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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nauczyciele akademiccy

Od 8 października 2014 r. obowiązują nowe wzory 

skierowania na badanie lekarskie w celu stwierdzenia 

potrzeby udzielenia nauczycielowi akademickiemu 

urlopu dla poratowania zdrowia oraz orzeczenia lekar-

skiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi takiego 

urlopu.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany zgłosić się 

na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia otrzymania skierowania na to badanie. 

Wraz ze skierowaniem powinien on przedstawić upraw-

nionemu lekarzowi dokumentację medyczną z przebie-

gu dotychczasowego leczenia.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z 3 października 2014 r. w sprawie 
orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi aka-
demickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1359).

Brokerzy ubezpieczeniowi
Od 8 października 2014 r. obowiązują nowe regulacje 

w zakresie składania wniosków o zmianę wpisu do reje-

stru brokerów ubezpieczeniowych. Został również 

zmieniony wykaz dokumentów, które należy dołączyć 

do wniosku.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Finansów z 8 września 2014 r. w sprawie wniosków 
o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczenio-
wych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1273).

Zwrot nieruchomości przez samorządy
Od 8 października 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 23 września 2014 r. (SK 7/13). Try-

bunał orzekł, że przepis ustawy o gospodarce nierucho-

mościami w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwo-

ści żądania zwrotu nieruchomości nabytej w drodze 

podziału na wniosek samorządu terytorialnego (jeżeli 

grunt ten nie został w ustawowym terminie wykorzysta-

ny na cel publiczny i stał się zbędny dla realizacji dane-

go celu), nie jest niezgodny z Konstytucją.

Tak postanowił Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 23 września 2014 r., SK 7/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1354).

„Milczące interpretacje” 
Od 8 października 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że przepisy Ordyna-

cji podatkowej rozumiane w ten sposób, że pojęcie „nie-

wydanie interpretacji” nie oznacza braku jej doręczenia 

w terminie 3 miesięcy, są zgodne z Konstytucją.

Tak postanowił Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 25 września 2014 r., K 49/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1367).

Więcej na ten temat pisaliśmy w SPP nr 39/2014 w ar-
tykule „Milczące interpretacje” zgodne z Konstytucją 
– wyrok TK.

Zgłoszenie do ZUS wspólnika 
jednoosobowej spółki z o.o. 
Od 8 października 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł, że zasady 

dotyczące odprowadzania składek na ubezpieczenia spo-

łeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. są 

zgodne z Konstytucją (art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 paź-

dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

– Dz.U. z 2013 r. poz. 1442). W orzeczeniu podkreślono, 

że sytuacja prawna wspólnika jednoosobowej spółki 

z o.o. różni się od sytuacji wspólnika „typowej” spółki, 

czyli takiej, która ma więcej wspólników. W związku 

z czym nałożenie na wspólnika jednoosobowej spółki 

obowiązku ubezpieczenia jak na osobę prowadzącą 

działalność gospodarczą jest zgodne z Konstytucją.

Tak postanowił Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 25 września 2014 r., SK 4/12 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1366).

Nowe wnioski na realizację projektów 
dofinansowanych z UE
Od 9 października 2014 r. obowiązuje zmiana rozporzą-

dzenia Ministra Finansów umożliwiająca składanie 

wniosków na realizację projektów w ramach nowej per-

spektywy finansowej na lata 2014–2020. Do wniosków 

złożonych przed 9 października 2014 r. stosuje się prze-

pisy dotychczasowe.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Finansów z 30 września 2014 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowa-
nia lub dofinansowania z budżetu państwa projektów 
finansowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pań-
stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz.U. z 2014 r. poz. 1355).

Wyznaczanie żołnierzy na wyższe 
stanowisko służbowe
Od 11 października 2014 r. zmieniły się zasady przeno-

szenia żołnierzy na inne stanowiska służbowe. Dopusz-
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czono również możliwość wskazania niższego stanowiska 

zawodowego. W razie zaistnienia szczególnie uzasadnio-

nych potrzeb służbowych dowódca jednostki wojskowej 

– za zgodą swojego bezpośredniego przełożonego – może 

powierzyć żołnierzowi zawodowemu czasowe pełnienie 

obowiązków służbowych na niższym stanowisku służbo-

wym. Wyznaczenie żołnierza do zajęcia wyższego stano-

wiska służbowego związanego z mianowaniem na odpo-

wiedni stopień wojskowy uzależnione jest od odbycia 

przez żołnierza odpowiedniej formy doskonalenia zawo-

dowego. Ponadto zostały określone terminy i sposób 

przeprowadzania corocznej oceny zasobów kadrowych.

Takie m.in. zmiany wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Obrony Narodowej z 9 września 2014 r. 
w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych 
na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stano-
wisk (Dz.U. z 2014 r. poz. 1292).

Ustalanie kwot środków FP
Od 11 października 2014 r. obowiązuje nowy wzór al-

gorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy prze-

kazywanych samorządom województw i powiatów na 

realizacje zadań. Dotyczy on m.in. finansowania w wo-

jewództwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-

wej (np. pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub 

podjęcie działalności gospodarczej, refundację praco-

dawcy w ramach bonu zatrudnieniowego części wyna-

grodzenia i składek ubezpieczeniowych).

Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Rady 
Ministrów z 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu 
ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowa-
nie zadań w województwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1294).

Fundusz na nagrody i zapomogi 
dla żołnierzy
Od 16 października 2014 r. na dotychczasowym pozio-

mie została pozostawiona wysokość funduszu na nagro-

dy uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych 

(2,5% planowanych na dany rok kalendarzowy środków 

na uposażenia żołnierzy zawodowych). W dalszym cią-

gu 1,5% środków funduszu pozostanie w dyspozycji 

każdego dowódcy jednostki wojskowej będącej pań-

stwową jednostką budżetową, a 1% w dyspozycji Mini-

stra Obrony Narodowej.

Wysokość funduszu zwiększa się o środki uzyskane 

z tytułu zmniejszenia wysokości uposażenia żołnierzy 

zawodowych w okresie ich przebywania m.in.: na urlo-

pie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyń-

skim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym 

lub zwolnieniach lekarskich.

Minister Obrony Narodowej może przekazać do dys-

pozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu 

pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na na-

grody uznaniowe lub zapomogi dla żołnierzy zawodo-

wych zastępujących nieobecnych pracowników.

Takie m.in. regulacje przewiduje rozporządzenie 
Ministra Obrony Narodowej z 25 września 2014 r. 
w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznanio-
we i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1365).

Fundusz nagród NCBiR
Od 18 października 2014 r. fundusz nagród (3% planowa-

nych środków na wynagrodzenia osobowe), pozostający 

w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju, może być przez niego podwyższany w ra-

mach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Taką zmianę wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 września 
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych kryteriów wynagradzania pracowników 
Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1323).

Funkcjonariusze SWW
Od 22 października 2014 r. uchylony został przepis zo-

bowiązujący funkcjonariusza SWW do przedstawienia 

najpóźniej w dniu powrotu do służby zaświadczenia le-

karskiego potwierdzającego nieobecność w służbie 

z powodu choroby albo konieczności sprawowania 

opieki nad chorym członkiem rodziny. Obecnie ma na 

to 7 dni od otrzymania takiego zaświadczenia.

Taka regulacja obowiązuje na podstawie rozporzą-
dzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 września 
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu 
Wojskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1338).

Funkcjonariusze BOR
Od 23 października 2014 r. uregulowana została możli-

wość wypłat nagród uznaniowych funkcjonariuszom 

BOR, którzy zastępują funkcjonariuszy nieobecnych 

z powodu choroby. Wniosek o przyznanie nagrody roz-

patruje się w terminie umożliwiającym wypłatę tej na-

grody w ciągu 60 dni po upływie przyjętego okresu roz-

liczeniowego.

Takie m.in. regulacje wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 września 2014 r. 
w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funk-
cjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1363).
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Funkcjonariusze ABW

Od 23 października 2014 r. w związku z włączeniem 

(od 1 czerwca 2014 r.) kwestii nagród rocznych do prze-

pisów rangi ustawowej zostały zmienione przepisy wy-

konawcze dotyczące nagród i zapomóg dla funkcjona-

riuszy ABW.

Taka zmiana wynika z rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z 6 października 2014 r. w sprawie 
przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i za-
pomóg (Dz.U. z 2014 r. poz. 1368).

Nauka żołnierzy zawodowych
Od 23 października 2014 r. pomoc dla żołnierzy zawo-

dowych (oprócz formy pieniężnej) będzie mogła być 

udzielona w formie niepieniężnej poprzez: zmniejsze-

nie liczby służb dyżurnych, zmniejszenie liczby wyjaz-

dów służbowych bądź ograniczenie zlecania dodatko-

wych zadań służbowych. Dowódca jednostki wojskowej 

może zażądać od żołnierza zawodowego przedstawienia 

odpowiednio programu studiów lub nauki w podmiocie 

prowadzącym naukę.

Takie m.in. regulacje, a także wzory: umowy 
o udzieleniu pomocy w związku z pobieraniem przez 
żołnierza zawodowego nauki i umowy o skierowaniu 
na naukę w kraju lub za granicą zawiera rozporzą-
dzenie Ministra Obrony Narodowej z 15 września 
2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1352).

Funkcjonariusze SG
Od 24 października 2014 r. w związku z włączeniem 

kwestii nagród rocznych do przepisów rangi ustawowej 

zostały zmienione przepisy wykonawcze dotyczące na-

gród i zapomóg dla funkcjonariuszy SG. Określone zo-

stały także kompetencje przełożonych funkcjonariuszy 

SG w zakresie wnioskowania i udzielania nagród i za-

pomóg.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z 25 września 2014 r. 
w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy 
Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1371).

Pracownicy sektora gospodarki 
morskiej

Od 25 października 2014 r. obowiązują nowe regulacje 

dotyczące szkoleń pracowników sektora gospodarki 

morskiej niebędących członkami załóg statków mor-

skich. Wprowadzone zostaje także szkolenie dla opera-

torów służby kontroli ruchu statków oraz szkolenie dy-

daktyczne dla instruktorów. 

Takie regulacje oraz wzory dokumentów wprowa-
dzone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju  z 19 września 2014 r. w spra-
wie ramowych programów szkoleń dla pracowników 
sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze 
oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkole-
nie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1378).

Postępowanie cywilne 
Od 27 października 2014 r. zostały uregulowane zasady 

prowadzenia posiedzeń sądowych z możliwością utrwa-

lania za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk albo 

obraz i dźwięk. 

Treść protokołów i pism będzie mogła być także udo-

stępniana stronom postępowania w postaci elektronicznej 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Strony 

i uczestnicy postępowania będą mogli otrzymać z akt 

sprawy zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że 

protokół będzie sporządzony wyłącznie w formie pisem-

nej. Z akt sprawy będzie wydawany tylko zapis dźwięku,  

jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku będzie sprzeci-

wiał się ważny interes publiczny lub prywatny. W przy-

padku odbywania posiedzeń przy drzwiach zamkniętych 

strony i uczestnicy postępowania będą mieć prawo do 

otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku. Regula-

cje dotyczące możliwości uzyskiwania przez strony zapi-

sów dźwięku i obrazu wejdą w życie 27 kwietnia 2015 r. 

Od wniosku o wydanie (na podstawie akt sprawy) za-

pisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posie-

dzenia opłata sądowa wynosi 15 zł za zapis.

Takie zmiany wprowadziła ustawa z 29 sierpnia 
2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1296).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW  28 X – 3 XI 2014 r.
1 listopada 
■ święto (Wszystkich Świętych) – w tym dniu obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych,

■  początek okresu zimowego – od tego dnia pracodawca ma zapewnić uprawnionym pracownikom wykonującym 

prace na otwartej przestrzeni napoje i posiłki profilaktyczne.

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 2015 r. 1750 zł 1400 zł
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, Dz.U. z 2014 r. poz. 1220)

Dodatek za pracę w nocy (za 1 godz. pracy)

Miesiąc
2014 r. 2015 r.

Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku

Styczeń 1680 zł/168 godz. x 20% 2,00 zł 1750 zł/160 godz. x 20% 2,19 zł
Luty 1680 zł/160 godz. x 20% 2,10 zł 1750 zł/160 godz. x 20% 2,19 zł
Marzec 1680 zł/168 godz. x 20% 2,00 zł 1750 zł/176 godz. x 20% 1,99 zł
Kwiecień 1680 zł/168 godz. x 20% 2,00 zł 1750 zł/168 godz. x 20% 2,08 zł
Maj 1680 zł/160 godz. x 20% 2,10 zł 1750 zł/160 godz. x 20% 2,19 zł
Czerwiec 1680 zł/160 godz. x 20% 2,10 zł 1750 zł/168 godz. x 20% 2,08 zł
Lipiec 1680 zł/184 godz. x 20% 1,83 zł 1750 zł/184 godz. x 20% 1,90 zł
Sierpień 1680 zł/160 godz. x 20% 2,10 zł 1750 zł/160 godz. x 20% 2,19 zł
Wrzesień 1680 zł/176 godz. x 20% 1,91 zł 1750 zł/176 godz. x 20% 1,99 zł
Październik 1680 zł/184 godz. x 20% 1,83 zł 1750 zł/176 godz. x 20% 1,99 zł
Listopad 1680 zł/144 godz. x 20% 2,33 zł 1750 zł/160 godz. x 20% 2,19 zł
Grudzień 1680 zł/168 godz. x 20% 2,00 zł 1750 zł/168 godz. x 20% 2,08 zł

Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze 

czasu pracy.

 (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; Dz.U. z 2014 r. poz. 1220)

 ODSETKI

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

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

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

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

od 9 października 2014 r. 8% M.P. z 2014 r. poz. 905
od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r. 10% M.P. z 2013 r. poz. 596

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

 Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 

Data obowiązywania Stawka obniżona (w stosunku rocznym) Podstawa prawna

od 9 października 2014 r. 6% M.P. z 2014 r. poz. 905
od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r.  7,5% M.P. z 2013 r. poz. 596

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

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

Opłata prolongacyjna od 9 października 2014 r. 
Opłata prolongacyjna 4%

 (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328)

Stan prawny na 16 października 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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MAURYCY ORGANA – radca prawny 

Przekształcenia umów terminowych 
obowiązujących w czasie ustawy 
antykryzysowej po uchwale SN
W uchwale z 23 września 2014 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że przekroczenie określone-
go w ustawie antykryzysowej 24-miesięcznego okresu zatrudnienia na umowy na 
czas określony powoduje przekształcenie umowy w umowę na czas nieokreślony 
(III PZP 2/14). Pracownik zatrudniony na okres dłuższy niż 24 miesiące na podstawie 
umów terminowych zyskuje więc uprawnienia dotyczące umowy na czas nieokre-
ślony, np. konieczność konsultacji ze związkami zawodowymi czy uzasadnienia wy-
powiedzenia umowy o pracę. 

Wyrok dotyczy okresu stosowania regulacji usta-

wy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomiczne-

go dla pracowników i przedsiębiorstw, zwanej 

„ustawą antykryzysową”, a później „pierwszą 

ustawą antykryzysową”. Ustawa antykryzysowa 

w odniesieniu do terminowych umów o pracę 

obowiązywała od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grud-

nia 2011 r., jednak skutki jej obowiązywania poja-

wiają się nadal. 

W okresie obowiązywania ustawy antykryzy-

sowej zrezygnowano z ograniczenia stosowania 

więcej niż dwóch następujących po sobie umów 

zawieranych na czas określony. Wprowadzono 

regułę, że zatrudnienie pracownika na podstawie 

umowy o pracę zawartej na czas określony lub 

kilku takich umów następujących po sobie nie 

może trwać dłużej niż łącznie 24 miesiące. Za-

wierane po sobie umowy o pracę na czas ozna-

czony mogły być uznawane jako „kolejne”, gdy 

przerwa między tymi umowami nie była dłuższa 

niż 3 miesiące. Oznaczało to, że w okresie obo-
wiązywania ustawy antykryzysowej było moż-
na zawierać np. co miesiąc nową umowę 
o pracę na czas jednego miesiąca, jednak limit 
następujących po sobie umów o pracę nie 
mógł przekroczyć 24 miesięcy. Ponadto limit 

24 miesięcy dotyczył wszystkich pracodawców, 

a nie jedynie podmiotów będących w kryzysie 

ekonomicznym.

Stanowisko SN 

W związku z obowiązywaniem tej ustawy w prak-

tyce pojawiały się wątpliwości. Jedną z nich są 

skutki przekroczenia maksymalnego 24-miesięcz-

nego okresu obowiązywania umów zawartych na 

czas oznaczony, których nie określała ustawa anty-

kryzysowa. W tej sprawie wypowiadał się już SN, 

jednak orzecznictwo było niejednolite. W uchwale 

z 23 września 2014 r. (7-osobowy skład) SN stwier-

dził, że przekroczenie 24-miesięcznego okresu za-
trudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy 
z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu 
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębior-
ców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równo-
znaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy 
o pracę na czas nieokreślony (III PZP 2/14).

Na dzień przekazania materiału do druku nie 

było jeszcze opublikowane uzasadnienie ww. 

orzeczenia, stąd ostateczna ocena jego skutków 

będzie możliwa w okresie późniejszym. W związ-

ku z podjętą uchwałą można jednak zapropono-

wać kilka rozwiązań.

