionego zaświadczenia lekarskiego uzyskanego 

w wyniku badań profilaktycznych (wstępnych, 

okresowych, kontrolnych), stwierdzającego po-

trzebę używania w pracy okularów korygujących 

wzrok.

Przepisy nie określają, jakie szkła i oprawy na-

leży zapewnić pracownikowi. Zwykle przyjmuje 

się, że pracodawca zapewnia szkła i oprawy

w standardzie podstawowym.

W przypadku samodzielnego zakupu oku-
larów przez pracownika do celów refundacji, 
oprócz zaświadczenia lekarskiego, pracownik 
powinien przedstawić dowód poniesienia 
kosztów (rachunek, faktura wystawione na 
pracownika lub na pracodawcę). Wniosek o do-

finansowanie nie jest konieczny, ponieważ zwrot 

kosztów jest dla pracodawcy świadczeniem obo-

wiązkowym.

Przepisy nie uzależniają przyznania dofinanso-

wania od przepracowania przez pracownika pew-

nego okresu ustalonego przez pracodawcę. Takie 

zapisy, jako niekorzystne dla pracownika, należy 

uważać za nieważne, zamiast nich stosuje się od-

powiednie przepisy prawa pracy (art. 18 § 1–2 

ustawy – Kodeks pracy).

Każdy pracownik, który spełnił określone 

w przepisach warunki do ubiegania się o dofinan-

sowanie, może skutecznie domagać się od praco-

dawcy jego przyznania i wypłaty. Bez znaczenia 

pozostaje długość okresu przepracowanego w za-

kładzie. O dofinansowanie mają prawo ubiegać 

się także pracownicy przyjmowani po raz pierw-

szy do pracy u danego pracodawcy.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 18 § 1–2, art. 229 § 1, 2, 6 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),
 � § 2 pkt 4, § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekra-
nowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).



2 września 2014 roku    www.serwispp.infor.pl32

ZUS dokumenty rozliczeniowe

BOŻENA GOLISZEWSKA-CHOJDAK – ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, praktyk z kilkunastoletnim doświadcze-
niem w dziale personalnym

Zmiany w sposobie tworzenia 
dokumentów rozliczeniowych 
za ubezpieczonych z kodem 30 00 xx
Rozliczenie składek w programie Płatnik za osobę, której wynagrodzenie zostało 
wypłacone nie wcześniej niż w miesiącu następującym po ustaniu tytułu do ubez-
pieczeń, powinno nastąpić z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx. Jeżeli użyto 
tego kodu, to rozliczenie należnych składek za takiego ubezpieczonego odbywa 
się zgodnie ze schematem wyliczeń, nową funkcjonalnością dostępną w Płatniku 
od 16 lipca 2014 r.

Aby poprawnie użyć kodu 30 00 xx, w pierw-

szej kolejności należy sprawdzić miesiąc i rok 

wyrejestrowania osoby z ubezpieczeń. Rozli-

czenia składek ze wskazanym kodem nie można 

dokonać, jeżeli termin ustania tytułu do ubez-

pieczeń jest taki sam lub późniejszy niż identy-

fikator rozliczanej deklaracji. Program nie roz-

liczy również składek z podanym kodem, jeżeli 

płatnik wskazał nieprawidłowy kod tytułu 

ubezpieczenia z dokumentu wyrejestrowujące-

go ubezpieczonego, dla którego jest tworzony 

dokument rozliczeniowy. 

Przykład
Anna W. była zatrudniona w spółce FGF na pod-
stawie umowy o pracę do 31 lipca 2014 r. Pra-
cownica otrzymała wynagrodzenie ostatniego 

dnia pracy. Pracodawca wyrejestrował Annę W. 
z ubezpieczeń z 1 sierpnia 2014 r. Rozliczając 
składki za sierpień 2014 r., pracodawca nie po-
winien wykazać ubezpieczonej w raporcie 
imiennym z kodem 30 00 xx i zerową podstawą 
wymiaru składek. Anna W. po raz ostatni powin-
na zostać wykazana w deklaracji za lipiec z ko-
dem 01 10 xx. 

Użycie kodu tytułu ubezpieczenia (30 00 xx 

lub 50 00 xx – dotyczy raportów składanych do 

września 2003 r.) nie jest możliwe m.in. w przy-

padku osób przebywających na urlopie wycho-

wawczym lub pobierających zasiłek macierzyń-

ski, jak również za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność gospodarczą i osób z nimi współpra-

cujących. 

Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z kodem 30 00 xx po aktualizacji programu Płatnik 
od 16 lipca 2014 r. – instrukcja 

Krok 1. Należy utworzyć raport imienny ZUS RCA za pracownika, za którego są rozliczane i opłacane składki 
(lub należne świadczenia) w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny mie-
siąc po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, wskazując kod 30 00 xx.
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 ZUS

Krok 2. Należy wybrać schemat wyliczeń. Program Płatnik wyświetli poniższy komunikat:

Krok 3. Należy wypełnić blok III. B i wybrać schemat wyliczeń. 
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ZUS 

Krok 4. Kontynuowanie wyliczeń (przycisk OK) spowoduje wyświetlenie Schematy wyliczeń. Po uzupełnieniu 
wymaganych pól dotyczących kodu tytułu ubezpieczenia i okresu, w którym ustał tytuł do ubezpieczeń, klik-
nąć przycisk Znajdź schematy. Program wyświetli wypełnione pola w części dotyczącej Szczegółów wskaza-
nego schematu. Kliknięcie przycisku OK powoduje powrót do pozycji raportu imiennego. 
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zasiłek chorobowy ZUS

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � załączniki nr 12 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgło-
szeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych 
korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1101),
 � art. 4 pkt 6, art. 41 ust. 1–3, art. 47a 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).

ANNA SZOCIŃSKA – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych 

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku 
chorobowego w związku z wypadkiem 
przy pracy zleceniobiorcy
Podpisaliśmy dwie umowy zlecenia z jednym zleceniobiorcą. Zakres obu umów róż-
ni się. Z tytułu pierwszej umowy zleceniobiorca często wyjeżdża za granicę. Podczas 
jednego z takich wyjazdów uległ on wypadkowi przy pracy. Z tytułu drugiej umowy 
zlecenia zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych 
i podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, 
z całego przychodu czy z jednej umowy – pyta Czytelniczka z Sopotu.



2 września 2014 roku    www.serwispp.infor.pl36

ZUS 

Państwa zleceniobiorca ma prawo do zasiłku cho-

robowego z ubezpieczenia wypadkowego z dwóch 

umów zlecenia. Podstawę wymiaru zasiłku nale-

ży ustalić, uwzględniając przychód z jednej 

i z drugiej umowy. Jeżeli w trakcie pobierania za-

siłku chorobowego jedna z umów zlecenia wygaś-

nie, wówczas z podstawy wymiaru zasiłku należy 

wyłączyć przychód z tej umowy.

Przykład
Zleceniobiorca zawarł dwie umowy zlecenia. 
Pierwsza trwała od 1 kwietnia do 31 sierpnia 
2014 r., druga umowa od 1 kwietnia do 30 wrześ-
nia 2014 r. – z jednej i drugiej umowy jego przycho-
dy zostały określone kwotowo. Z pierwszej umowy 
wynosił 1850 zł, a z drugiej 2700 zł. Zleceniobiorca 
uległ wypadkowi podczas wykonywania drugiej 
umowy 11 sierpnia br. Zleceniodawca uznał to 
zdarzenie za wypadek przy pracy. W związku 
z tym zleceniobiorca ma prawo do zasiłku choro-
bowego z ubezpieczenia wypadkowego od 11 sier-
pnia br. Podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowił 
przychód za miesiące od kwietnia do lipca 2014 r. 
z dwóch umów zlecenia pomniejszony o 13,71%, 
czyli będzie wynosić 3926,20 zł (2700 zł + 1850 – 
13,71%). Jeżeli niezdolność do pracy zleceniobiorcy 
będzie trwała również po 31 sierpnia 2014 r., czyli 
po wygaśnięciu pierwszej umowy, to od 1 wrześ-
nia 2014 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobo-
wego ulegnie obniżeniu do kwoty 2329,83 zł, po-
nieważ przychód z umowy, która wygasła, 
zostanie wyłączony z podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia wy-