Sąd uznał, że umowy o pracę na czas oznaczo-

ny, zawarte w okresie obowiązywania ustawy an-

tykryzysowej na okres przekraczający 24 miesią-

ce, stają się z mocy prawa umowami zawartymi 

na czas nieoznaczony, jeżeli ten 24-miesięczny 

okres przypadał w trakcie obowiązywania ustawy 
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antykryzysowej. To samo dotyczy umów termino-

wych zawartych przed dniem wejścia w życie 

ustawy antykryzysowej, jeśli okres trwania tych 

umów przypadający podczas obowiązywania 

ustawy antykryzysowej nie był krótszy niż 

24 miesiące. Przekształcenie terminowych umów 

o pracę w umowy bezterminowe następuje z upły-

wem wspomnianych 24 miesięcy obowiązywania 

terminowej umowy o pracę w okresie obowiązy-

wania ustawy antykryzysowej (jednej takiej umo-

wy lub kolejnej, którą poprzedzają również termi-

nowe umowy o pracę).

Można potwierdzić zmianę umowy
Przekształcenie umowy terminowej (na czas 

określony) w umowę bezterminową następuje au-

tomatycznie i nie wymaga składania jakichkol-

wiek dodatkowych oświadczeń przez którąkol-

wiek ze stron stosunku pracy. SN stwierdził, że 

następuje to w sposób dorozumiany z momentem 

przekroczenia 24-miesięcznego okresu. 

Oczywiście nie będzie błędem, jeżeli pracodaw-

ca i pracownik na piśmie potwierdzą zmianę rodza-

ju wiążącej ich umowy o pracę. Mogą to zrobić 

np. w drodze aneksu do umowy lub porozumienia.

Przykładowy wzór porozumienia w sprawie przekształcenia umowy terminowej 
w umowę na czas nieokreślony

Poznań, 1 października 2014 r.

POROZUMIENIE 
zawarte w Poznaniu pomiędzy:
1) Zakładem Produkcji Dywanów ABC, zwanym dalej „Pracodawcą”, a
2) Janem Nowakiem, zwanym dalej „Pracownikiem”
o następującej treści:
1. Strony zgodnie oświadczają, że 2 listopada 2009 r. zawarły umowę na czas określony 6 lat. 
2.  Pracownik i Pracodawca zgodnie oświadczają, że na podstawie art. 13 § 1 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 

skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.) wiążąca stro-
ny umowa o pracę stała się z dniem 3 listopada 2011 r. umową zawartą na czas nieokreślony. 

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.

………………………………….        ………………………………
        (Pracownik)                             (Pracodawca)

Poprawnym działaniem będzie również jedno-

stronne potwierdzenie przez pracodawcę warun-

ków zatrudnienia poprzez odpowiednie zastoso-

wanie art. 29 § 2 ustawy – Kodeks pracy (czyli 

potwierdzanie warunków zatrudnienia umów 

o pracę, które nie zostały zawarte na piśmie, po-

Przykłady przekształcania i nieprzekształcania się umów terminowych w umowy na 
czas nieokreślony

Okoliczności zatrudnienia Przekształcenie umowy Uwagi
od 1.10.2009 r. – umowa na okres 1 roku 
oraz od 1.10.2010 r. – umowa na okres 2 lat

Tak – z dniem 2.10.2011 r. –

od 1.10.2008 r. – umowa na okres 2 lat oraz 
od 1.10.2010 r. – umowa na okres 2 lat

Tak – z dniem 23.08.2011 r. Umowa terminowa przekształca się w beztermino-
wą z upływem 24 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy antykryzysowej (czyli od 22.08.2009 r.)

od 1.10.2008 r. – umowa na okres 2 lat oraz 
od 1.10.2011 r. – umowa na okres 2 lat

Nie Przerwa między obiema umowami jest zbyt długa, 
by łącznie je liczyć do limitu 24 miesięcy (przerwa 
nie mogła być dłuższa niż 3 miesiące)

od 1.11.2009 r. – umowa na okres próbny 
3 miesięcy oraz od 1.02.2010 r. – umowa na 
okres 3 lat

Nie W okresie obowiązywania ustawy antykryzyso-
wej pracownik pracował na podstawie umowy 
zawartej na czas określony mniej niż 24 miesiące 
(umowa na okres próbny jest odrębnym typem 
umowy o pracę, niewliczanym do limitu umów 
objętych działaniem ustawy antykryzysowej)
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twierdzanie pozostałych warunków pracy niewy-

mienionych w umowie o pracę).

Nawet jeżeli strony umowy o pracę nie podpiszą 

stosownego porozumienia bądź też pracodawca nie 

potwierdzi na piśmie zmiany warunków zatrudnie-

nia, to „przekształcenie” umowy terminowej 

w umowę bezterminową następuje z mocy prawa. 

Skutki zmiany rodzaju umowy  
Zmiana rodzaju umowy o pracę wywołuje skutki 

w wielu elementach stosunku pracy, jednak do 

najistotniejszych z punktu widzenia pracodawcy 

należą ograniczenia związane w wypowiada-

niem umów zawartych na czas nieokreślony. Do-

tyczy to:

■  konieczności uzasadniania wypowiedzenia 

umowy o pracę (wypowiedzenia umów termi-

nowych nie wymagają uzasadnienia),

■  wydłużenia okresów wypowiedzenia (w zależ-

ności od stażu zakładowego będzie to miesiąc 

lub 3 miesiące),

■  konieczności konsultacji planowanego wypo-

wiedzenia ze związkami zawodowymi,

■  w niektórych sytuacjach brak w ogóle możli-

wości rozwiązania umowy o pracę za wypo-

wiedzeniem (np. pracownikowi w okresie 

przedemerytalnym, którego umowa terminowa 

wygasałaby w okresie ochronnym).

Gdy zakończyła się umowa
Stosunkowo najmniej skomplikowana jest sytu-

acja pracodawcy i pracownika, których stosunek 

pracy podlegający przekształceniu z mocy prawa 

(z umowy terminowej w bezterminową) nadal 

trwa. Dużo więcej wątpliwości budzi sytuacja 

prawna pracodawców i pracowników, których sto-

sunek pracy już się zakończył. Można sobie wy-

obrazić najbardziej typowe sytuacje, gdy:

■  umowa terminowa o pracę wygasła z uwagi na 

upływ czasu,

■  jedna ze stron stosunku pracy wypowiedziała 

terminową umowę o pracę z zachowaniem 

2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku gdy umowa o pracę wygasła 

wskutek upływu czasu (umowa terminowa, której 

dotyczy uchwała SN z 23 września 2014 r.), moż-

na wskazać następujące rozwiązania:

■  stosunek pracy trwa nadal i pracownik może wy-

stąpić w każdym czasie do sądu pracy z pozwem 

o ustalenie istnienia stosunku pracy (trudno so-

bie jednak wyobrazić sytuację, że sąd pracy 

uwzględniłby takie żądanie w szczególności 

w sytuacji, gdy od zakończenia stosunku pracy 

upłynął dłuższy okres, a pracownik w tym cza-

sie pracował lub pracuje u innego pracodawcy),

■  umowa o pracę uległa rozwiązaniu na mocy 

dorozumianego porozumienia, czyli z upły-

wem terminu, do którego była zawarta. 

W sytuacji gdy terminowa umowa o pracę za-

kończyła się wskutek wypowiedzenia przez pra-

codawcę (umowa terminowa, której dotyczy 

uchwała SN z 23 września 2014 r.), można wska-

zać następujące problemy:

■  wypowiedzenie takiej umowy z zachowaniem 

14-dniowego okresu wypowiedzenia (okres 

wypowiedzenia dla umów zawartych na czas 

oznaczony, w których treści przewidziano 

możliwość wypowiedzenia) musi być uznane 

za wadliwe (błędnie zastosowany okres wypo-

wiedzenia, brak uzasadnienia), 

■  wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę przez 

pracodawcę skutkuje możliwością wystąpienia 

przez pracownika o roszczenie odszkodowaw-

cze (wynagrodzenie za okres wypowiedzenia 

– okres wypowiedzenia, którego długość zale-

ży od zakładowego stażu pracy danego pracow-

nika) lub roszczenie o przywrócenie do pracy,

■  odwołania do sądu pracy od wadliwego wypo-

wiedzenia umowy o pracę powinny być składa-

ne w terminie 7 dni od otrzymania wypowie-

dzenia. W analizowanej sytuacji pracownik, 

który chciałby (na podstawie uchwały SN 

z 23 września 2014 r. i przepisów ustawy anty-

kryzysowej) np. podważyć skuteczność wypo-

wiedzenia jego terminowej umowy o pracę 

z 2013 r., musiałby oprócz wniesienia samego 

odwołania przekonać sąd pracy, że istnieją pod-

stawy do przywrócenia terminu do wniesienia 

odwołania – czyli, że wydanie 23 września 

2014 r. uchwały przez SN uzasadnia takie przy-

wrócenie terminu. Istnieją uzasadnione wątpli-

wości, czy sąd pracy dokonałby w takiej sytu-

acji przywrócenia terminu.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 13 § 1, art. 35 uchylonej ustawy z 1 lipca 2009 r. o łago-
dzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 
i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035; ost. zm. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 219, poz. 1445),
 art. 251, art. 29 § 2, art. 30, art. 36 § 1, art. 42, art. 300 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).
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 TEMAT MIESIĄCA – ROZLICZANIE CZASU PRACY W LISTOPADZIE 2014 R.

Organizowanie pracy w listopadzie 
– praktyczne wskazówki
W listopadzie 2014 r. przypadają dwa święta (1 i 11 listopada) wpływające na wy-
miar czasu pracy pracowników. W święta listopadowe obowiązuje również zakaz 
zatrudniania pracowników w placówkach handlowych. Czas pracy w listopadzie 
może mieć także wpływ na wynagrodzenia niektórych pracowników, np. wynagra-
dzanych prowizyjnie lub akordowo.

Rozmowa z Moniką Wacikow-
ską, specjalistą w zakresie pra-
wa pracy, byłym pracownikiem 
Departamentu Prawnego GIP

■ Kogo dotyczy zakaz pracy 
w święta w placówkach handlo-
wych – 1 i 11 listopada? 

– Zakaz pracy w placówkach handlowych doty-

czy wszystkich pracowników bez względu na to, 

jakie prace oni wykonują. Mogą pracować jedy-

nie osoby, których praca jest niezbędna ze wzglę-

du na użyteczność społeczną i codzienne potrze-

by ludności. Moim zdaniem dopuszczalna jest też 

praca w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakła-

du pracy w tym czasie, np. przy utrzymaniu ser-

werów komputerowych czy ochronie. Pracodawca 

może zatrudnić również w święta osoby na umo-

wach cywilnoprawnych.

■ W jakich godzinach pracownicy zatrudnieni 
w handlu nie mogą pracować w święta?

– Pracą w święta jest praca pomiędzy godziną 

6.00 w dniu świątecznym a godziną 6.00 w ko-

lejnym dniu (chyba że w regulaminie pracy lub 

układzie zbiorowym pracy ustalono inne godzi-

ny). Praca w placówce handlowej nie może koń-

czyć się później niż o godzinie 6.00 w święto 

i zaczynać nie wcześniej niż o godzinie 6.00 

w dniu kolejnym. 

■ Czy święta w listopadzie wpływają na wy-
miar czasu pracy pracowników zatrudnionych 
np. w systemie pracy weekendowej? 

– Tak. Święta listopadowe mają wpływ na wy-

miar czasu pracy wszystkich pracowników, bez 

względu na to, w jakim systemie czasu pracy są 

oni zatrudnieni. Każde z tych świąt obniża czas 

pracy pracowników o 8 godzin. A zatem wszyscy 

pracownicy – zarówno zatrudnieni w systemie 

podstawowym, równoważnym, jak i weekendo-

wym czy jakimkolwiek innym – mają do prze-

pracowania z tytułu tych dwóch świąt o 16 go-

dzin mniej, niż pracowaliby, gdyby tych świąt nie 

było. 

■ Czy pracownicy zatrudnieni w handlu otrzy-
mają niższe wynagrodzenia z powodu zakazu 
pracy w święta przypadające w listopadzie?

Nie. Pracownicy zatrudnieni w handlu co do 

zasady wynagradzani są stawką miesięczną. Bez 

względu więc na to, jaką liczbę godzin mają do 

przepracowania w danym miesiącu, przysługuje 

im stawka wynikająca z umowy o pracę. Jeśli 

byliby wynagradzani stawką godzinową, to 

z powodu dwóch świąt faktycznie pracowaliby 

o 16 godzin mniej niż w przypadku, gdyby te 

święta nie występowały, a więc zarobiliby odpo-

wiednio mniej (bez wynagrodzenia za 16 go-

dzin). 

■ Czy listopadowe święta wpłyną na wysokość 
pensji pracowników wynagradzanych w syste-
mie prowizyjnym lub akordowym?

– Tak. Święta listopadowe mają wpływ na pen-

sje pracowników wynagradzanych w systemie 

prowizyjnym i akordowym. Pracownicy ci w li-

stopadzie z tytułu świąt mają do przepracowania 

mniej godzin, niż mieliby w przypadku, gdyby 

święta te nie występowały. Skoro będą pracować 

mniej, to będą mieć mniej czasu na wypracowanie 

prowizji czy akordu, co faktycznie może spowo-

dować, że otrzymają w tym miesiącu niższe wy-

nagrodzenie.

Rozmawiała DANUTA KOŚKA



28 października 2014 roku    www.serwispp.infor.pl12

PRAWO PRACY rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

ANDRZEJ MAREK – sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

Czy pracownika leczącego się 
z choroby alkoholowej można zwolnić 
dyscyplinarnie
Stwierdziliśmy u pracownika zawartość alkoholu we krwi. Reprezentujące go związ-
ki zawodowe zostały poinformowane o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika. Otrzymaliśmy odpowiedź, że pracownik od 
2012 r. leczy się z choroby alkoholowej i jego stan nie może być podstawą do „dys-
cyplinarki”. W piśmie powołano się na wyrok SN (z 10 października 2000 r., I PKN 
76/00, OSNP 2002/10/237), w którym wskazano, że pracownik, znajdując się we 
wstępnej fazie psychozy alkoholowej, ma ograniczoną zdolność kierowania swoim 
postępowaniem, co wyłącza możliwość powstrzymania się od spożywania alkoho-
lu. Wyrok ten dotyczy jednak wstępnej fazy choroby, a leczenie pracownika trwa od 
2012 r. – na co wskazuje zaświadczenie przedstawione przez pracownika. Czy w tej 
sytuacji możemy rozwiązać umowę o pracę w tym trybie – pyta Czytelnik z Łodzi.

Powinni Państwo rozważyć, czy w tej sytuacji warto 

zwalniać pracownika dyscyplinarnie. Być może ko-

rzystniejsze będzie rozwiązanie umowy o pracę za 

wypowiedzeniem, ze wskazaniem jako przyczyny 

niewłaściwego wypełniania obowiązków pracowni-

czych. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na dys-
cyplinarne zwolnienie tego pracownika, to pra-
codawca nie jest związany stanowiskiem zawar-
tym w piśmie związku zawodowego (ma ono cha-
rakter opinii, jeżeli pracownik nie jest szczegól-
nie chroniony przed rozwiązaniem umowy o pra-
cę), ale przed podjęciem takiej decyzji powinni 
Państwo dysponować opinią lekarza specjalisty 
(psychiatry). Powinien z niej wynikać nie tylko sto-

pień zaawansowania choroby alkoholowej (nie cho-

dzi jedynie o fazę wstępną  – jak wskazano w powo-

łanym wyroku SN), ale powinna być w niej zawarta 

informacja, jak choroba ta wpływa na zdolność ro-

zumienia przez pracownika znaczenia swego postę-

powania i możliwości pokierowania nim.

Przebywanie pracownika w zakładzie pracy 

w stanie nietrzeźwości (spożywanie alkoholu 

w zakładzie pracy) jest ciężkim naruszeniem pod-

stawowych obowiązków pracowniczych. W prak-

tyce pojawia się problem dotyczący możliwości 

tzw. dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę 

z pracownikiem przebywającym w zakładzie pra-

cy w stanie nietrzeźwości, u którego to pracowni-

ka zdiagnozowano chorobę alkoholową. Podstawą 

do zastosowania takiego trybu rozwiązania umo-

wy jest ustalenie, czy jest to ciężkie naruszenie 

podstawowego obowiązku pracownika – świad-

czenia pracy w stanie trzeźwości. Przyjmuje się, 

że w takim przypadku niezbędne jest przypisanie 

pracownikowi znacznego stopnia winy (umyślnej 

lub rażącego niedbalstwa). 

Ocena rodzaju i stopnia winy pracownika może 

być problemem dla pracodawcy. Dla przyjęcia winy 

pracownika potrzebny jest element świadomości 

(pracownik działa z rozeznaniem) i woli (chce za-

chować się w określony sposób lub godzi się na 

określony skutek). Pracodawca może tylko wów-

czas rozwiązać umowę o pracę dyscyplinarnie 

(w trybie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy – Kodeks pracy; 

dalej: k.p.), gdy zachowanie pracownika nie tylko 

jest formalnie nieprawidłowe (bezprawne), ale tak-

że zawinione. Na taki brak świadomości zachowa-

nia pracownika – jako wyłączający winę, a w kon-

sekwencji możliwość rozwiązania umowy o pracę 

na podstawie art. 52 k.p. – powołał się SN we wska-
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zanym wyroku. Stwierdził, że rozwiązanie umowy 

na tej podstawie nie było dopuszczalne, gdyż pra-

cownik miał zniesioną zdolność rozumienia swoich 

czynów i pokierowania swoim postępowaniem i nie 

mógł powstrzymać się od picia alkoholu. W stanie 

faktycznym tamtej sprawy ustalono, że pracownik 

był „we wstępnej fazie psychozy alkoholowej”. Na-
leży jednak przyjąć, że decydujący będzie nie 
tyle określony etap choroby alkoholowej, lecz 
ustalenie, czy pracownik w momencie narusze-
nia jednego ze swoich podstawowych obowiąz-
ków miał zdolność rozumienia znaczenia swego 
zachowania i pokierowania swoimi działaniami. 
Tylko w takim przypadku można postawić mu za-

rzut zawinionego (w sposób ciężki) zachowania. 