padkowego przysługują osobom objętym ubez-

pieczeniem wypadkowym. Dla zleceniobiorców, 

którzy podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu 

i rentowemu, ubezpieczenie wypadkowe jest 

ubezpieczeniem obowiązkowym. Należy dodać, 

że prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadko-

wego nie jest uzależnione od podlegania ubezpie-

czeniu chorobowemu. Warunkiem koniecznym do 

uzyskania prawa do zasiłku chorobowego jest 

uznanie zdarzenia, które miało miejsce za wypa-

dek przy pracy przez uprawniony podmiot. 

Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypad-

ku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje 

niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu 

wypadkowemu, tj. bez okresu wyczekiwania. Zasi-

łek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 

przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru 

zasiłku. W sytuacji gdy przyczyną niezdolności do 

pracy jest wypadek przy pracy lub choroba zawo-

dowa, a zasiłek chorobowy przysługuje z więcej niż 

jednego tytułu do ubezpieczeń – to zasiłek w wyso-

kości 100% przysługuje z każdego z tych tytułów.

Jeżeli ubezpieczony uległ 
wypadkowi przy pracy i ma kilka 
tytułów do ubezpieczenia, to 
prawo do zasiłku chorobowego 
nabywa z każdego tytułu 
w wysokości 100%.

Ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń 

z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli:

■  wyłączną przyczyną wypadku było udowodnio-

ne naruszenie przez niego przepisów dotyczą-

cych ochrony życia i zdrowia, spowodowane 

przez ubezpieczonego umyślnie lub wskutek 

rażącego niedbalstwa,

■  ubezpieczony przyczynił się w znacznym stopniu 

do spowodowania wypadku, ponieważ był w sta-

nie nietrzeźwości lub pod wpływem środków 

odurzających albo substancji psychotropowych.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 

z ubezpieczenia wypadkowego ustala się według 

tych samych zasad, jak do zasiłku chorobowego 

z ubezpieczenia chorobowego. Jednak do podsta-

wy przyjmuje się kwoty przychodu stanowiące 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wy-

padkowe, po pomniejszeniu o 13,71%. Nie ma 

znaczenia, czy ubezpieczony przystąpił do ubez-

pieczenia chorobowego.

Podstawę wymiaru zasiłku 
zleceniobiorcy zawsze 
pomniejsza się o 13,71%.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 3, 5–6, 8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpiecze-
niu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 637),
 � art. 48–52 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).
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wyprawka szkolna DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Sposoby dofinansowania wyprawki 
szkolnej dla dziecka pracownika
Pracodawcy często oferują pracownikom – rodzicom wsparcie przy zakupie rzeczy 
niezbędnych dzieciom w przedszkolu czy szkole. Taka pomoc może przybierać za-
równo formę pieniężną, jak i rzeczową. U pracodawców tworzących zfśs wsparcie 
pochodzi zwykle ze środków funduszu, a u pozostałych zatrudniających może zo-
stać sfinansowana ze środków obrotowych.

Przeznaczeniem zakładowego funduszu świad-

czeń socjalnych (dalej: zfśs) jest finansowanie 

działalności socjalnej organizowanej na rzecz 

osób uprawnionych do korzystania z funduszu, 

dofinansowanie zakładowych obiektów o charak-

terze socjalnym i tworzenie zakładowych żłob-

ków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego (art. 1 ust. 1 

ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-

cjalnych, dalej: ustawa o zfśs).

Do korzystania z funduszu uprawnieni są:

■ pracownicy i ich rodziny,

■ emeryci i renciści – byli pracownicy i ich ro-

dziny,

■ inne osoby, którym przyznano w regulaminie 

prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych, 

np. zleceniobiorcy (art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs).

Pracodawca ma możliwość przeznaczenia środ-

ków funduszu m.in. na zakup wyprawek szkol-

nych/przedszkolnych dla dzieci pracowników 

uprawnionych do korzystania z funduszu. Jeżeli 

wsparcie ma charakter ulgowy, powinno być uza-

leżnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i material-

nej osoby uprawnionej (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs).

Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyż-

szy, który w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 

579/00, OSNP 2003/14/331, patrz: www.ekspert3.

inforlex.pl) stwierdził, że pracodawca administru-
jący środkami zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie 
z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, 
którego postanowienia nie mogą być sprzeczne 
z zasadą przyznawania świadczeń według kryte-
rium socjalnego, to jest uzależniającego przyzna-
wanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej do korzystania z funduszu.

Stosowanie kryterium socjalnego wymaga od 

pracodawcy zebrania informacji m.in. o liczbie 

członków rodziny prowadzących z uprawnioną 

osobą wspólne gospodarstwo domowe oraz o wy-

sokości przypadających na nich dochodów obej-

mujących każde przysporzenie majątkowe realnie 

wpływające na sytuację konkretnej rodziny. 

Przykład
Pracownik zamieszkujący z dwoma niepełnolet-
nimi synami, żoną prowadzącą działalność go-
spodarczą i ojcem przebywającym na rencie 
zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o przy-
znanie dla jego dzieci wyprawek szkolnych. Pra-
codawca, zgodnie z postanowieniami regulami-
nu zfśs, zobowiązał pracownika do przedłożenia:
■  oświadczenia o liczbie osób pozostających 

z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 
(z podaniem wieku dzieci i nazwy szkół, do któ-
rych uczęszczają, oraz źródeł przychodów uzy-
skiwanych przez każdego z domowników),

■  zaświadczenia z urzędu skarbowego o wyso-
kości dochodu za 2013 r. osiągniętego z dzia-
łalności gospodarczej przez żonę pracownika,

■  odcinków renty z ZUS zawierających informację 
o wysokości otrzymywanego świadczenia przez 
ojca pracownika za okres ostatnich 6 miesięcy.

Niezłożenie ww. dokumentów będzie stanowiło 
uzasadnioną przyczynę odmowy przyznania 
wyprawek szkolnych. Takie postępowanie pra-
codawcy będzie prawidłowe.
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Uwzględnianie kryterium socjalnego wyklucza 

przyznawanie świadczeń socjalnych:

■ na podstawie przesłanek o charakterze pozaso-

cjalnym, takich jak np. staż pracy, wymiar czasu 

pracy, przynależność pracownika do związku 

zawodowego lub określonej grupy zawodowej 

(wyrok SN z 16 sierpnia 2005 r., I PK 12/05, 

OSNP 2006/11–12/182),

■ wszystkim po równo, czyli bez zróżnicowania ich 

wysokości (wyrok SN z 16 września 2009 r., I UK 

121/09, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Zapis o możliwości uzyskania zapomogi na 

wyprawkę szkolną/przedszkolną lub wyprawki 

w formie rzeczowej powinien znaleźć się w za-

kładowym regulaminie gospodarowania środkami 

zfśs, obowiązującym u danego pracodawcy.