Przykład 
Pracownik otrzymał od pracodawcy polecenie 
ukrycia nielegalnie przechowywanych odpadów 
przed kontrolującym zakład inspektorem ochrony 
środowiska. Pracownik odmówił. Pracodawca roz-
wiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika ze względu na ciężkie narusze-
nie podstawowych obowiązków pracowniczych 
polegające na odmowie wykonania polecenia 
przełożonego. Formalnie odmowa taka miała miej-
sce, ale ze względu na sprzeczność z prawem po-
lecenia pracodawcy nie będzie można pracowni-
kowi postawić zarzutu zawinionego zachowania. 
Postępowanie pracodawcy było nieprawidłowe.

W opisanej w pytaniu sytuacji pracodawcy 

trudno jest ocenić stan świadomości pracownika 

(w momencie przebywania w stanie nietrzeźwo-

ści w zakładzie pracy) dotkniętego chorobą alko-

holową. Konieczne byłoby zatem uzyskanie w tej 

sprawie opinii (zaświadczenia lekarskiego) spe-

cjalisty z zakresu psychiatrii, z której wynikałoby, 

czy stopień zaawansowania stwierdzonej u pra-

cownika choroby alkoholowej (psychoza alkoho-

lowa) spowodował, że miał on w trakcie naru-

szenia obowiązku pracowniczego zniesioną świa-

domość (możliwość rozpoznania znaczenia swe-

go zachowania i pokierowania nim).

Ponieważ w orzecznictwie SN rygorystycznie 

podchodzi się do oceny winy pracownika przy 

rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedze-

nia (z winy pracownika), dlatego pracodawca po-

winien rozważyć, czy w jego interesie jest podję-

cie decyzji o zastosowaniu tego trybu. Bardziej 

korzystne może być rozwiązanie umowy o pracę 

za wypowiedzeniem, tym bardziej że w przypad-

ku odwołania do sądu pracy na pracodawcy spo-

czywa ciężar wykazania prawdziwości przyczy-

ny rozwiązania umowy o pracę.
■

PODSTAWA PRAWNA: 
 art. 52 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 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1356; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1188).

MAREK ROTKIEWICZ – ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy krótkie niedzielne spotkanie 
w podróży służbowej kierownika 
z kontrahentem wliczać do czasu pracy
Pracownik wyjechał w podróż służbową w niedzielę po południu. Zadania służbowe 
miał realizować w poniedziałek i wtorek. W niedzielę wieczorem w hotelu miał krótkie 
spotkanie z przedstawicielem kontrahenta. Przez 40 minut ustalano plan spotkań na 
najbliższe dni. Spotkanie jest potwierdzone fakturą za konsumpcję, która została opisa-
na jako spotkanie z kontrahentem. Pracownik pełni funkcję kierowniczą. Czy przy rozli-
czaniu czasu pracy musimy brać pod uwagę to spotkanie – pyta Czytelnik z Gdańska.
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Tak. Spotkanie to, niezależnie od tego, że było wstę-

pem do realizacji właściwego zadania służbowego, 

wliczamy do czasu pracy. Osoby na stanowiskach 

kierowniczych są pozbawione rekompensaty za 

nadgodziny przypadające w zwykłych dniach robo-

czych, ale mają do niej prawo za pracę w niedzielę.

Do czasu pracy podczas podróży służbowej 

wliczane są te jej części, które:

■  przypadają na zwykłe godziny pracy wynikają-

ce z rozkładu czasu pracy danej osoby,

■  są poświęcone na realizację zleconego zadania 

służbowego, na faktyczne wykonywanie pracy 

(np. udział w negocjacjach handlowych) – tak-

że wówczas, gdy wykraczają poza normalny 

rozkład czasu pracy delegowanego.

Sam przejazd w podróży służbowej w dniu 

wolnym od pracy nie jest wliczany do czasu pra-

cy, ale praca wykonywana w takim dniu jest już 

zaliczana do czasu pracy.

To, że celem wyjazdu Państwa pracownika 

– zadaniem określonym w poleceniu służbowym 

– była realizacja spotkań z kontrahentem w po-

niedziałek i wtorek, nie oznacza, że w inne dni 

nie mogły nastąpić sytuacje wliczane do czasu 

pracy. Podejmowane podczas podróży służbo-

wej czynności ewidentnie powiązane z realizo-

wanym zadaniem, niezbędne do jego wykona-

nia, powinny zostać zakwalifikowane jako czas 

pracy. Za takie należy uznać dokonanie ustaleń 

dotyczących rozkładu czasu pracy, harmonogra-

mu i zakresu spotkań w najbliższych dniach itp.

Przejazd w podróży służbowej 
odbywany w dniu wolnym 
od pracy nie jest wliczany 
do czasu pracy.

Akceptując fakturę opisaną jako spotkanie 

z kontrahentem, pracodawca potwierdził też, że 

pracownik świadczył pracę. W razie sporu ten do-

kument może być uznany za dowód potwierdzający 

fakt świadczenia przez pracownika pracy w nie-

dzielę.

Kierownicy wyodrębnionych komórek organiza-

cyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę 

poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do 

wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w go-

dzinach nadliczbowych (art. 1514 § 1 ustawy – Ko-

deks pracy; dalej: k.p.). Jednak dotyczy to tylko 

„zwykłych” dni pracy. Kierownikom wyodrębnio-

nych komórek organizacyjnych za pracę w godzi-

nach nadliczbowych przypadających w niedzielę 

i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz 

dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbo-

wych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie 

otrzymali innego dnia wolnego od pracy (art. 1514

§ 2 k.p.).

Należy również zwrócić uwagę na szczególne 

zasady rekompensaty pracy wykonywanej w nie-

dzielę. Za pracę w niedzielę przede wszystkim 

powinien zostać udzielony dzień wolny od pracy, 

niezależnie od długości przepracowanego czasu 

(czyli także dzień wolny za godzinę pracy). Ta 

podstawowa forma rekompensaty opiera się na 

konieczności zachowania zasady przeciętnie 

5-dniowego tygodnia pracy w okresie rozlicze-

niowym. Jakakolwiek praca w dniach wolnych, 

bez zmniejszenia liczby faktycznych dni pracy, 

prowadzi do naruszenia tej zasady, tj. przekrocze-

nia 5-dniowej średniej tygodniowej.

Dopiero gdy wykorzystanie dnia wolnego do 

końca okresu rozliczeniowego jest niemożliwe, za 

pracę w niedzielę jest wypłacane wynagrodzenie 

wraz ze 100% dodatkiem. W tym przypadku re-

kompensowana jest już jednak faktyczna liczba 

przepracowanych godzin.

Przykład
Pracownik wyjechał w podróż służbową w nie-
dzielę o godz. 17.00. Pracuje on od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. W czasie 
podróży służbowej w niedzielę przygotowywał 
raport na spotkanie z klientem, które miał wy-
znaczone na godz. 9.00 w poniedziałek. Pra-
cownik poświęcił na przygotowanie raportu 
1 godz. i 40 minut. Ten czas wliczamy mu do 
czasu pracy. Ponieważ wykonywał pracę w nie-
dzielę, ma prawo za taką pracę, oprócz normal-
nego wynagrodzenia, do odbioru dnia wolnego. 
Jeżeli pracodawca nie udzieli mu dnia wolnego, 
to powinien wypłacić pracownikowi oprócz nor-
malnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 
100% wynagrodzenia za pracę w niedzielę.

■

PODSTAWA PRAWNA:
  art. 128, 1514, 15111 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).
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BOGUSŁAW ŚNIEŻEK – specjalista w zakresie prawa oświatowego

Kiedy udzielić urlopu nauczycielce, 
jeżeli nie wykorzystała go w wakacje
Jesteśmy placówką nieferyjną (przedszkole). Jedna z naszych nauczycielek, która 
jest w ciąży, miała wykorzystać przysługujący jej urlop wypoczynkowy w lipcu 
i w sierpniu br. Urlopu tego jednak nie wykorzystała, ponieważ w tym czasie choro-
wała. Po zwolnieniu lekarskim wróciła do pracy. Poród ma zaplanowany na 23 grud-
nia br. Kiedy powinniśmy jej udzielić urlopu wypoczynkowego za 2014 r.? Czy musimy 
ten termin uzgodnić z pracownicą, czy możemy ją wysłać na urlop jednostronnie 
przed porodem – pyta Czytelniczka z Torunia.

Termin niewykorzystanego w wakacje urlopu po-

winien być uzgodniony z nauczycielką. Nie ma 

podstaw, aby zmusić pracownicę jednostronnie do 

wykorzystania urlopu wypoczynkowego przed 

porodem.

Problematyka urlopów wypoczynkowych na-

uczycieli zatrudnionych w „szkołach feryjnych” 

została wyczerpująco uregulowana w ustawie 

– Karta Nauczyciela. Inaczej zostały określone 

w tej ustawie zasady udzielania urlopów wypo-

czynkowych nauczycielom, takim jak Państwa 

pracownica, zatrudnionym w szkołach (placów-

kach), w których nie są przewidziane ferie szkol-

ne. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w tego typu 

placówce, to przysługuje mu prawo do urlopu wy-

poczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych 

w czasie ustalonym w planie urlopów. Plan urlo-

pów powinien uwzględniać wnioski nauczycieli 

oraz konieczność zapewnienia normalnego toku 

pracy.

Urlop uzupełniający nauczycieli placówek „nie-

feryjnych” nie został uregulowany w Karcie Na-

uczyciela. W takim przypadku zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, które okre-

ślają w sposób wyczerpujący okoliczności unie-

możliwiające pracownikowi wykorzystanie w ca-

łości urlopu wypoczynkowego. Należą do nich:

■  czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,

■  odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,

■  odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszko-

lenia wojskowego przez okres do 3 miesięcy oraz

■  urlop macierzyński.

Wystąpienie wskazanych okoliczności w trak-

cie wypoczynku pracownika przekreśla cel, ja-

kiemu powinien służyć urlop. Dlatego na praco-

dawcę został nałożony obowiązek udzielenia 

pracownikowi niewykorzystanej części urlopu 

wypoczynkowego w terminie późniejszym. Ter-

min niewykorzystanego urlopu z ww. powodów 

powinien być uzgodniony z pracownikiem.

Okolicznością uniemożliwiającą pracowniko-

wi wykorzystanie w całości urlopu wypoczynko-

wego jest także urlop macierzyński. W takim 

przypadku, na wniosek nauczycielki, dyrektor 

przedszkola jest zobowiązany udzielić jej urlopu 

wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ma-

cierzyńskim. Nauczycielka nie jest zobowiązana 

do korzystania z urlopu wypoczynkowego przed 

porodem.

W przypadku gdy nauczycielka nie zgodzi się 
na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przed 
porodem, nie daje to podstaw pracodawcy do 
jednostronnego skierowania jej na urlop w takim 
terminie, aby go wykorzystała przed porodem. 

Urlopu tego za rok poprzedni powinien jej 

udzielić najpóźniej do końca września następnego 

roku kalendarzowego. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 165, 168 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. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie-
la (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1198).
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WYNAGRODZENIA sprawozdawczość GUS

BARBARA UZAR – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń

Obowiązek przekazywania danych 
statystycznych do GUS po zmianie 
przepisów
Wybrani pracodawcy za 2014 r. będą składać na nowym formularzu sprawozdanie 
o strukturze wynagrodzeń według zawodów (Z-12), które sporządza się co 2 lata. 
Muszą w nim dodatkowo wykazać m.in. liczbę dni roboczych w 2014 r. i liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru czasu pracy w tym roku.

4 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja 

rozporządzenia w sprawie określenia wzorów for-

mularzy sprawozdawczych, objaśnień co do spo-

sobu ich wypełniania oraz wzorów kwestio-

nariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 

w badaniach statystycznych ustalonych w progra-

mie badań statystycznych statystyki publicznej na 

rok 2014. W wyniku nowelizacji zmieniły się 

wzory niektórych formularzy sprawozdań przeka-

zywanych do GUS, w tym m.in. sprawozdanie 

o strukturze wynagrodzeń według zawodów 

(Z-12). Wprowadzono również nowe wzory for-
mularzy sprawozdawczych, np. sprawozdanie 
o finansowych uwarunkowaniach działalności 
związków zawodowych (SOF-2F), sprawozdanie 
z działalności samorządu gospodarczego i zawo-
dowego oraz organizacji pracodawców (SOF-4).

Od 18 października 2014 r. obowiązuje także 

nowe rozporządzenie w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2015. 

Program obejmuje zbieranie i przekazywanie da-

nych statystycznych bieżących w 2015 r. i danych 

za 2015 r. oraz wskazanych danych statystycznych 

za lata poprzednie. Rozporządzenie nakłada obo-

wiązek przekazywania danych statystycznych na 

niektóre podmioty.

Sprawozdanie o strukturze wynagro-
dzeń według zawodów (Z-12)
W sprawozdaniu Z-12 składanym na zmienionym 

formularzu wykazuje się dane dotyczące wyna-

grodzenia i czasu pracy za cały 2014 r. i odrębnie 

za październik 2014 r. Badaniem obejmuje się 

osoby spełniające określone warunki zawarte 

w wyjaśnieniach GUS do formularza, dotyczące 

uznania za pracujących i przesłanki wykluczające 

zaliczenia do tej grupy. W przypadku gdy liczba 

zatrudnionych spełniających warunki badania jest 

większa od 40, należy przeprowadzić losowanie 

pracowników według wytycznych wskazanych 

w objaśnieniach do formularza Z-12, za których 

zostanie sporządzone sprawozdanie. Jeżeli liczba 

zatrudnionych jest mniejsza, sprawozdaniem na-

leży objąć wszystkie te osoby. W przypadku spra-

wozdania składanego elektronicznie losowanie 

zatrudnionych do badania odbywa się automa-

tycznie. Sprawozdanie Z-12 wylosowane jednost-

ki sporządzają co 2 lata. 

Ponadto, ustalając liczbę zatrudnionych w paź-

dzierniku 2014 r. spełniających warunki badania, na-

leży wykluczyć osoby, które w tym miesiącu m.in.:

■  przebywały powyżej 10 dni roboczych opłaco-

nych przez pracodawcę łącznie na zwolnie-

niach lekarskich i urlopach wychowawczych,

■  były nieobecne w pracy ponad 2 dni z powodu 

nieopłaconych przez pracodawcę łącznie dni 

z tytułu m.in. urlopu bezpłatnego, urlopu macie-

rzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego 

z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop 

macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą 

w niepełnym wymiarze czasu pracy u praco-

dawcy udzielającego tego urlopu, nieobecności 

nieusprawiedliwionej i zwolnienia lekarskiego 

opłaconego przez ZUS.

Do formularza Z-12 wprowadzono nowe pozy-

cje dotyczące: 
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■  liczby dni roboczych w październiku 2014 r.,

■  łącznej liczby dni roboczych w 2014 r., 

■  rocznej liczby godzin obowiązkowego pełnego 

wymiaru czasu pracy, 

■  informacji o rocznym wskaźniku wymiaru cza-

su pracy za 2014 r. osoby wylosowanej do ba-

dania, która stanowi iloraz liczby godzin prze-

pracowanych i nieprzepracowanych w 2014 r. 

i rocznej liczby godzin obowiązkowego pełne-

go wymiaru czasu pracy. 

Sprawozdanie pracodawca powinien złożyć 

w formie elektronicznej do 31 marca 2015 r. Moż-

liwość przekazania danych sprawozdawczych 

w formie papierowej mają wyłącznie jednostki 

zatrudniające nie więcej niż 5 osób.

Sprawozdanie o finansowych 
uwarunkowaniach działalności 
związków zawodowych (SOF-2F)
Po raz pierwszy niektóre związki zawodowe po-

siadające numer REGON będą zobowiązane spo-

rządzić i złożyć do 4 maja 2015 r. sprawozdanie 

SOF-2F. Powinny w nim wykazać m.in. wyniki 

finansowe z działalności za 2014 r. oraz dane 

o nakładach finansowych lub rzeczowych ponie-

sionych w 2014 r.

Sprawozdanie z działalności 
samorządu gospodarczego 
i zawodowego oraz organizacji 
pracodawców (SOF-4)
Obowiązki sprawozdawcze za 2014 r. mają także 

m.in. organizacje pracodawców. Powinny one do 

4 maja 2015 r. przekazać SOF-4, tj. sprawozdanie 

z działalności samorządu gospodarczego i zawo-

dowego oraz organizacji pracodawców, wykazując 

w nim dane dotyczące m.in. dziedziny i zasięgu 

działania jednostki, członków, osób pracujących 

społecznie, pracowników i osób wykonujących 

pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, skład-

ników majątku i nakładach inwestycyjnych według 

stanu na 31 grudnia 2014 r. i w całym 2014 r. 