Przykładowy zapis regulaminu zfśs dotyczący 
zapomogi na wyprawkę szkolną

Regulamin zakładowego funduszu
 świadczeń socjalnych

(...)
1. Pracownik lub emeryt albo rencista – były pra-
cownik ma prawo ubiegać się raz w roku o za-
pomogę na wyprawkę szkolną dla pozostają-
cych na jego utrzymaniu i wychowaniu dzieci 
własnych, dzieci przysposobionych oraz przyję-
tych na wychowanie w ramach rodziny zastęp-
czej, dzieci współmałżonków, do czasu ukoń-
czenia przez nie nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 18 lat.
2. Warunkiem ubiegania się o zapomogę na wy-
prawkę szkolną jest złożenie wniosku (według 
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego re-
gulaminu) wraz z oświadczeniem o uczęszcza-
niu dziecka/dzieci do szkoły, wieku dziecka/dzie-
ci oraz dokumentami potwierdzającymi dochód 
członków rodziny pozostającymi z pracownikiem 
we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Wysokość zapomogi na wyprawkę szkolną 
jest zróżnicowana ze względu na sytuację mate-
rialną pracownika i określa ją poniższa tabela:

Wysokość dochodu brutto 
na osobę

Wysokość zapomogi 
na wyprawkę

do 1500 zł 500 zł

powyżej 1500 zł do 2000 zł 400 zł

powyżej 2000 zł do 2500 zł 300 zł

powyżej 2500 zł 200 zł

Zapomogi przyznane na zakup podręczni-
ków i innych pomocy szkolnych dla dzieci pra-
cowników lub świadczenia przekazane w for-
mie rzeczowej finansowane ze środków zfśs są 
zwolnione z opodatkowania do wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym kwoty 
380 zł na pracownika (art. 21 ust. 1 pkt 67 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych), przy czym zwolnienie to obejmuje tylko 
pracowników. Nie dotyczy zatem innych upraw-

nionych do świadczeń z zfśs, np. zleceniobiorców.

Ustalając roczny limit 380 zł, pracodawca po-

winien brać pod uwagę przyznane uprawnionej 

osobie świadczenia sfinansowane z zfśs w danym 

roku, które były zwolnione z podatku. Przyznane 

wsparcie jest w całości wyłączone z podstawy 

wymiaru składek ZUS bez względu na jego wyso-

kość i dotyczy wszystkich uprawnionych do 

otrzymania pomocy z zfśs wskazanych w regula-

minie funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta-

wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-

ne i rentowe).

Świadczenia przyznane 
zleceniobiorcom z zfśs są 
w całości opodatkowane, ale 
zwolnione ze składek ZUS.

Jeżeli pracodawca zdecydowałby o sfinanso-

waniu wyprawki szkolnej/przedszkolnej ze środ-

ków obrotowych, takie przysporzenie podlega 

w całości opodatkowaniu i stanowi podstawę wy-

miaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdro-

wotne.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 1, pkt 5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 � art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),
 � art. 81 ust. 1 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. 1004),
 � § 2 ust. 1 pkt 19, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki 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).
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Czy w razie skrócenia okresu wypowiedzenia z tytułu zwolnień grupowych 
pracownik straci prawo do wyższej odprawy
Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokre-
ślony brakuje dwóch miesięcy do przepracowania 8 lat w naszym zakładzie. 
Zostanie objęty zwolnieniem grupowym. W związku z tym zamierzamy mu 
skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca. Czy to skrócenie wpłynie 
na jego uprawnienia?
TAK. Chociaż okres, o który skrócono wypowiedzenie umowy o pracę, zalicza się do stażu pracy, 

to nie wlicza się go do zakładowego stażu pracy, od którego zależy wielkość wypłacanej pra-

cownikowi odprawy. Przy skróconym 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia (stosowanym np. 

w przypadku zwolnień grupowych) pracownik będzie pracował w zakładzie pracy mniej niż 

8 lat, dlatego nie dostanie najwyższej 3-miesięcznej odprawy za zwolnienie grupowe. Gdyby nie 

skrócono mu okresu wypowiedzenia, pracownik nabyłby prawo do wyższej odprawy.

Czy w umowie o pracę można zmienić właściwość sądu, który będzie 
rozstrzygał spory pracownicze
W umowie o pracę możemy zawrzeć zapis, że ewentualne spory będzie roz-
strzygał inny sąd niż ten, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Czy taki 
zapis jest dopuszczalny?  
NIE. Zapis taki będzie prawnie nieskuteczny. Powództwo ze stosunku pracy można wytoczyć 

przed sąd właściwości ogólnej pozwanego albo w którego okręgu praca jest, była lub miała 

być wykonywana, bądź też w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Reguły tej nie można 

zmienić zapisem w umowie o pracę.