Osoby zaliczane i niezaliczane do pracujących według GUS
Do pracujących zalicza się: Do pracujących nie zalicza się:

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, 
powołania, mianowania lub wyboru), łącznie z sezonowymi lub zatrudnio-
nymi dorywczo

osób skreślonych czasowo z ewidencji, z którymi nie 
rozwiązano umowy o pracę

pracodawców i pracujących na własny rachunek:
■  właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi im członkami 

ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłą-
czeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce), tj. zakładów, 
spółek, przedsiębiorstw zagranicznych itp.,

■  osoby pracujące na własny rachunek

osób korzystających z urlopów bezpłatnych nieprze-
rwanie w wymiarze powyżej 3 miesięcy

osoby wykonujące pracę nakładczą osób korzystających z urlopów wychowawczych 
nieprzerwanie w wymiarze powyżej 3 miesięcy

agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na wa-
runkach zlecenia o prowadzenie placówek handlowych, usługowych lub 
o wykonywanie zleconych czynności (łącznie z pomagającymi członkami 
ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów)

osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyj-
nych

członków spółdzielni produkcji rolniczej oraz powstałych na ich bazie spół-
dzielni o innym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do których funkcjonuje 
prawo spółdzielcze, a także członków spółdzielni kółek rolniczych

osób pracujących na umowę zlecenia lub umowę 
o dzieło

osoby otrzymujące zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
w celu przygotowania zawodowego

nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych lub „będących 
czasowo w stanie nieczynnym”

pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez 
agencję pracy tymczasowej

osoby wykonujące pracę w Polsce, a także za granicą na rzecz jednostek, 
w których zostały zatrudnione, niezależnie od czasu trwania tego zatrud-
nienia (np. przy realizacji usług eksportowych, jako pracownicy polskich 
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów centralnych, polskich 
przedstawicielstw przy ONZ oraz innych misji)

pracowników zatrudnionych na kontraktach, których 
umowa nie ma charakteru umowy o pracę

osoby skierowane za granicę w celach szkoleniowych i badawczych
skazanych (więźniów) pracujących na podstawie zbiorowych umów 
o pracę
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WYNAGRODZENIA godziny nadliczbowe

Badania statystyczne za 2015 r.

Wybrane jednostki statystyczne, które otrzymały 

zawiadomienia z GUS, tak jak do tej pory, będą 

składać formularze: Z-03, Z-06, Z-05 i Z-10 za 

2015 r. 

Badania te mają co do zasady obowiązkowy cha-

rakter i będą nim objęte m.in. osoby prawne, jednost-

ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-

darczą w zakresie m.in. upraw rolnych, chowu i ho-

dowli zwierząt, łowiectwa, niektórych klas rybactwa. 

Obowiązek złożenia formularzy: Z-03, Z-06, Z-05 i Z-10

■

PODSTAWA PRAWNA:
 § 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a–b i załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawoz-
dawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów 
kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w bada-
niach statystycznych ustalonych w programie badań statystycz-
nych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1307),

§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 sierpnia 2013 r. 
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicz-
nej na rok 2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1159; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 385),
 § 1 i załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 sierp-
nia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych staty-
styki publicznej na rok 2015 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1330).

MAREK SKAŁKOWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy

Jak zrekompensować dodatkową 
godzinę przepracowaną w nocy 
podczas zmiany czasu letniego na zimowy
Zatrudniamy pracowników na nocną zmianę. Praca w nocy z 25 na 26 października 
2014 r. oznaczała dla nich wykonywanie pracy przez 9 godzin, bowiem wtedy nastą-
piła zmiana czasu letniego na zimowy. Jak w związku z tym należy zrekompensować 
pracownikom dodatkowo przepracowaną 1 godzinę – oddać im czas wolny czy wy-
płacić dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia – pyta Czytelnik z Łodzi.

dokończenie na str. 27

Z-03 
(sprawozdanie 

o zatrudnieniu i wynagro-
dzeniach)

raz na kwartał do 
11. dnia kalendarzowego 

po I, II i III kwartale

Z-06  
(sprawozdanie 

o pracujących, wynagro-
dzeniach i czasie pracy)

raz w roku do 18 stycznia 
2016 r. lub do 2 lutego 
2016 r. z danymi za rok 

2015

Z-05 
(badanie popytu 

na pracę)

Formularze statystyczne 
wraz z terminem 

ich złożenia za rok 2015:

raz na kwartał do 
6. dnia roboczego po 

kwartale sprawozdaw-
czym

Z-10 
(sprawozdanie 

o warunkach pracy)

raz w roku do 15 stycznia 
2016 r. z danymi za rok 

2015



Prawo w jednostkach
budżetowych 
Dodatki dla nauczycieli
– pytania i odpowiedzi

Nauczycielom przysługują dodatki oprócz wynagrodzenia zasadniczego. 
Niektóre z nich są elementami wynagrodzenia (dodatek funkcyjny, moty-
wacyjny, za warunki pracy, za wysługę lat). Innych nie należy traktować 
jako części nauczycielskiego wynagrodzenia (dodatek wiejski, dodatek 
mieszkaniowy).

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 

■  wynagrodzenia zasadniczego,

■  dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego oraz za warunki pracy,

■  wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-

we i godziny doraźnych zastępstw,

■  nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń 

z zakładowego funduszu świadczeń socjal-

nych i dodatków socjalnych (mieszkaniowe-

go, wiejskiego).

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na pół etatu 
przysługuje połowa dodatku motywacyjnego

Jestem dyrektorem wiejskiej szkoły podstawo-
wej. Obowiązujący w naszej gminie regulamin 
wynagradzania nauczycieli zawiera zapis doty-
czący przyznawania dodatku motywacyjnego, 
który ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru 
zatrudnienia. Dodatek ustalany jest kwotowo.  
Czy w tej sytuacji nauczyciel zatrudniony w wy-
miarze 1/2 etatu otrzyma połowę dodatku moty-
wacyjnego?

Nie. Nauczycielowi przysługuje cały doda-

tek motywacyjny, gdyż jest on składnikiem 

wynagrodzenia, przysługującym mu za jego 

osiągnięcia w pracy, w szczególności za osią-

gnięcia dydaktyczne, opiekuńcze czy wycho-

wawcze, a nie za wymiar zatrudnienia. Zatrud-

nienie nauczyciela w niepełnym wymiarze nie 

oznacza, że nauczyciel ten nie ma osiągnięć 

w pracy dydaktycznej.

Wysokość dodatku motywacyjnego nie zo-

stała uregulowana w przepisach ustawy – Kar-

ta Nauczyciela (dalej: KN) ani też w rozporzą-

dzeniu w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

cieli, ogólnych warunków przyznawania do-

datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 

pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie wyna-

gradzania nauczycieli). Przepisy te ustalają je-

dynie ogólne warunki przyznawania dodatku 

motywacyjnego. Natomiast wysokość stawek 

tego dodatku (procentową czy kwotową) oraz 

szczegółowe warunki ich przyznawania na-

uczycielom zatrudnionym w szkołach prowa-

dzonych przez organ będący jednostką samo-

rządu terytorialnego ustala ten organ. 

Wysokość dodatku motywacyjnego jest uza-

leżniona wyłącznie od jakości świadczonej 

pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub 

zajęć. Organ prowadzący musi uwzględnić 

ogólne warunki przyznawania dodatku moty-

  nr 40/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 19



wacyjnego, które są określone w rozporządze-

niu w sprawie wyngradzania nauczycieli. 

Składnik wynagrodzenia, jakim jest dodatek 

motywacyjny, nie jest więc uzależniony od 

wymiaru zatrudnienia.

Wysokość dodatku motywa-
cyjnego zależy od jakości 
pracy nauczyciela i wykony-
wanych przez niego dodat-
kowych zadań i zajęć.

Na ogół regulaminy ustanowione przez or-

gany prowadzące szkołę zawierają zapisy do-

tyczące wysokości dodatku motywacyjnego 

w formie kwotowej albo procentowej. Tak więc 

dodatek ustalony w określonej kwocie nie 

może być przyznany proporcjonalnie do wy-

miaru zatrudnienia. Natomiast w przypadku, 

gdy jest przyznany procentowo, jego wysokość 

ustala się od wynagrodzenia zasadniczego, 

które jest proporcjonalne do wymiaru zatrud-

nienia. Zapis o proporcjonalnym zmniejszeniu 

minimalnej stawki dodatku motywacyjnego 

ustalonego kwotowo do wymiaru zatrudnienia 

nauczyciela nie jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami.

JOANNA SKROBISZ – ekspert w zakresie prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych 

BEATA SKROBISZ-KACZMAREK – radca prawny

Jaki okres pracy uprawnia nauczyciela 
do dodatku motywacyjnego

Od 1 września 2014 r. w szkole został zatrudnio-
ny nauczyciel. Okazał się pracownikiem bardzo 
zaangażowanym w proces dydaktyczny oraz 
życie szkoły. Po jakim okresie pracy w szkole 
można przyznać mu dodatek motywacyjny?

Nauczycielowi można przyznać dodatek 

motywacyjny po upływie okresu niezbędnego 

do stwierdzenia, że nauczyciel spełnia wszyst-

kie warunki jego przyznania, z uwzględnie-

niem zasad określonych w regulaminie wyna-

gradzania przez organ prowadzący szkołę.

Do ogólnych warunków przyznawania na-

uczycielom dodatku motywacyjnego należą:

■  osiągnięcia w realizowanym procesie dy-

daktycznym,

■  osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,

■  wprowadzanie innowacji pedagogicznych, 

skutkujących efektami w procesie kształce-

nia i wychowania,

■  zaangażowanie w realizację czynności i zajęć 

wynikających z zadań statutowych szkoły,

■  szczególnie efektywne wypełnianie zadań 

i obowiązków związanych z powierzonym 

stanowiskiem,

■  realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, 

wynikających z przyjętych przez organ pro-

wadzący priorytetów w realizowanej lokal-

nej polityce oświatowej.

Jednym z warunków przy-
znania przez pracodawcę 
dodatku motywacyjnego 
jest zaangażowanie na-
uczyciela w realizację zajęć 
i czynności wynikających 
z zadań statutowych szkoły.

Przyznawanie nauczycielowi dodatku mo-

tywacyjnego jest zatem uzależnione od uzy-

skiwania przez niego określonych wyników 

w pracy, wykonywania dodatkowych działań 

i prowadzenia dodatkowych zajęć. Organ sta-

nowiący jednostki samorządu terytorialnego 

(rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódz-

twa) powinien w regulaminie wynagradzania 

nauczycieli określić szczegółowe zasady 

przyznawania tego dodatku. Te zasady muszą 

wynikać ze wskazanych wyżej ogólnych wa-

runków przyznawania dodatku motywacyjne-

go. Wprowadzenie do treści regulaminu 
wymogu przepracowania minimalnego 
okresu w szkole (np. roku) jako warunku 
przyznania dodatku motywacyjnego jest 
niedopuszczalne. Zapis taki nie jest rozwi-

nięciem żadnego z warunków ogólnych, 

a ustanawia nowy warunek – kryterium stażo-

we, mniej korzystne dla nauczycieli niż prze-

pisy ogólnie obowiązujące.

O tym, czy dany nauczyciel kwalifikuje się 

do otrzymania dodatku, rozstrzyga dyrektor 

szkoły. Nauczycielom rozpoczynającym pracę 

w szkole po raz pierwszy niewątpliwie powi-

nien być przyznany dodatek motywacyjny po 
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upływie okresu umożliwiającego ocenę osią-

ganych przez tych nauczycieli wyników pracy.

CEZARY WIDOMSKI – specjalista ds. oświaty

Czy nauczycielowi zatrudnionemu 
na niepełnym etacie należy się dodatek wiejski

We wszystkich szkołach na terenie gminy, ze 
względu na liczbę ludności poniżej 5 tys. miesz-
kańców, przysługuje nauczycielom zatrudnio-
nym na pełny lub pół etatu dodatek wiejski. Czy 
w przedstawionych przypadkach nauczyciele 
powinni otrzymać dodatek wiejski? Te przypadki 
to nauczyciel zatrudniony w:
1)  jednej szkole w wymiarze 9/18 etatu 

i w dwóch na 3/18 i 4/18 etatu,
2)  trzech szkołach w wymiarze 7/18, 3/18 

i 4/18 etatu,
3)  jednej szkole w wymiarze pełnego etatu 

i w dwóch na 2/18 i 2/18 etatu,
4)  trzech szkołach w wymiarze 8/18, 7/18 

i 6/18 etatu.

W przypadku nauczyciela zatrudnionego 

w jednej szkole w wymiarze 9/18 etatu 

i w dwóch na 3/18 i 4/18 etatu dodatek wiejski 

wypłaca tylko szkoła, w której nauczyciel jest 

zatrudniony na 9/18 etatu, pozostałe szkoły nie 

płacą tego dodatku.

Każda ze szkół płaci dodatek nauczycielo-

wi, który jest zatrudniony w trzech szkołach 

w wymiarze 7/18, 3/18 i 4/18 etatu.

Trzeci przypadek jest podobny do pierwszego. 

Nauczycielowi zatrudnionemu w jednej szkole 

w wymiarze pełnego etatu i w dwóch na 2/18 

i 2/18 etatu dodatek płaci tylko szkoła, w której 

nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze.

W ostatnim przypadku, czyli nauczycielowi 

zatrudnionemu w trzech szkołach w wymiarze 

8/18, 7/18 i 6/18 etatu, dodatek wiejski wypła-

ca każda ze szkół.

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 

do zajmowania tego stanowiska, zatrudnionemu 

na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. 

mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek 

w wysokości 10% wynagrodzenia zasadnicze-

go. Organ prowadzący szkołę może podwyż-

szyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na 

terenie wiejskim, na którym występuje deficyt 

kadr (art. 54 ust. 5 KN). 

Dodatek wiejski może zo-
stać podwyższony nauczy-
cielowi zatrudnionemu na 
terenie wiejskim, na którym 
występuje deficyt kadr.

Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa 

do dodatku jest zatrudnienie nauczyciela w wy-

miarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymia-

ru zajęć (art. 91b ust. 1 KN).

Ograniczenia tego nie stosuje się jednak do 

nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, 

który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudnio-

ny w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowe-

go wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego 

zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla danego stanowiska (art. 22 

ust. 3 KN).

Jeżeli więc nauczyciel przynajmniej w jed-

nej szkole jest zatrudniony w wymiarze co naj-

mniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, to 

szkoła ta wypłaca mu dodatek wiejski, o ile 

spełnione są pozostałe warunki określone 

w art. 54 KN. Jeśli jednak nauczyciel w żadnej 

szkole nie ma takiego wymiaru zatrudnienia, 

ale łączna liczba godzin we wszystkich szko-

łach stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć, to dodatek ten wypłaca każda 

ze szkół, w których pracuje.

DARIUSZ DWOJEWSKI – ekspert w dziedzinie prawa pracy

Czy uwzględniać koszty pracownicze
 z tytułu wypłaty dodatku wiejskiego

Jesteśmy szkołą wiejską. Jeden z naszych na-
uczycieli przebywał na zwolnieniu lekarskim 
przez cały miesiąc. Inna nauczycielka przebywa 
na urlopie macierzyńskim. Obojgu wypłaciliśmy 
tylko przysługujący im, zgodnie z Kartą Nauczy-
ciela, dodatek wiejski. Czy powinniśmy przy 
wypłacie tego dodatku – który jest jedynym 
świadczeniem za ten miesiąc – zastosować pra-
cownicze koszty uzyskania przychodu w przy-
sługującej danemu pracownikowi wysokości?

Tak, dodatek wiejski wypłacany nauczycie-

lowi zgodnie z Kartą Nauczyciela, jako świad-

czenie wynikające ze stosunku pracy, stanowi 
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przychód do opodatkowania. Pracownikowi, 

który cały miesiąc przebywał na zwolnieniu 

lekarskim czy urlopie macierzyńskim – i otrzy-

mał jedynie dodatek wiejski – należy uwzględ-

nić koszty uzyskania przychodu określone 

w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym 

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

kie same zasady dotyczą wypłacanego nauczy-

cielom dodatku mieszkaniowego.

Wynagrodzenie nauczyciela składa się 

z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wy-

nikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem 

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych i dodatków socjalnych określonych 

w art. 54 KN.

Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie 

wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys.

mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela, przysłu-

guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, 

którego wysokość jest uzależniona od stanu 

rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku 

może być także zróżnicowana w zależności od 

miejscowości, w której nauczyciel jest zatrud-

niony (art. 54 ust. 3 KN).

Z kolei nauczycielowi posiadającemu kwa-

lifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-

ciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub 

w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, 

przysługuje odrębny dodatek w wysokości 

10% wynagrodzenia zasadniczego (art. 54 

ust. 5 KN). Organ prowadzący szkołę może 

podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrud-

nionemu na terenie wiejskim, na którym wy-

stępuje deficyt kadr.

Przychodem ze stosunku pracy i stosun-
ków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wy-
płaty i świadczenia mające swoje źródło 
w łączącym pracownika z pracodawcą sto-
sunku pracy lub stosunku pokrewnym. Zgod-

nie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof, za przychody 

ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodza-

ju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną 

świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, 

a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, 

wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różne-

go rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za 

niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, 

niezależnie od tego, czy ich wysokość została 

z góry ustalona, a ponadto świadczenia pienięż-

ne ponoszone za pracownika, jak również war-

tość innych nieodpłatnych świadczeń lub świad-

czeń częściowo odpłatnych. Dodatek wiejski, 

jako dodatek socjalny, nie jest – co prawda – 

składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, jed-

nak odpowiada pojęciu „różnego rodzaju do-

datków”, stanowiącemu przychód ze stosunku 

pracy, o którym mowa w ww. art. 12 ust. 1 usta-

wy o pdof. Prawo do dodatku wiejskiego jest 

powiązane z samym faktem zatrudnienia, a nie 

z faktem świadczenia pracy. Dodatek wiejski 

przysługuje więc nauczycielowi również za 

czas zwolnienia lekarskiego czy urlopu macie-

rzyńskiego bądź wychowawczego.

Dodatek wiejski nie jest 
składnikiem wynagrodzenia 
nauczyciela.

Na zakładzie pracy, jako płatniku, ciążą 

obowiązki związane z obliczeniem i pobra-

niem zaliczki na podatek dochodowy od osób, 

które uzyskują od tego zakładu przychody ze 

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej lub spółdzielczego stosunku pra-

cy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecz-

nego wypłacane przez zakłady pracy, 

a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu 

udziału w nadwyżce bilansowej. Przy oblicza-

niu zaliczki na podatek dochodowy zakład 

pracy ma obowiązek potrącić przysługujące 

pracownikowi koszty uzyskania przychodu. 

Warunkiem ich uwzględnienia jest jednak 

osiągnięcie przez pracownika przychodów ze 

stosunku pracy.

Podsumowując, ponieważ dodatek wiejski 

wypłacany przez szkołę nauczycielowi prze-

bywającemu na zwolnieniu lekarskim (bądź 

urlopie macierzyńskim czy wychowawczym) 

jest przychodem ze stosunku pracy, przy obli-

czaniu zaliczki na podatek dochodowy ko-

nieczne jest uwzględnienie przysługujących 

danemu pracownikowi kosztów uzyskania 

przychodu w wysokości określonej w art. 22 

ust. 2 ustawy o pdof. Żaden przepis ustawy 

o pdof nie zwalnia płatnika z tego obowiązku. 

Nie jest też możliwe zaniechanie potrącenia 

zryczałtowanych kosztów pracownikowi – na-

wet na jego prośbę.
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Wypłacany przez szkołę 
dodatek wiejski jest przy-
chodem ze stosunku pracy 
nauczyciela przebywające-
go na zwolnieniu lekarskim 
bądź urlopie macierzyńskim 
czy wychowawczym.

ANNA WELSYNG – radca prawny i doradca podatkowy 

Jak wprowadzić nowe stawki 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Gmina chce wprowadzić nowe stawki i zasady 
przyznawania nauczycielom dodatku mieszkanio-
wego. Czy uchwała rady gminy w tej sprawie po-
winna być uzgadniana ze związkami zawodowy-
mi, tak jak regulamin wynagradzania nauczycieli?

Uchwała rady gminy w sprawie nauczyciel-

skiego dodatku mieszkaniowego nie musi być 

uzgadniana ze związkami zawodowymi, tak 

jak regulamin wynagradzania nauczycieli, tj. 

na podstawie art. 30 ust. 6a KN. Projekt uchwa-

ły powinien być natomiast przedstawiony 

związkom zawodowym do zaopiniowania na 

podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodo-

wych.

Regulamin wynagradzania nauczycieli pod-

lega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli (art. 30 ust. 6a KN).

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie jest 

zaliczany do wynagrodzenia nauczycieli, zgod-

nie z definicją wynagrodzenia zawartą w art. 30 

ust. 1 KN. Ponadto w art. 30 ust. 6 KN zostało 

wskazane, co powinien określić organ prowa-

dzący szkołę będący jednostką samorządu tery-

torialnego (JST) w regulaminie wynagradzania 

nauczycieli i nie ma tam wymienionego nauczy-

cielskiego dodatku mieszkaniowego.

Organ prowadzący szkołę będący JST określa 

w drodze regulaminu m.in. wysokość nauczy-

cielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szcze-

gółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 

z uwzględnieniem art. 54 ust. 7 KN. Jednak wy-

móg uzgadniania ze związkami zawodowymi 

wprowadza art. 30 ust. 6a KN, a nie art. 30 ust. 6 

KN. Przepisy dotyczące nauczycielskiego dodat-

ku mieszkaniowego nie wymagają, że przy jego 

określaniu należy stosować też art. 30 ust. 6a KN 

(czyli uzgadniania ze związkami zawodowymi).

Na brak konieczności uzgadniania uchwały 

w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszka-

niowego ze związkami zawodowymi pośrednio 

wskazuje też wyrok Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego w Warszawie z 12 marca 2008 r. 

(I OSK 19/08, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Dotyczył on ustalania przez organ prowadzący 

szkołę kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-

wawcze (art. 49 ust. 2 KN), które również są 

świadczeniem nieregulowanym przez regulamin 

wynagradzania nauczycieli na podstawie art. 30 

ust. 6 KN. Sąd uznał, że do podjęcia uchwały 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania wspo-
mnianych nagród nie jest (...) konieczne uzgod-
nienie jej projektu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli (...).

Jednak, poza uzgodnieniami na podstawie art. 

30 ust. 6a KN, związkom zawodowym przysłu-

guje prawo opiniowania założeń i projektów ak-

tów prawnych na podstawie art. 19 ustawy 

o związkach zawodowych. Prawo do takiego 

opiniowania mają organizacje związkowe repre-

zentatywne w rozumieniu ustawy o Trójstronnej 

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, 

w zakresie objętym zadaniami związków zawo-

dowych. Trudno przyjąć, że kwestie związane 

z wysokością, zasadami przyznawania nauczy-

cielskiego dodatku mieszkaniowego nie są w za-

kresie zadań związków zawodowych. Związki 

zawodowe m.in. są powołane do obrony intere-

sów socjalnych i materialnych pracowników 

(art. 1 ust. 1 i art. 4 ustawy o związkach zawodo-

wych). Na konieczność opiniowania uchwały 

w sprawie nagród za osiągnięcia dydaktycz-

no-wychowawcze na podstawie art. 19 ustawy 

o związkach zawodowych wskazał też NSA we 

wspomnianym wyroku z 12 marca 2008 r.

JAROSŁAW ŻAROWSKI – specjalista w zakresie spraw 
samorządowych i oświatowych

Czy naliczać koszty uzyskania przychodu 
od dodatków mieszkaniowych

Czy od wypłaconych dodatków mieszkaniowych 
nauczycielom przebywającym na urlopach ma-
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cierzyńskich i wychowawczych można naliczać 
koszty uzyskania przychodów oraz pomniejszać 
zaliczkę o kwotę wolną od podatku?

Tak, do przychodów nauczycieli przebywa-

jących na urlopach macierzyńskich i wycho-

wawczych w związku z otrzymanymi przez 

nich dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi 

mają zastosowanie pracownicze koszty uzy-

skania przychodu. Ponadto zaliczkę obniża się 

o kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli złożone 

zostało oświadczenie PIT-2 i nie zmienił się 

wynikający z niego stan faktyczny.

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela przy-

sługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, 

którego wysokość jest uzależniona od stanu ro-

dzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może 

być także zróżnicowana w zależności od miej-

scowości, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Ponadto nauczycielowi posiadającemu kwa-

lifikacje do zajmowania stanowiska nauczycie-

la, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście 

liczącym do 5 tys. mieszkańców, przysługuje 

odrębny dodatek w wysokości 10% wynagro-

dzenia zasadniczego – nazywany „dodatkiem 

wiejskim”. Organ prowadzący szkołę może 

podwyższyć ten dodatek nauczycielowi za-

trudnionemu na terenie wiejskim, na którym 

występuje deficyt kadr.

Nauczycielowi zatrudnione-
mu na terenie wsi lub 
w mieście liczącym do 5 tys. 
mieszkańców przysługuje 
dodatek wiejski w wysokości 
10% wynagrodzenia zasad-
niczego.

Dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe nie są 

więc zaliczane do wynagrodzenia nauczyciela. 

Z punktu widzenia przepisów podatkowych do-

datki te są jednak zaliczane do jego przycho-

dów z pracy. Do przychodów ze stosunku pracy 

zalicza się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty 

pieniężne z nim związane – w tym również 

wszelkiego rodzaju dodatki. Wynika to z art. 12 

ust. 1 ustawy o pdof, według którego za przy-

chody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 

pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku 

pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty 

pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń 

w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu 

na źródło finansowania tych wypłat i świad-

czeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasad-

nicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 

różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty 

za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwo-

ty – niezależnie od tego, czy ich wysokość zo-

stała z góry ustalona, a ponadto świadczenia 

pieniężne ponoszone za pracownika, jak rów-

nież wartość innych nieodpłatnych świadczeń 

lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Dodatek mieszkaniowy nie 
jest częścią wynagrodzenia 
nauczyciela.

Mimo że przepisy Karty Nauczyciela nie za-

liczają dodatków wiejskich i mieszkaniowych 

do wynagrodzenia nauczyciela, to pod wzglę-

dem podatkowym są kwalifikowane jako przy-

chody ze stosunku pracy nauczyciela. Nauczy-

ciele otrzymują je bowiem w związku z zatrud-

nieniem w danej szkole. W momencie otrzyma-

nia dodatku mieszkaniowego i wiejskiego nale-

ży je traktować jako przychód nauczyciela ze 

stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu po-

datkiem dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane przez pracowników-nauczycieli 

(w tym również przebywających na urlopach 

wychowawczych i macierzyńskich) dodatki 

stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy. 

Natomiast od tych dodatków pracodawca ma 

obowiązek pobrać zaliczkę na podatek docho-

dowy od osób fizycznych.

Za dochód uważa się zaś uzyskane w ciągu 

miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy 

o pdof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego wypłacane przez płatnika, po odli-

czeniu kosztów uzyskania oraz po odliczeniu po-

trąconych przez płatnika w danym miesiącu 

składek na ubezpieczenia społeczne (art. 32 

ust. 2 ustawy o pdof). Przy obliczaniu zaliczek 

na podatek należy więc uwzględniać koszty uzy-

skania przychodu.

Koszty te mają zastosowanie do przycho-

dów pracownika ze stosunku pracy niezależnie 

od tego, czy pracownik w miesiącu, w którym 

otrzymuje ten przychód, faktycznie wykony-

wał pracę czy też nie. Dlatego do celów obli-
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czenia zaliczek na podatek przychody pracow-

ników (w tym nauczycieli) przebywających na 

urlopach macierzyńskich i wychowawczych 

(również otrzymane przez nich dodatki wiej-

skie i mieszkaniowe) są pomniejszane o pra-

cownicze koszty ich uzyskania.

Ponadto – zgodnie z art. 32 ust. 3, ust. 3a 

i ust. 4 ustawy o pdof – zaliczkę zmniejsza się 

o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej 

podatek, określonej w pierwszym przedziale 

obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracow-

nik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia 

w roku podatkowym złoży zakładowi pracy 

oświadczenie PIT- 2, w którym stwierdzi, że:

■   nie otrzymuje emerytury lub renty za po-

średnictwem płatnika,

■   nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

■    nie osiąga dochodów, od których ma obo-

wiązek opłacać zaliczki na podstawie art. 44 

ust. 3 ustawy o pdof (tj. nie osiąga docho-

dów z działalności gospodarczej, najmu lub 

dzierżawy),

■    nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypła-

canych z Funduszu Pracy lub z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

■    ten zakład pracy jest właściwy do stosowa-

nia tego zmniejszenia.

Oświadczenia PIT-2 nie składa się, jeżeli 

stan faktyczny wynikający z oświadczenia zło-

żonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

W przypadku zatem obowiązywania takie-

go oświadczenia zakład pracy musi zmniej-

szyć zaliczkę również o 1/12 kwoty zmniejsza-

jącej podatek (w 2014 r. i 2015 r. 46 zł 33 gr). 

Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w powyż-

szy sposób tylko wówczas, gdy podatnik po-

wiadomił go o zmianach stanu faktycznego 

wynikającego z oświadczenia.

KRZYSZTOF RUSTECKI – specjalista w zakresie prawa 
podatkowego

Kiedy nauczycielowi może przysługiwać 
dodatek za pracę w uciążliwych warunkach

Prowadzę sprawy kadrowe i księgowe w małej 
szkole. Niektórzy nauczyciele dojeżdżają do pra-
cy z sąsiednich miejscowości i często są to spo-
re odległości. Czy możemy im przyznać dodatek 

za pracę w uciążliwych warunkach? Czy można 
ich wesprzeć w jakiś inny sposób?

Konieczność dojazdów do pracy nie jest 

podstawą do przyznania dodatku za pracę 

w warunkach trudnych i uciążliwych. Przyzna-

nie szczególnych dodatków dla tych osób było-

by niezgodne z zasadą jednakowego wynagra-

dzania za jednakową pracę.

Dodatek, o którym mowa w pytaniu, przy-

sługuje nauczycielom pracującym w trud-

nych lub uciążliwych warunkach. Dotyczy to 

prowadzenia zajęć z określonymi grupami 

dzieci i młodzieży (m.in. wymagającymi 

sprawowania stałej opieki, nieletnimi przeby-

wającymi w zakładach poprawczych). Jego 

przyznania nie uzasadnia odległe miejsce za-

mieszkania nauczyciela od szkoły.

Natomiast świadczenie z tytułu pracy 
w innej miejscowości niż miejscowość za-
mieszkania (dodatek za uciążliwość pracy 
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego) przysługuje tylko nauczycielowi mia-
nowanemu przeniesionemu bez jego zgody 
do pracy w innej miejscowości w razie ko-
nieczności zapewnienia szkole obsady na 
stanowisku nauczyciela zgodnie z wymaga-
nymi kwalifikacjami odpowiadającymi po-
trzebom programowym szkoły.

Odradzam Państwu przyznawanie tym oso-

bom szczególnego dodatku czy podwyżki. Nie 

jest to rozwiązanie zgodne z prawem. Pracow-

nicy mają bowiem prawo do jednakowego wy-

nagrodzenia za jednakową pracę lub pracę 

o jednakowej wartości. Określenie „praca 

o jednakowej wartości” oznacza wszystkie pra-

ce, których wykonywanie wymaga porówny-

walnych (a więc nie identycznych) kwalifikacji 

zawodowych, o porównywalnej odpowiedzial-

ności oraz wymagające włożenia w ich wyko-

nanie podobnego wysiłku.

Nie oznacza to, że płace nie mogą być zróż-

nicowane, jednak zróżnicowanie zawsze po-

winno być uzasadnione określonym wykony-

waniem pracy, a nie innymi czynnikami. 

Uciążliwości związane z drogą do miejsca za-

trudnienia nie mają (i nie mogą mieć) tutaj 

żadnego znaczenia. Mogliby Państwo tym sa-

mym narazić się na zarzut nierównego trakto-

wania pracowników w zatrudnieniu.

MAREK ROTKIEWICZ – specjalista ds. zatrudnienia
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Jak wypłacić dodatek za wychowawstwo 
nauczycielowi zatrudnionemu na niepełny 
miesiąc

Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo na 
jeden miesiąc i 10 dni, z przydzieleniem funkcji 
wychowawcy klasy za nieobecnego nauczycie-
la. Umowa na zastępstwo kończy się 10. dnia 
miesiąca. Regulamin wynagradzania nie 
uwzględnia przypadków podziału dodatków 
tzw. funkcyjnych (tj. za wychowawstwo i opieku-
na stażu). Wynagrodzenie wypłacane jest z góry 
– pierwszego dnia każdego miesiąca. Czy moż-
na wypłacić 1/3 tego dodatku?

W opisanej sytuacji dodatek funkcyjny zo-

stanie wypłacony pierwszego dnia miesiąca 

w wysokości odpowiadającej liczbie dni, 

w których obowiązywała umowa w takim nie-

pełnym miesiącu.

Wynagrodzenie nauczyciela składa się z wy-

nagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz 

za warunki pracy. Ponadto w skład wynagro-

dzenia nauczyciela wchodzi wynagrodzenie za 

godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraź-

nych zastępstw, a także nagrody i inne świad-

czenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłą-

czeniem świadczeń z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Wysokość stawek dodatków funkcyjnych 

w szkołach prowadzonych przez jednostki sa-

morządu terytorialnego określa organ prowa-

dzący szkołę, w drodze regulaminu, uwzględ-

niając przewidywaną strukturę zatrudnienia. 

W uchwale powinny zostać ponadto określone 

szczegółowe warunki przyznawania takiego 

dodatku. Zasady określone w Karcie Nauczy-

ciela dotyczące dodatku funkcyjnego są ogra-

niczone wyłącznie do udzielenia delegacji 

ustawowej dla poszczególnych podmiotów pro-

wadzących szkołę, do określenia wysokości 

stawek tego dodatku oraz szczegółowych wa-

runków ich przyznawania.

Aby doprecyzować okres, za który przysłu-

guje prawo do dodatku funkcyjnego, należy 

odnieść się do istoty tego dodatku. W przy-

padku dodatku funkcyjnego wskazanie w ak-

cie wykonawczym, z jakimi funkcjami łączy 

się otrzymywanie dodatku i w jakiej wysoko-

ści, oznacza, że nauczyciel, któremu powie-

rzono określoną funkcję, ma prawo do otrzy-

mania dodatku funkcyjnego w określonej 

wysokości. Prawo do dodatku funkcyjnego jest 

w bezpośredni sposób związane z pełnieniem 

tej funkcji, dlatego w przypadku ustania samej 

funkcji ustaje również prawo do dodatku za 

nią. Jeżeli zatem w pierwszym dniu danego 

miesiąca wypłacono wynagrodzenie za okres 

10 dni pracy – należy przyjąć, że dodatek 

funkcyjny również przysługuje za okres 10 dni 

pracy.

MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA – ekspert w zakre-
sie prawa administracyjnego i prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 19, art. 22 ust. 3, art. 30, art. 34, art. 49, art. 54 ust. 3, 5 i 7,
art. 61, art. 91b ust. 1, art. 91d ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Kar-
ta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 art. 183c 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. 1 ust. 1, art. 4 i art. 19 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
 art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 2, art. 31, art. 32 usta-
wy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328),
 art. 6 ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 219, poz. 1707),
 § 6, § 8, § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 416; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 922).