Czy można zawierać wieloletnie umowy o pracę na czas określony
Chcemy zatrudnić pracownika na umowę terminową trwającą 10 lat. Czy kon-
trakt taki będzie legalny?
Teoretycznie tak. Nie ma w przepisach zakazu zawierania dłuższych umów o pracę na czas 

określony ani maksymalnego okresu ich trwania. W praktyce jednak sądy pracy coraz częś-

ciej uznają, że w przypadku wieloletnich umów terminowych (a za takie coraz częściej uznaje 

się umowy przekraczające dwa, trzy lata) pracownika należy traktować tak, jakby był za-

trudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wyjątek dopuszczający długoterminowe 

umowy o pracę stanowią np. kontrakty na czas sprawowania funkcji w zarządzie spółek.

W tym zakresie planowana jest jednak nowelizacja przepisów prawa pracy.

Czy skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę wpływa na prawo 
do urlopu
Nasza �irma jest w stanie upadłości, dlatego skróciliśmy pracownikom zatrud-
nionym na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia umów o pracę. Czy takie 
skrócenie ma wpływ na liczbę dni urlopu wypoczynkowego?
TAK. Za skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie, a czas, za który 

ono przysługuje, wlicza się do stażu pracy. Natomiast skrócenie okresu wypowiedzenia nie oznacza 

możliwości nabycia przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego za nieprzepracowany 

okres, nawet jeżeli pracownik nabył prawo do odszkodowania. W okresie, za który wypłacono od-

szkodowanie, stron nie wiąże już stosunek pracy, a należne odszkodowanie nie jest wynagrodze-

niem. Tym samym za ten okres pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego.

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

� Precyzyjna wyszukiwarka
� Codziennie aktualizowana baza wiedzy

� Codzienny kontakt z Ekspertami
�  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego
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Z WOKANDY przywrócenie do pracy

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

Nie każde naganne zachowanie 
pracownika uzasadnia rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia
Pracodawca nie może zwolnić dyscyplinarnie pracownika z tego powodu, że nie-
właściwie wypełniał powierzone mu obowiązki, jeżeli do ich wykonywania nie został 
przeszkolony (wyrok SN z 5 sierpnia 2014 r., I PK 41/14).

Pracownikowi administracyjnemu uczelni z 30-let-

nim stażem pracy powierzono obowiązki zwolnio-

nego zaopatrzeniowca. Do nowego, dodatkowego 

zakresu zadań pracownik nie został przeszkolony.

Na uczelni obowiązywały zarządzenia dotyczące 

dokonywania zakupów. Zakupy miały być reali-

zowane u sprzedawców wyłonionych w drodze 

konkursów. Brak było jednak procedur, jak po-

stąpić w sytuacji, jeżeli wybrani sprzedawcy nie 

mają w swojej ofercie towaru potrzebnego uczel-

ni. Gdy zaistniała taka potrzeba, pracownik do-

konał zakupu u wybranego przez siebie sprze-

dawcy, nie konsultując tego z przełożonym.

Uczelnia zwolniła pracownika w trybie art. 52 

ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.), zarzucając mu 

ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 

i utratę do niego zaufania. Pracownik wystąpił na 

drogę sądową z żądaniem przywrócenia go do pracy.

Stanowiska sądów i Sądu Najwyższego
Sąd I instancji uznał, że rozwiązanie umowy o pra-

cę było formalnie prawidłowe (zachowano termin 

1 miesiąca od powzięcia wiadomości o samowol-

nym zakupie), a merytorycznie – nieuzasadnione. 