W numerze 41/2014 „Serwisu PP” polecamy dodatek „Kompendium kadrowe – procedury”

Prawidłowe wypowiadanie pracownikom umów o pracę – praktyczna instrukcja,

a w nim m.in.: 
■ którzy pracownicy są chronieni przed wypowiedzeniem,
■ w jaki sposób przeprowadzić konsultację związkową,
■ jak prawidłowo wręczyć pracownikowi wypowiedzenie.
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 WYNAGRODZENIA

Tę jedną dodatkową godzinę należy potraktować 

jak godzinę nadliczbową. Pracownikowi przysługu-

je za nią odbiór czasu wolnego lub oprócz normal-

nego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% 

(art. 1511 § 1 pkt 1 lit. a ustawy – Kodeks pracy, 

dalej: k.p.). Ze względu na zmianę czasu z letniego 

na zimowy, która nastąpiła w tym roku w nocy 

z 25 na 26 października, należało przesunąć wska-

zówki zegara z godz. 3.00 na godz. 2.00 (§ 2 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia w sprawie wprowadzenia 

i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego 

w latach 2012–2016). Dla pracowników pracują-

cych w tym czasie w nocy oznacza to, że pracowali 

faktycznie o 1 godzinę dłużej. Jeżeli zatem pracow-

nicy mieli ustalone godziny pracy np. między 

godz. 22.00 25 października a godz. 6.00 następnego 

dnia, to przepracowali nie 8 godzin, lecz 9 godzin. 

Za dodatkową godzinę przepra-
cowaną w związku ze zmianą 
czasu letniego na zimowy 
pracodawca udziela 
pracownikowi czasu wolnego 
lub wypłaca oprócz normalnego 
wynagrodzenia dodatek 
w wysokości 100% wynagrodzenia.

W przypadku odbioru czasu wolnego pra-

cownikowi za dodatkową godzinę przepraco-

waną w związku ze zmianą czasu przysługuje 

odbiór 1 godziny (musi złożyć wniosek o zre-

kompensowanie pracy nadliczbowej w formie 

czasu wolnego). Jeśli odbiór czasu wolnego 

nastąpi bez wniosku pracownika, wówczas za 

1 godzinę nadliczbową będzie mu przysługi-

wać 1,5 godziny czasu wolnego (art. 1512 k.p.).

Oprócz rekompensaty pracy nadliczbowej pra-

cownikom będzie przysługiwać dodatek za pracę 

w nocy. Pora nocna powinna obejmować 8 godzin 

między godzinami 21.00 a 7.00 (art. 1517 k.p.). 

Pracodawca powinien określić, które 8 godzin 

w tym przedziale czasowym jest w jego zakładzie 

porą nocną. Dodatek nocny powinien przysługiwać 

również za dodatkową godzinę przepracowaną 

w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy. 

Jest on należny w wysokości 20% stawki godzino-

wej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia 

(wynoszącego obecnie 1680 zł, w 2015 r. – 1750 zł).

Przykład
W zakładzie pracy pora nocna jest ustalona 
między godz. 22.00 a 6.00. Pracownik praco-
wał w nocy z 25 na 26 października 2014 r. 
w godz. od 22.00 do 6.00. Ze względu na zmia-
nę czasu letniego na zimowy przepracował fak-
tycznie 9 godzin. Zatem dodatek nocny będzie 
mu przysługiwał za 9 godzin, czyli: 
9 godz. x 1,83 zł (wysokość dodatku za pracę 
w nocy w październiku 2014 r.) = 16,47 zł.

Wśród ekspertów prawa pracy można również 

spotkać odmienny pogląd, zgodnie z którym 

w sytuacji zmiany czasu letniego na zimowy nie 

można wypłacić pracownikowi dodatku nocnego 

za 9 godzin. Pogląd ten jest uzasadniony tym, że 

dodatek nocny przysługuje maksymalnie za 8 go-

dzin. Stanowisko to jest jednak krzywdzące dla 

pracownika, gdyż pozbawia go dodatku za jedną 

dodatkową godzinę, która została faktycznie prze-

pracowana w porze nocnej.

W przypadku wykonywania pracy przez 
pracowników w trakcie zmiany czasu, w ewi-
dencji czasu pracy należy odnotować, że praca 
była wykonywana przez 9 godzin. Aby zapis 

w ewidencji był bardziej czytelny, można wpisać 

liczbę godzin przepracowanych przez pracownika 

jako „8+1”.

Pracodawca nie może planować pracy w godzi-

nach nadliczbowych. Zlecając pracę np. w godzi-

nach od 22.00 do 6.00 w sytuacji, kiedy następuje 

zmiana czasu letniego na zimowy i pracownicy 

pracują w podstawowym systemie czasu pracy, 

pracodawca faktycznie planuje 1 godzinę nadlicz-

bową. Nie musi on jednak uwzględniać zmiany 

czasu letniego na zimowy i zmniejszać pracowni-

kom liczby godzin w ten sposób, aby nie przepra-

cowali 1 godziny nadliczbowej. Zmiana czasu let-

niego na zimowy jest bowiem niezależna od 

pracodawcy i stanowi wyjątek od zasady zakazu 

planowania pracy w godzinach nadliczbowych.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 149, art. 151 § 1, art. 1511, art. 1512, art. 1517, art. 1518 
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 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania cza-
su letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 33).

dokończenie ze str. 18
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WYNAGRODZENIA zaświadczenie o zarobkach

MONIKA WACIKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy ekwiwalent za odzież roboczą 
uwzględnia się w zaświadczeniu 
o utraconych zarobkach
Pracownik był wezwany do sądu w charakterze świadka. Z tego powodu opuścił dzień 
pracy. Obecnie wystawiamy mu zaświadczenie dla sądu o utraconych w tym dniu 
zarobkach. Pracownik otrzyma również zmniejszony ekwiwalent za odzież roboczą 
z powodu niewykonywania pracy w dniu stawienia się w sądzie. Czy w zaświadczeniu 
powinniśmy uwzględnić ekwiwalent za odzież roboczą – pyta Czytelnik z Gdyni.

Tak, w zaświadczeniu o utraconych zarobkach 

uwzględniamy również kwotę zmniejszającą 

ekwiwalent za odzież roboczą. Ekwiwalent za 

odzież roboczą jest ściśle związany z używaniem 

przez pracownika własnej odzieży. Za czas nie-

obecności w pracy ekwiwalent powinien być po-

mniejszany.

Przykład
Pracownik magazynu otrzymuje ekwiwalent za 
używanie do pracy własnej odzieży. Ekwiwalent 
jest płatny kwartalnie w wysokości 300 zł. Przez 
cały III kwartał 2014 r. pracownik przebywał 
w szpitalu, a potem na zwolnieniu lekarskim. Nie 
używał odzieży w pracy i w związku z tym nie 
uległa ona zniszczeniu. Pracownikowi nie nale-
ży się zatem ekwiwalent za III kwartał 2014 r.

Nieobecnością w pracy, która ma wpływ na 

zmniejszenie ekwiwalentu za używanie własnej 

odzieży pracownika do pracy, jest również nie-

obecność związana z wezwaniem pracownika do 

sądu w charakterze świadka. Jeśli pracownik 

otrzymał wezwanie do stawienia się w sądzie 

w takim charakterze, ma obowiązek we wskaza-

nym terminie stawić się w sądzie, a pracodawca 

ma obowiązek zwolnić pracownika na ten czas.

Za czas tej nieobecności pracownikowi nie na-

leży się jednak wynagrodzenie. Wynagrodzenie 

przysługuje bowiem za czas wykonywania pracy. 

Natomiast za czas, kiedy pracownik nie świadczy 

pracy, wynagrodzenie przysługuje, jeśli przepis 

szczególny tak stanowi. W opisanej sytuacji nie 

ma takiego przepisu.

Aby jednak pracownik, który wykonuje obo-

wiązek stawiennictwa w sądzie, nie był poszko-

dowany, może odebrać od pracodawcy zaświad-

czenie o utraconych w związku z nieobecnością 

w pracy zarobkach i przedstawić je w sądzie. 

W takim przypadku utracone wynagrodzenie zo-

stanie wypłacone pracownikowi przez sąd. Za-

świadczenie to powinno uwzględniać wszelkie 

składniki przysługujących mu świadczeń, których 

pracownik w związku z nieobecnością spowodo-

waną stawiennictwem w sądzie nie otrzyma lub 

otrzyma w mniejszej wysokości.

Jeśli więc w Państwa firmie ekwiwalent za korzy-

stanie przez pracownika z własnej odzieży jest po-

mniejszany za czas nieobecności w pracy, w za-

świadczeniu o utraconych zarobkach powinno 

zostać uwzględnione również to świadczenie w czę-

ści, w jakiej pracodawca nie wypłaci go pracowni-

kowi z powodu stawienia się na wezwanie w sądzie.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 2377 § 1–2 i § 4 ustawy – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 § 6, § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień 
od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1359).
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błędy zgłoszeniowe ZUS

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak korygować błędy w drukach 
zgłoszeniowych – praktyczne wskazówki
Płatnik składek jest zobowiązany do składania prawidłowo wypełnionych dokumen-
tów ubezpieczeniowych, a także do zgłaszania wszelkich zmian w danych wykazy-
wanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS oraz korygowa-
nia błędnych danych zawartych w tych dokumentach.

Płatnik składek ma obowiązek zawiadomić ZUS 

o zmianach i korektach, jakie nastąpiły w przeka-

zanych do ZUS dokumentach ubezpieczeniowych.

Zmianę danych płatnik składek zgłasza, gdy 
pewne dane uległy zmianie w stosunku do da-

nych wykazanych we wcześniej złożonych doku-

mentach ubezpieczeniowych. Zmiana ta spowodu-

je zmianę danych na bieżąco. Natomiast korektę 
danych płatnik składek przekazuje wtedy, gdy 
poprawia błąd w danych, który został popełnio-

ny we wcześniej złożonych dokumentach ubezpie-

czeniowych. Korekta danych zmieni dane wstecz, 

tj. od daty wynikającej z poprzednio złożonego 

dokumentu ubezpieczeniowego.

Jak należy korygować 
nieprawidłowości w dokumentach 
zgłoszeniowych 
Zgłoszenie zmiany lub korekty danych zawartych 

w dokumencie zgłoszeniowym płatnika składek 

(ZUS ZPA/ZUS ZFA) składa się w terminie 14 dni od 

zaistnienia zmian bądź stwierdzenia nieprawidłowo-

ści (art. 44 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych, dalej: ustawa systemowa). Przy czym zmia-

ny lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika 

składek (NIP, REGON, PESEL, nazwa skrócona, 

nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, seria i nu-

mer paszportu) dokonuje się na formularzu ZUS 

ZIPA. Natomiast dane wykazane w zgłoszeniu płatni-

ka składek (ZUS ZPA/ZUS ZFA) dotyczące danych 

adresowych, podstawy do prowadzenia pozarolniczej 

działalności i danych o biurze rachunkowym dokonu-

je się poprzez złożenie zgłoszenia płatnika składek 

(ZUS ZPA/ZUS ZFA) w trybie zgłoszenia zmiany.

Zmiany i korekty danych płatnika składek pod-

legających wpisowi do ewidencji działalności go-

spodarczej należy zgłaszać w formie wniosku 

CEIDG-1 składanym w organie ewidencyjnym. 

Natomiast zmiany i korekty danych niepodlegają-

cych wpisowi do ewidencji należy zgłaszać bez-

pośrednio w ZUS. 

Korygowanie błędów 
w dokumentach zgłoszeniowych 
osób ubezpieczonych
Płatnik składek ma obowiązek zawiadomić ZUS 

o wszelkich zmianach w stosunku do danych wy-

kazanych w zgłoszeniach do ubezpieczeń w ter-

minie 7 dni od:

■ zaistnienia zmian, 

■ nieprawidłowości we własnym zakresie lub 

■  otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nie-

prawidłowości przez ZUS. 

O zmianach w stosunku do danych wykazanych 

w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotyczących tytułu 

ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i ter-

minów ich powstania płatnik składek zawiadamia 

ZUS poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowa-

nia (na druku ZUS ZWUA) i ponownego zgłosze-

nia do ubezpieczeń społecznych na formularzu 

ZUS ZUA lub ZZA zawierającego prawidłowe 

dane (art. 36 ust. 14 ustawy systemowej).

Dane organizacyjne wykazane w bloku I doku-

mentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA koryguje się 

w następujący sposób:

■  w przypadku gdy w bloku I dokumentu zgło-

szeniowego ZUS ZUA lub ZUS ZZA zamiast 

pola „Zgłoszenie do ubezpieczeń (ubezpiecze-

nia)” zaznaczono pole „Zgłoszenie zmiany/ko-

rekty danych...” – należy złożyć prawidłowo 

wypełniony dokument ZUS ZUA lub ZUS ZZA 

w trybie zgłoszenia, tj. w bloku I „Dane orga-
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nizacyjne” wpisać „X” w polu oznaczającym 

zgłoszenie do ubezpieczeń (ubezpieczenia);

■  w przypadku wypełnienia obu pól w bloku I 

– należy złożyć prawidłowo wypełniony doku-

ment ZUS ZUA lub ZUS ZZA, z zaznaczeniem 

odpowiedniego pola w bloku I.

Przy korekcie danych identyfikacyjnych płatnika 

składek, podanych w bloku II dokumentu zgłoszenia 

do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA, należy zło-

żyć prawidłowo wypełniony dokument zgłoszenia. 

W przypadku podania w dokumencie zgłoszenia 

do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA kodu tytułu 

ubezpieczenia spoza słownika, tj. niezgodnego z obo-

wiązującym wykazem kodów zawartym w rozporzą-

dzeniu w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne-

go, imiennych raportów miesięcznych i imiennych ra-

portów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, 

deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczenio-

wych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szcze-

gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

oraz innych dokumentów, należy złożyć poprawnie 

wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń (tj. wpisując 

„X” odpowiednio w polu 01 bloku I), z podanym 

w nim prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia.

Jeżeli w dokumencie zgłoszenia do ubezpie-

czeń został podany błędny kod tytułu ubezpiecze-

nia ze słownika, tj. zgodnego z obowiązującym 

w danym okresie wykazem kodów zawartym w po-

wołanym rozporządzeniu, należy wyrejestrować 

daną osobę z ubezpieczeń z dniem zarejestrowa-

nia, tj. od dnia objęcia ubezpieczeniami z niepra-

widłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formu-

larzu ZUS ZWUA), a następnie ponownie złożyć 

zgłoszenie z prawidłowym kodem tytułu ubezpie-

czenia (na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

W celu dokonania korekty schematu podlegania 

ubezpieczeniom należy wyrejestrować daną osobę 

z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tj. od dnia 

objęcia ubezpieczeniami z nieprawidłowymi dany-

mi (na formularzu ZUS ZWUA), a następnie po-

nownie złożyć zgłoszenie z podaniem prawidło-

wych danych dotyczących schematu i dat podlegania 

poszczególnym ubezpieczeniom (odpowiednio na 

formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Przykład 
Firma zgłosiła pracownika do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 

8 sierpnia 2014 r., zamiast 8 września 2014 r. 
W celu skorygowania błędnej daty powstania 
obowiązku ubezpieczeń płatnik składek powi-
nien najpierw wyrejestrować pracownika z datą 
dokonania zgłoszenia, tj. 8 sierpnia 2014 r., na 
druku ZUS ZWUA z kodem 600 (inna przyczy-
na). Następnie należy dokonać prawidłowego 
zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń na for-
mularzu ZUS ZUA z datą powstania obowiązku 
ubezpieczeń – 8 września 2014 r. (druk poniżej).

Przykład 
Spółka zgłosiła zleceniobiorcę do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 
22 września 2014 r. Omyłkowo osoba ta nie zo-
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stała zgłoszona do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego. W celu dokonania korekty 
płatnik składek powinien:
■  dokonać wyrejestrowania zleceniobiorcy 

z ubezpieczeń z datą 22 września 2014 r. na 
druku ZUS ZWUA, 

■  złożyć ZUS ZUA, w którym z datą powstania 
obowiązku ubezpieczeń, tj. 22 września 
2014 r., zgłosi tę osobę do ubezpieczeń: 
emerytalnego, rentowych, dobrowolnego 
chorobowego, wypadkowego oraz zdrowot-
nego.

Korekty danych ewidencyjnych i adresowych 

ubezpieczonego dokonuje się poprzez złożenie 

dokumentu zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS 

ZUA lub ZUS ZZA w trybie korekty. Dokument 

zgłoszenia do ubezpieczeń w trybie korekty wy-

pełnia się, wpisując „2” w odpowiednim polu blo-

ku I „Dane organizacyjne”, a następnie wpisując 

wszystkie prawidłowe dane w kolejnych blokach 

(patrz przykład poniżej).

W razie zmiany lub konieczności korekty da-

nych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej 

(PESEL, nazwisko, pierwsze imię, seria i numer 

dowodu osobistego lub paszportu, gdy nie nadano 

ubezpieczonemu numeru PESEL), należy złożyć 

poprawnie wypełniony formularz ZUS ZIUA 

(zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych 

osoby ubezpieczonej).

Dokument ZUS ZIUA wypełnia się w następu-

jący sposób:

■  w bloku I „Dane organizacyjne” w polu 01 na-

leży wpisać „2”,

■  w bloku II „Dane identyfikacyjne płatnika 

składek” wpisuje się dane identyfikacyjne 

płatnika składek,

■  w bloku III „Poprzednie dane identyfikacyjne 

osoby ubezpieczonej” należy wpisać dane 

identyfikacyjne ubezpieczonego podane na 

zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS 

ZZA, w tym nieprawidłowy identyfikator,

■  w bloku IV „Aktualne dane identyfikacyjne 

osoby ubezpieczonej” płatnik wpisuje prawi-

dłowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego,

■  w bloku V „Oświadczenie płatnika składek” 

należy wpisać datę wypełnienia dokumentu 

i złożyć podpis,

■  w bloku VI „Oświadczenie osoby ubezpieczo-

nej” – podpis składa ubezpieczony.

Przykład
Firma Medianet rozpoczęła współpracę ze zle-
ceniobiorcą Adamem Piotrowskim od 1 wrześ-
nia 2014 r. Zleceniobiorca został zgłoszony do 
ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 1 września 
2014 r. z błędnym adresem. Na formularzu ZUS 
ZZA została wpisana ulica Tyrmanda 22/3, 
a powinno być Vivaldiego 22/3. W celu dokona-
nia korekty adresu należy wypełnić ZUS ZZA, 
wpisując 2 w bloku I w polu 02 oraz podając 
prawidłowe dane adresowe ubezpieczonego. 
Przedstawiamy to na druku obok.
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ZUS wymiar zasiłku

Przykład
W zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku 
ZUS ZUA płatnik wpisał błędne imię ubezpieczo-
nego. W związku z tym powinien dokonać korekty, 
składając formularz ZUS ZIUA (formularz poniżej). 

Przykład
Pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia zdrowotnego z błędnym nume-
rem PESEL. W celu dokonania korekty należy złożyć 
ZUS ZIUA z poprawnymi danymi (formularz obok).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 36 ust. 13 i 14, art. 44 ust. 1 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. 1161),
 § 1, załącznik 1, załącznik 3–10 do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w spra-
wie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcz-
nych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgło-
szeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozlicze-
niowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz in-
nych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1101).

RENATA TONDER – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak uzupełnić podstawę wymiaru 
zasiłku, jeśli pracownik był nieobecny 
z powodów nieusprawiedliwionych
Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 15 października do 14 listopa-
da 2014 r. Ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej wysoko-
ści 4500 zł oraz premii regulaminowej w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego. 
We wrześniu 2014 r. pracownik miał przepracować 22 dni, ale przepracował 13 dni, 
ponieważ przez 3 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym, przez 5 dni na urlopie 
bezpłatnym oraz przez jeden dzień nie świadczył pracy z powodu nieusprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. Za wrzesień br. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 
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3214,85 zł. Jest to wynagrodzenie pracownika łącznie z wynagrodzeniem za urlop 
wypoczynkowy, ale pomniejszone o dni urlopu bezpłatnego i nieusprawiedliwioną 
nieobecność w pracy. Premii miesięcznej pracownik nie otrzymał z powodu nie-
usprawiedliwionej nieobecności, co wynika z regulaminu wynagradzania. W jaki 
sposób uzupełnić wynagrodzenie za wrzesień – pyta Czytelnik z Ełku.

Uzupełnienie wynagrodzenia polega na przyję-
ciu do podstawy wymiaru świadczenia z tytułu 
choroby wynagrodzenia w stałej miesięcznej 
wysokości 4500 zł, po pomniejszeniu tej kwoty za 

dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pra-

cy, a następnie potrąceniu od tej kwoty pełnej 

kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finan-

sowanych ze środków ubezpieczonego (13,71%).

Pracownik nie otrzymał premii ze względu na 

nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Zgodnie 

zatem z zasadą, że w podstawie wymiaru wynagro-

dzenia za czas choroby i zasiłków uwzględnia się 

wynagrodzenie i składniki wynagrodzenia wypła-

cone za okres, z którego wynagrodzenie uwzględ-

nia się w podstawie wymiaru, w tym konkretnym 

przypadku premia nie zostanie uwzględniona.

Jeżeli pracownik otrzymuje stałe miesięczne 

wynagrodzenie, to w razie usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy w miesiącu, z którego wyna-

grodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru 

zasiłku chorobowego, uzupełnienie tego wyna-
grodzenia polega na przyjęciu pełnego miesięcz-
nego przychodu pracownika pomniejszonego 

o pełną miesięczną składkę, która zostałaby mu po-

trącona, gdyby pracował cały miesiąc (13,71%).

W przypadku gdy w tym samym miesiącu, 

z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie 

wymiaru zasiłku, pracownik świadczył pracę, korzy-

stał z urlopu wypoczynkowego i był nieobecny w pra-

cy z przyczyn usprawiedliwionych (np. z powodu cho-

roby, opieki, urlopu bezpłatnego), to wynagrodzenie 

za taki miesiąc należy uzupełnić, a sposób uzupełnie-

nia będzie uwarunkowany tym, jakie pracownik 

otrzymuje wynagrodzenie – w stałej miesięcznej wy-

sokości, w zmiennej wysokości czy składające się ze 

składników w stałej i zmiennej wysokości.

Jeżeli otrzymuje wynagrodzenie w stałej mie-

sięcznej wysokości i w miesiącu, z którego wyna-

grodzenie podlega uzupełnieniu, za część miesiąca 

otrzymał wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, 

to jako uzupełnione wynagrodzenie należy przyjąć 

przychód określony w umowie o pracę lub innym 

akcie nawiązującym stosunek pracy, tj. pełny mie-

sięczny przychód, który pracownik osiągnąłby 

w tym miesiącu po pomniejszeniu o 13,71%.

Zasadą jest, że w razie nieuzyskania wynagro-
dzenia za część miesiąca z przyczyn nieuspra-
wiedliwionych, do podstawy wymiaru zasiłku 
przyjmuje się wynagrodzenie osiągnięte w tym 
miesiącu, bez uzupełniania jego wysokości za 
dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przykład
Pracownik ma prawo do wynagrodzenia zasad-
niczego w wysokości 4000 zł oraz premii regula-
minowej uzależnionej od wyników sprzedaży, 
która nie jest wypłacana z powodu nieusprawie-
dliwionej nieobecności. Przez 10 dni październi-
ka (80 godzin) nie świadczył pracy z przyczyn 
nieusprawiedliwionych. W związku z tym wyna-
grodzenie zasadnicze zostało pomniejszone 
o kwotę 1739,20 zł (4000 zł : 184 x 80 godz.). Po-
nadto w październiku przez 5 dni przebywał na 
urlopie wypoczynkowym, za który uzyskał wyna-
grodzenie w wysokości 957 zł (w jego skład wcho-
dziły: premia i wynagrodzenie za nadgodziny). Za-
łóżmy, że pracownik 3 listopada 2014 r. dostarczył 
zwolnienie lekarskie na okres od 1 do 10 lis-
topada br. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wy-
nagrodzenie (tj. wynagrodzenie zasadnicze, pre-
mia oraz wynagrodzenie za nadgodziny) wypła-
cone pracownikowi za okres od listopada 2013 r. 
do października 2014 r., pomniejszone o 13,71%.
W podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić 
wynagrodzenie zasadnicze za październik br. 
określone w umowie o pracę, pomniejszone 
o kwotę wynagrodzenia, którą pracownik uzyskał-
by, gdyby nie miał nieusprawiedliwionej nieobecno-
ści, tj. 2260,80 zł, oraz o kwotę składek – 13,71%. 
Do podstawy wymiaru zasiłku za listopad należy 
zatem przyjąć wynagrodzenie zasadnicze w kwo-
cie 1950,84 zł (4000 zł – 1739,20 zł – 13,71%).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
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Czy starosta ma obowiązek skierować absolwenta na badania wstępne
Chcemy przyjąć stażystę na 3-miesięczne praktyki. Kto powinien skierować go 
na badania wstępne przed podjęciem pracy?Przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu starosta może wysłać go na badania lekarskie, które mają na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do uczestnictwa w stażu. Ponieważ przepisy nie określają, że jest to bezwzględny obowiązek starosty, może się zda-rzyć sytuacja, że obowiązek ten będzie spoczywał na pracodawcy. Przed przyjęciem absol-wenta na staż warto więc wyjaśnić tę kwestię.
Jak często możliwa jest refundacja okularów na podstawie jednego za-
świadczenia lekarskiego
Pracownik 2 lata temu dostał refundację kosztów zakupu okularów. Teraz 
występuje o następną, powołując się na dostarczone za pierwszym razem 
zaświadczenie lekarskie. Czy w takiej sytuacji pracownik powinien uzyskać 
nowe zaświadczenie?

NIE. Należy uwzględnić fakt, że badania pro ilaktyczne pracowników zatrudnionych przy pracy z komputerem mogą być wykonywane nawet co 4 lata (jeśli oczywiście lekarz medycy-ny pracy nie zdecyduje inaczej). A to oznacza, że zaświadczenie lekarskie jest jeszcze ważne i może być podstawą do przyznania kolejnej refundacji na zakup okularów. W praktyce to pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie pracy) powinien określić, czy dopuszcza taką możliwość.
Jak w ewidencji czasu pracy wykazać nieobecności członka władz związ-
ku zawodowego
Członek władz związku zawodowego korzysta ze zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy związanej z działalnością związkową. Jak powinniśmy do-
kumentować jego nieobecności?Każde zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy członka organizacji związkowej powinno zostać poprzedzone wnioskiem zarządu organizacji związkowej. Na liście obecności należy zaznaczać, że pracownik ten korzystał ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Ponie-waż w przypadku działaczy związkowych zwolnienie z pracy jest limitowane (jego wymiar zależy od liczby zatrudnionych członków związku zawodowego), na liście obecności powin-no się zaznaczać godziny przeznaczone przez działacza związkowego na jego działalność.
Czy do kolejnej umowy o pracę na czas określony trzeba dołączyć zakres 
obowiązków
Pracownik był zatrudniony na czas określony. Do umowy o pracę miał dołączo-
ny zakres obowiązków. Podpisujemy z nim kolejną umowę na czas określony 
na wykonywanie tej samej pracy. Czy do tej umowy musimy również załączyć 
zakres obowiązków?

NIE. Zakres obowiązków to odrębny od umowy o pracę dokument, w którym określa się rodzaje czynności wykonywanych przez pracownika. Przygotowanie zakresu obowiązków nie jest wymagane przez prawo pracy. Jeżeli jednak pracodawca przekazał go pracownikowi na piśmie, to ma wówczas obowiązek umieścić kopię tego dokumentu w aktach osobowych pracownika. Jeśli tak się stało, w opisywanym przypadku nie ma potrzeby przygotowania nowego zakresu obowiązków – tym bardziej że rodzaj wykonywanej pracy jest identyczny.

O to pytają Kadrowi

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 
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wynagrodzenie za strajk ZWIĄZKI ZAWODOWE

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie 
pracownika za udział w strajku
W naszym przedsiębiorstwie w październiku 2014 r. pracownicy przez 5 dni strajkowa-
li, ponieważ domagali się podwyżek wynagrodzeń. W drodze negocjacji postanowi-
liśmy przystać na warunki pracowników i podnieść im wynagrodzenia. Chcemy rów-
nież wypłacić im wynagrodzenie za 5 dni strajku. W porozumieniu z pracownikami 
ustaliliśmy, że otrzymają za te 5 dni strajku 50% przysługującego im wynagrodzenia. 
W jaki sposób je wyliczyć? Prosimy podać wyliczenie na przykładzie jednego z pra-
cowników, który – gdyby przepracował 5 dni strajku – otrzymałby w październiku 
wynagrodzenie zasadnicze 1700 zł oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 
przepracowane w październiku w wysokości 200 zł – Czytelnik z Katowic.

Pomimo że za okres strajku (bez względu na to, 

czy był on legalny czy nie) nie przysługuje wyna-

grodzenie, mają Państwo prawo zapłacić pracow-

nikom za ten czas. 

Udział w strajku nie może być traktowany jako 

naruszenie obowiązków pracowniczych, jeżeli ak-

cja strajkowa jest zorganizowana zgodnie z przepi-

sami dotyczącymi rozwiązywania sporów zbioro-

wych. Jednak zasadą jest, że pracodawca nie płaci 

pracownikom za czas strajku. Bez znaczenia pozo-

staje tu rozstrzygnięcie kwestii jego legalności.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby do-
browolnie wypłacić pracownikom wynagrodze-
nie za okres niewykonywania pracy. Pracodaw-

cy mają prawo korzystniej ustalać uprawnienia 

pracownicze, niż przewidują to powszechne prze-

pisy prawa pracy (art. 9 § 2 ustawy – Kodeks pra-

cy). W sytuacji kiedy podjęli Państwo decyzję 

o naliczeniu pracownikom wynagrodzenia za 

okres strajku, sposób jego ustalenia jest dowolny. 

Mogą więc Państwo zgodnie z ustaleniami zapła-

cić strajkującemu 50% wynagrodzenia, ustalone-

go jak za czas świadczenia pracy. Przyjmując za-

łożenia z pytania i zakładając, że jedyną 

nieobecnością pracownika w tym okresie były dni 

strajku, wyliczenia będą wyglądać następująco:

Krok 1. Ustalamy wynagrodzenie za czas strajku 

(przy założeniu, że osoba, o której mowa w pyta-

niu, jest zatrudniona na cały etat w wymiarze 

8 godz. dziennie):

1700 zł : 184 godz. (czas do przepracowania 

w październiku 2014 r.) = 9,24 zł,

9,24 zł × 40 godz. strajku (5 dni x 8 godz.) = 

369,60 zł,

369,60 zł × 50% = 184,80 zł.

Krok 2. Ustalamy wynagrodzenie zasadnicze za 

czas faktycznie świadczonej pracy w październi-

ku 2014 r.:

184 godz. – 40 godz. (czas strajku) = 144 godz. 

(czas faktycznej pracy),

144 godz. x 9,24 zł = 1330,56 zł.

Krok 3. Ustalając ogólną kwotę wynagrodzenia 

przysługującego strajkującemu pracownikowi za 

październik 2014 r., wynagrodzenie za czas straj-

ku (184,80 zł) powinniśmy zsumować na liście 

płac z kwotą za wypracowane godziny nadliczbo-

we (200 zł) oraz z wynagrodzeniem zasadniczym 

obliczonym za czas faktycznie świadczonej w tym 

miesiącu pracy:

1330,56 zł (wynagrodzenie zasadnicze za czas 

faktycznej pracy) + 184,80 zł (wynagrodzenie za 

strajk) + 200 zł (wynagrodzenie za godziny nad-

liczbowe) = 1715,36 zł.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 9 § 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. 23 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 104, poz. 711).
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NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA wypowiedzenie zmieniające

ANNA SADOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zatrudnienie na podstawie kontraktu 
menedżerskiego – korzyści i wady
Kontrakty menedżerskie są zawierane z tzw. kadrą zarządzającą, np. z członkami za-
rządu, rad nadzorczych, dyrektorami. Menedżer ma dużą samodzielność w zakresie 
zarządzania firmą. Zakres tej samodzielności powinien być jednak dokładnie okre-
ślony w umowie. Od zapisów umowy będą też zależały uprawnienia i odpowiedzial-
ność menedżera.

Kontrakt menedżerski to umowa, na podstawie 

której menedżer zobowiązuje się do prowadzenia 

przedsiębiorstwa na rachunek i ryzyko tego 

przedsiębiorstwa w zamian za wynagrodzenie. 

Kontrakt powinien być zawarty na piśmie między 

daną osobą lub przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność na własny rachunek a firmą (przed-

siębiorstwem). 

Jak zawierać kontrakty 
menedżerskie
Jedną z umów wykorzystywanych w praktyce do 

zatrudniania osób kierujących firmą jest kontrakt 

menedżerski, nazywany również umową o zarzą-

dzanie lub umową o powiernictwo nad przedsię-

biorstwem. Zawarcie kontraktu menedżerskiego 

jest korzystne zarówno dla zarządcy, jak i przed-

siębiorcy. Pozwala na ograniczenie kosztów, któ-

re są największe przy zawieraniu umów o pracę.

Kontrakt menedżerski zakłada 
samodzielne podejmowanie 
decyzji przez menedżera 
i ponoszenie za nie 
odpowiedzialności.

Kontrakt menedżerski można zaliczyć do tzw. 

umów nienazwanych, do których stosuje się prze-

pisy ustawy – Kodeks cywilny, regulujące umowę 

zlecenia. Pewne regulacje w tym zakresie można 

znaleźć też w ustawie o przedsiębiorstwach pań-

stwowych.

Zatrudniając menedżerów, przewiduje się, że 

wniosą do firmy nowe techniki zarządzania, swo-

je doświadczenie zawodowe, kontakty handlowe, 

reputację oraz wiedzę niezbędną do funkcjonowa-

nia firmy na rynku.

Charakter kontraktów 
menedżerskich
W praktyce kontrakty menedżerskie ze względu 

na zawarte w nich uregulowania mogą mieć cha-

rakter umowy o pracę lub umowy cywilnopraw-

nej. Ważne jest, by przy zawieraniu kontraktu 

strony zdecydowały już na wstępie, jakiego ro-

dzaju będzie zawierany przez nie kontrakt mene-

dżerski.

Pracowniczy kontrakt menedżerski 

Umowy będące kontraktami menedżerskimi mogą 

zawierać wiele postanowień, które powodują, że 

NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA kontrakt menedżerski

Najważniejsze cechy kontraktu 
menedżerskiego

Kontrakt menedżerski charakteryzuje się m.in.:
■  swobodą w kształtowaniu i wykonywaniu 

swoich obowiązków przez menedżera,
■  dużą odpowiedzialnością za wyniki firmy,
■  dodatkowymi uprawnieniami, przywilejami 

bądź gwarancjami określonymi umownie, 
np. zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
chorobowego czy dni wolnych,

■  wysokim wynagrodzeniem menedżera ściśle 
powiązanym z efektami jego pracy.
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nagroda jubileuszowa NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA

kontrakt będzie miał charakter typowej umowy 

o pracę. Nie oznacza to, że mamy do czynienia 

z nową podstawą stosunku pracy. Jest to typowa 

umowa o pracę, do której stosujemy wszystkie za-

sady obowiązujące w ustawie – Kodeks pracy. 

Sam tytuł umowy „kontrakt menedżerski” nie 

spowoduje, że będziemy mieli do czynienia 

z umową cywilnoprawną.