Sąd ocenił zachowanie pracownika jako naganne 

(powinien ustalić z przełożonym, jak ma postąpić 

w sprawie zakupu towaru), ale niewystarczające do 

rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. 

Sąd uznał, że takie zachowanie pracownika mogło-

by być przyczyną zwykłego wypowiedzenia umo-

wy i zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie 

w miejsce żądanego przywrócenia do pracy.

Pracownik złożył apelację. Sąd II instancji 

uznał, że w rozpatrywanej sprawie zasadne jest 

przywrócenie pracownika do pracy. W ocenie 

sądu apelacyjnego pracownik może nadal wyko-

nywać swoje obowiązki, z których wywiązywał 

się przez niemal 30 lat.

Uczelnia złożyła skargę kasacyjną do Sądu 

Najwyższego (dalej: SN). 

Sąd Najwyższy uznał, że przywrócenie pracow-

nika do pracy było słuszne. W ustnym uzasadnieniu 

wyroku SN podkreślił, że zasądzenie odszkodowa-
nia w miejsce przywrócenia pracownika do pra-
cy jest wyjątkiem i powinno być stosowane jedy-
nie wtedy, gdy przywrócenie do pracy jest 
niemożliwe lub niecelowe. Zdaniem SN w przed-

miotowej sprawie – przy ocenie naganności zacho-

wania pracownika podejmującego działania samo-

wolnie nie można mówić o utracie do niego zaufania. 

Zatrudniany był on przez uczelnię wiele lat, a od 

kilku miesięcy wykonywał nałożone na niego do-

datkowe obowiązki – co do których jednak nie zo-

stał przeszkolony. Sąd zwrócił też uwagę, że war-

tość dokonanego samowolnie zakupu wyniosła 

2000 zł i był to zakup obiektywnie korzystny – a za-

tem nie doszło do narażenia pracodawcy na szkodę. 

Sąd odrzucił argument uczelni o istnieniu między 

stronami głębokiego konfliktu. Podkreślił też, że 

przywrócenie pracownika do pracy jest niezasadne 

wówczas, gdy to pracownik jest źródłem konfliktu.

Wnioski dla pracodawcy
Pracodawca musi liczyć się z tym, że sąd przy-
wróci pracownika do pracy, jeśli oceni, że nie 
było merytorycznych powodów do rozwiąza-
nia umowy o pracę. 

■
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wskaźnik zatrudnienia PYTANIA Z FORUM

EDYTA SIERADZKA – wiceprezes OBPON.ORG 

Jak wyliczać wskaźnik zatrudnienia 
i kiedy należy składać informację INF-1
Na początku września osiągniemy zatrudnienie 25 etatów i wskaźnik niepełnospraw-
nych będzie wynosił powyżej 6%. Czy musimy wysyłać INF-1? Staramy się o certyfikat 
agencji pracy. Jak należy wówczas wyliczać wskaźniki zatrudnienia? Czy do na-
szych wskaźników zatrudnienia powinniśmy wliczać pracowników tymczasowych, 
których użyczamy do innej firmy? 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych oznacza przeciętny miesięczny udział pro-

centowy osób niepełnosprawnych w zatrudnie-

niu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy. W związku z powyższym dopiero 

na koniec danego miesiąca pracodawca będzie 

mógł stwierdzić, czy – po pierwsze – osiągnie 

zatrudnienie na poziomie co najmniej 25 eta-

tów i – po drugie – czy będzie to wskaźnik za-

trudnienia niepełnosprawnych na poziomie co 

najmniej 6%. Wskaźnik zatrudnienia osób nie-

pełnosprawnych dla pracodawców wylicza się 

według wzoru:

W = ZON/ZOG

gdzie:

  W –  wskaźnik (uzyskaną wartość należy wykazać 

z dokładnością do czterech miejsc po przecin-

ku),

ZON –  stan zatrudnienia ogółem osób niepełnosprawnych 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 

(z miesiąca sprawozdawczego),

ZOG –  stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdaw-

czego).

Pracodawca, jeśli zatrudnia co najmniej 25 pra-

cowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie osią-

ga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych w wysokości co najmniej 6% (W < 0,06), 

zobowiązany jest dokonywać wpłat na odpowiedni 

numer rachunku bankowego oraz składać deklara-

cje miesięczne DEK-I-0 oraz deklaracje roczne 

DEK-R do PFRON.

Natomiast w przypadku osiągnięcia odpowied-

niego wskaźnika zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych, tj. co najmniej 6%, pracodawca jest 

zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON. Zo-

bowiązany jest jednak do składania informacji 

miesięcznej INF-1 oraz rocznej INF-2. W związ-

ku z tym, jeżeli pracodawca faktycznie będzie za-

trudniał co najmniej 25 pracowników w przeli-

czeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnie co 

najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-

nosprawnych, to będzie musiał poprzez teletrans-

misje danych w formie dokumentu elektroniczne-

go (system e-PFRON2) składać informację INF-1. 

Ma na to termin do 20. dnia miesiąca następnego 

po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności 

powodujące powstanie obowiązku wysłania infor-

macji, np. informację za wrzesień br. pracodawca 

będzie musiał wysłać do PFRON do 20 paździer-

nika 2014 r. 

Pracodawca, który zatrudnia tzw. pracowni-
ków tymczasowych, wlicza ich do wskaźników 
zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych, 
chociaż będą oni „użyczeni” do innej firmy.
W związku z tym pracodawca, tj. agencja pracy, 

będzie mógł uzyskiwać miesięczne dofinansowa-

nie z PFRON. 
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 21, 26a–26f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 877),
 � § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcz-
nych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub 
o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 809).



Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu 

Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

www.infor.pl

Dyrektor Pionu Wydawniczego

Marzena Nikiel

marzena.nikiel@infor.pl

z-ca Dyrektora Pionu Wydawniczego

Agata Eichler

agata.eichler@infor.pl

Redaktor naczelna

Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej

Zespół redakcyjny

Jolanta Bugaj – sekretarz redakcji

Katarzyna Kalata, Danuta Kośka, Tomasz Kowalski 

– redaktorzy

Tomasz Babik – redaktor graficzny

Grażyna Legucka – korekta

Ad res re dak cji:

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72

tel. 22 530 42 33

www.serwispp.infor.pl

Biu ro Re kla my: 

tel. 22 530 44 44

reklama.dgp@infor.pl

Zamówienia na abonament:

Biuro Obsługi Klienta:

 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 

tel. 22 212 07 30, 801 626 666, 

e-mail: bok@infor.pl

strona: www.sklep.infor.pl

Za mó wie nia na abonament przyj mu ją rów nież: RUCH SA, pry-

wat ni kol por te rzy oraz urzę dy poczto we.

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi 

pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub powie la nie in ną 

me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści 

lub części jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: COLDRUK
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Nakład 1105 egz.

W numerze 35/2014 „Serwisu PP”:

•  Udzielanie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za 2013 r.

•  Opodatkowanie świadczeń pozapłacowych dla pracownika

•  Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, gdy za miniony okres premia 
nie przysługuje

Kwotę  zł za zamówiony abonament:

  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.

Abonament 2015

www.sklep.infor.pl

Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam abonament „Serwisu PP”:

  na 2015 rok w cenie 1399 zł brutto

  na I kwartał 2015 roku w cenie 455 zł brutto 

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



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

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

NOWOŚĆ!



kalendarz książkowypublikacja książkowa

Tylko do 26 września br. 
za opłacenie rocznego abonamentu 
Serwisu Prawno-Pracowniczego na 2015 rok 
prezenty do wyboru:

 * Niezależnie od liczby opłaconych abonamentów otrzymają Państwo jeden kalendarz.

odtwarzacz MP3 pendrive 8 GB

JUŻ DZIŚ odwiedź www.infor.pl/oferta i wybierz prezent!
Oferta ważna tylko do 26 września 2014 r.

PREZENT GWARANTOWANY*
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