Wśród typowych zapisów w kontrakcie mene-

dżerskim, decydujących o jego pracowniczym 

charakterze, można wyróżnić m.in. takie zapisy 

jak:

■  podporządkowanie menedżera poleceniom kie-

rownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wy-

konywania pracy,

■  obowiązek menedżera dotyczący przestrzega-

nia norm czasu pracy, tzw. sztywnych godzin 

pracy,

■  bezwzględne obowiązywanie zasady odpłat-

ności, np. zapewnienie minimum płaco-

wego,

■  obciążenie przedsiębiorcy ryzykiem prowa-

dzenia działalności menedżera,

■  obowiązek wypłaty wynagrodzenia menedże-

rowi za świadczenie usług w godzinach nad-

liczbowych,

■  prawo do urlopu,

■  obowiązek podpisywania listy obecności,

■  stosowanie kar porządkowych przewidzianych 

w Kodeksie pracy,

■  przysługiwanie świadczeń za czas niezdolności 

do pracy,

■  odpowiedzialność menedżera za staranność 

i sumienność wykonywania obowiązków, a nie 

za rezultat.

Jeśli w kontrakcie znajdą się m.in. takie zapisy, 

będzie to oznaczało, że zawarty kontrakt jest 

umową o pracę, a menedżer jest pracownikiem. 

Tym samym będzie miał takie same prawa i obo-

wiązki jak każdy pracownik.

Cywilnoprawny kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski najczęściej jednak ma cha-

rakter umowy cywilnoprawnej. O tym, że kon-

trakt menedżerski ma taki charakter, świadczą 

m.in.:

■  brak podporządkowania organizacyjnego me-

nedżera wobec przedsiębiorcy co do miejsca 

i czasu wykonywania pracy,

■  odpowiedzialność za sposób wykonywania 

działań,

■  nieograniczona odpowiedzialność menedże-

ra wobec przedsiębiorcy za wyrządzone 

szkody,

■  swoboda stron w ustalaniu zasad rozwiązania 

umowy, przyznawania dni wolnych,

■  wynagrodzenie uzależnione od wyników pra-

cy, bez gwarantowanego minimum płacowego,

■  ponoszenie ryzyka i odpowiedzialności wraz 

z przedsiębiorcą za firmę,

■  przyjęcie innych kryteriów oceny pracy mene-

dżera niż staranne i sumienne wykonywanie 

obowiązków, np. zysk firmy.

Jeśli kontrakt będzie zawierał wymienione ure-

gulowania, to przesądza o jego cywilnoprawnym 

charakterze, a menedżer będzie zleceniobiorcą, 

a nie pracownikiem firmy.

Przy zawieraniu kontraktu menedżerskiego 

ważne jest wskazanie w jego treści, jakie przepisy 

będą stosowane w przypadkach nieuregulowa-

nych kontraktem.

Przykład
Firma z siedzibą w Warszawie postanowiła 
zatrudnić osoby do poprowadzenia nowo 
otwartych filii w Poznaniu i Gdańsku. Z nowo 
przyjętymi osobami zawarto kontrakty mene-
dżerskie.
W jednym z kontraktów firma zapewniła mene-
dżerowi stałe wynagrodzenie zasadnicze, me-
nedżer przy każdorazowym podejmowaniu de-
cyzji będzie musiał konsultować się z zarządem 
w Warszawie, został również zobowiązany do 
obecności w firmie przynajmniej przez 7 godzin 
dziennie od 8.00 do 15.00.
W kontrakcie znalazł się również zapis przyzna-
jący menedżerowi urlop wypoczynkowy na za-
sadach Kodeksu pracy.
Natomiast druga umowa kontraktu menedżer-
skiego przewidywała całkowitą autonomię i sa-
modzielność w podejmowaniu działań objętych 
kontraktem. Wynagrodzenie zostało uzależnio-
ne od wskaźników wzrostu przychodów filii. Za 
czas nieobecności menedżera spowodowanej 
chorobą nie przysługiwało mu wynagrodzenie.
W pierwszym przypadku, mimo określenia umo-
wy „kontrakt menedżerski”, mamy do czynienia 
z typową umową o pracę. Natomiast przy dru-
giej umowie kontrakt menedżerski ma charakter 
umowy cywilnoprawnej.
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Zalety i wady zawierania kontraktów menedżerskich
Zalety kontraktów menedżerskich Wady kontraktów menedżerskich

■  umowa kontraktu menedżerskiego jest bardziej elastyczna 
od umowy o pracę, pozwala na autonomiczne kształtowanie 
warunków kontraktu w granicach obowiązującego prawa

■  brak przepisów szczególnych regulujących kontrakty mene-
dżerskie, co powoduje, że trzeba dokonywać szczegółowych 
zapisów w umowie kontraktu

■  firma sama może zadecydować, jaki charakter będzie miał 
kontrakt – umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług

■  niewłaściwa kwalifikacja kontraktu menedżerskiego jako 
umowy cywilnoprawnej może spowodować odpowiedzial-
ność przedsiębiorcy o zastępowanie umów o pracę umowa-
mi cywilnoprawnymi

■  przy cywilnoprawnym charakterze kontraktu firma nie musi 
zapewnić menedżerowi uprawnień wynikających z Kodeksu 
pracy, np. płatnych urlopów, uwzględniania zwolnień lekar-
skich, zapewnienia minimum płacowego

■  brak możliwości skutecznego sprawowania nadzoru nad 
menedżerem przez właściciela firmy w przypadku typowo 
cywilnoprawnych kontraktów

■  kontrakt menedżerski może być zawarty również z podmio-
tem gospodarczym

■  w umowie znajduje się możliwość zastrzeżenia kary umow-
nej za niewykonanie któregoś z określonych w umowie zadań

Sposoby rozwiązywania kontraktów 
menedżerskich

Cywilnoprawny kontrakt menedżerski może być 

zawarty zarówno na czas określony, jak i nieokre-

ślony. Możliwość wypowiedzenia kontraktu po-

winna być określona w umowie.

Dotyczy to także kwestii, kiedy i w jakim ter-

minie taka umowa może być wypowiedziana. Je-

żeli nie ma takich postanowień, mają w tym za-

kresie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

Dający zlecenie (przedsiębiorstwo) może wypo-

wiedzieć umowę w każdym czasie. Powinien on 

jednak zwrócić menedżerowi wydatki, które ten 

poniósł w celu należytego wykonania zlecenia, 

oraz zapłacić część wynagrodzenia odpowiadają-

cą jego dotychczasowym czynnościom (jeżeli 

wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, 

przedsiębiorca powinien także naprawić szkodę). 

Również przyjmujący zlecenie (menedżer) może 

wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Jeżeli 

wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, 

menedżer jest odpowiedzialny za szkodę. 

W kontrakcie nie jest dopuszczalne zrzeczenie się 

z góry przez każdą ze stron uprawnienia do wypo-

wiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Nie ma także przeciwwskazań, by w kontrakcie 

strony przewidziały terminy i zasady rozwiązania 

kontraktu podobne do postanowień Kodeksu pracy.

Jeśli kontrakt menedżerski ma charakter umo-

wy o pracę, wówczas strony obowiązują zasady 

o wypowiadaniu umów o pracę wynikające z Ko-

deksu pracy.

Wzór kontraktu menedżerskiego (umowy 
o zarządzanie podmiotem gospodarczym) znaj-
duje się na stronie www.serwispp.infor.pl w za-
kładce „Niezbędnik”.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 22 § 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 art. 734–751 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 art. 45a ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384).

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

jolanta.bugaj@infor.pl
Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.

C Z E K A M Y  N A   T WO J E   P R O P O Z YC J E
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ANETA MOŚCICKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Nieodpłatne świadczenia pozapłacowe 
– czy podlegają opodatkowaniu
Wiele niejasności budzi opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pozapłacowych 
na rzecz pracowników. Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. 
(K 7/13) z pewnością pomoże w interpretacji przepisów, ale najprawdopodobniej 
nie doprowadzi do ujednolicenia stanowisk sądów administracyjnych i fiskusa w tej 
kwestii.

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie 

świadczenia finansowe i rzeczowe, jakie otrzy-

muje pracownik od pracodawcy. Chodzi tu nie 

tylko o wynagrodzenie zasadnicze z umowy 

o pracę, ale także o inne wypłaty pieniężne (np. 

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) oraz 

wartość świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń 

częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1328, dalej: ustawa o pdof).

Aby ustalić przychód do opodatkowania podat-

kiem dochodowym, trzeba najpierw ustalić war-

tość świadczenia (art. 11 ust. 1 ustawy o pdof). 

O ile ustalenie przychodu do opodatkowania 

w przypadku świadczeń pieniężnych nie jest kło-

potliwe, o tyle inaczej jest w odniesieniu do 

świadczeń nieodpłatnych. Problem powstaje 

w przypadku opodatkowania imprez integracyj-

nych i innych spotkań tego rodzaju (np. wigilij-

nych), organizowanych przez pracodawcę dla pra-

cowników.

Kontrowersyjne stanowiska sądów
W przypadku opodatkowania imprez integracyj-

nych prezentowane są 2 przeciwstawne stanowi-

ska. Część ekspertów wskazuje, że przychód osią-

gnięty przez pracownika można ustalić tylko 

w sytuacji, gdy wskaże się, z jakich świadczeń 

korzystał pracownik. To w praktyce jest często 

niemożliwe, choćby dlatego, że trudno jest usta-

lić, ilu pracowników wzięło udział w spotkaniu. 

Nie można zatem ustalić przychodu w sposób hi-

potetyczny, także dla pracowników, którzy nie 

brali udziału w spotkaniu. Z kolei organy podat-

kowe prezentują stanowisko, że jest możliwe usta-

lenie przychodu pracownika przez sporządzenie 

listy pracowników, którzy wzięli udział w impre-

zie, a następnie podzielenie kosztu imprezy przez 

tę liczbę.

Podatnicy od długiego czasu usiłują uzyskać 

korzystne dla siebie wyroki sądów administracyj-

nych. Ale sądy te wydają również sprzeczne roz-

strzygnięcia w tej sprawie. Tak samo niejednoli-

cie prezentują się w tym zakresie orzeczenia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W wyroku z 27 listopada 2012 r. (I SA/Wr 

1107/12, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) Woje-

wódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

orzekł, że (…) w przypadku wzięcia przez pra-
cownika udziału w imprezach o charakterze inte-
gracyjnym (np. w spotkaniu wigilijnym), (…) 
a także skorzystania z usług gastronomicznych 
zapewnionych podczas szkoleń wartość otrzyma-
nego od pracodawcy świadczenia w postaci po-
krycia wszystkich kosztów ww. świadczeń stanowi 
przychód pracownika ze stosunku pracy (...).

Przeciwny pogląd w kwestii opodatkowania 

udziału pracownika w spotkaniu opłatkowym za-

prezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 2012 r. 

(III SA/Wa 1922/12, patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl), w którym sąd ten orzekł, że (...) w przy-
padku, gdy wartości świadczeń nie można przy-
porządkować do świadczeń uzyskiwanych przez 
konkretnego pracownika, gdzie opłata jest wno-
szona ryczałtowo za wszystkich pracowników bez 
względu na to, czy pracownik ze świadczeń korzy-
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stał czy też nie, brak jest podstaw do ustalenia dla 
konkretnego pracownika kwoty przychodu uzy-
skanego z tytułu finansowania przez pracodawcę 
kosztów spotkania integracyjnego. Nie sposób 
bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście 
otrzymał świadczenie i jaka jest jego wartość.

Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Admini-

stracyjny, który w wyroku z 17 maja 2013 r. (II FSK 

1812/11, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) orzekł, że 

udział w spotkaniu wigilijnym nie podlega opodat-

kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz-

nych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
nie rozwieje wszystkich wątpliwości
Na skutek powyższych wątpliwości Trybunał 

Konstytucyjny sprawdził zgodność z Konstytucją 

przepisów dotyczących nieodpłatnych świadczeń. 

W wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13; Dz.U. z 2014 r. 

poz. 947) Trybunał Konstytucyjny uznał, że 

art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 

ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2–2b ustawy 

o pdof, rozumiane w ten sposób, że „inne nieod-

płatne świadczenie” oznacza tylko przysporzenie 

majątkowe o indywidualnie określonej wartości, 

są zgodne z Konstytucją.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał stwierdził, 

że wyeliminowanie danego przepisu z obrotu 

prawnego jest wymagane jedynie w sytuacji, gdy 

nie da się interpretować jego treści za pomocą in-

nych przepisów, np. konstytucyjnych. W sprawie, 

którą rozstrzygnął Trybunał, nie ma takiej potrze-

by – uznali sędziowie TK.

Aby stwierdzić, czy dane świadczenie nieodpłat-

ne jest opodatkowane podatkiem dochodowym, 

trzeba ocenić, czy wynagrodzenie w ten sposób 

Opodatkowanie udziału w spotkaniu integracyjnym w orzecznictwie NSA
Udział w imprezach integracyjnych:

stanowi przychód pracownika nie stanowi przychodu pracownika
Świadczenie usług na rzecz uczestników imprez integracyjnych 
przekłada się na konkretną wartość pieniężną, ponieważ dla ich 
uzyskania należy ponieść zawsze konkretne wydatki. Ponosi 
je pracodawca. Z tego powodu prawo i wynikające z niego 
nieodpłatne korzystanie z usług gwarantowanych w ramach 
wyjazdów integracyjnych stanowi nieodpłatne świadczenie 
w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Z tych powodów 
zagwarantowane przez pracodawcę prawo do korzystania ze 
świadczeń związanych z wyjazdami integracyjnymi nie jest 
pozostawieniem tych usług do dyspozycji w rozumieniu art. 11 
ust. 1 ustawy o pdof, odnoszącego się wyłącznie do pieniędzy 
i wartości pieniężnych. Otrzymanym nieodpłatnym świadcze-
niem jest już bowiem możliwość skorzystania przez pracownika 
z usług zakupionych przez pracodawcę (wyrok NSA z 17 stycz-
nia 2012 r., II FSK 2740/11, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Skoro ustawodawca nakazuje określenie wartości nieodpłat-
nego świadczenia w celu ustalenia przychodu według ceny 
jego zakupu (czyli zgodnie z tą ceną), to niedopuszczalne 
jest ustalanie tej wartości w inny sposób. Jeżeli ceny takiej nie 
da się ustalić w odniesieniu do pracowników korzystających 
z tego rodzaju świadczeń (otrzymujących nieodpłatne świad-
czenie), to brak jest podstawy do uwzględnienia w podstawie 
opodatkowania przychodu ze stosunku pracy w odniesieniu do 
tych pracowników. A zatem za niedopuszczalne należy uznać 
ustalenie „teoretycznego” przychodu z tego tytułu w odnie-
sieniu do pracowników, którzy z tego rodzaju świadczeń nie 
korzystali (nie uczestniczyli w zorganizowanym spotkaniu 
integracyjnym). Skoro nie jest możliwe obliczenie wartości 
świadczenia według metod określonych w art. 12 ust. 1 i 3 
w związku z art. 11 ust. 1–2a ustawy o pdof, to wobec tego 
nie można pracownikowi przypisać przychodu podlegającego 
opodatkowaniu (wyrok NSA z 20 lutego 2013 r., II FSK 1256/11, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Ponoszone przez pracodawcę koszty związane z wyjazdami 
integracyjnymi stanowią dla pracownika realną korzyść i konkret-
ne przysporzenie o wymiarze finansowym, którego ciężaru sam 
pracownik ponosić nie musi. Istotne jest, że ogólna cena, którą 
pracodawca uiszcza za wszelkie świadczenia związane z tymi 
wyjazdami, jest uzależniona od liczby pracowników biorących 
w nich udział, lecz nie jest uzależniona od tego, z jakich rzeczy-
wiście usług poszczególni pracownicy skorzystali. Jeżeli więc 
nieodpłatne świadczenie polega na zagwarantowaniu pracowni-
kowi możliwości skorzystania z poszczególnych usług, to upraw-
niony otrzymuje je w momencie, w którym po stronie wykonawcy 
tych usług powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do 
ich świadczenia. Otrzymanym nieodpłatnym świadczeniem jest 
już bowiem możliwość skorzystania przez pracownika z usług 
zakupionych przez pracodawcę (wyrok NSA z 12 marca 2013 r., 
II FSK 1428/11, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Istotą podatków dochodowych jest opodatkowanie skonkre-
tyzowanego przysporzenia, a nie potencjalnej możliwości 
jego uzyskania. Aby pieniądze i wartości pieniężne mogły być 
traktowane jako przychód, wystarczy, aby były one postawione 
do dyspozycji podatnika, natomiast świadczenia w naturze 
i inne nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód 
jedynie po otrzymaniu tych świadczeń przez podatnika. Dla 
opodatkowania istotne jest to, czy danemu pracownikowi 
można przypisać konkretny, a nie statystyczny, czy potencjalny 
przychód. Osiągnięty przez pracownika przychód powinien więc 
mieć charakter realny i skonkretyzowany. Niedopuszczalne jest 
ustalenie „teoretycznego” przychodu z tego tytułu w odniesieniu 
do pracowników, którzy z tego rodzaju świadczeń nie korzystali, 
a jedynie umożliwiono im sam udział w takiej imprezie, czyli 
nie uczestniczyli w zorganizowanym spotkaniu integracyjnym 
(wyrok NSA z 25 kwietnia 2013 r., II FSK 1828/11, patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl).
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pracownika leżało w jego interesie, a jeśli tak, to 

czy doszło do realnego przysporzenia jego majątku. 

Świadczenia otrzymywane przez pracowni-
ka od pracodawcy trzeba opodatkować tylko 
wtedy, jeżeli prowadzi to do powiększenia do-
chodu pracownika albo też do zaoszczędzenia 
wydatków. Zdaniem Trybunału, na równi należy 

traktować realne przysporzenie po stronie pra-

cownika, jak i zaoszczędzenie na skutek świad-

czenia lub usługi przez pracodawcę.

Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia 

otrzymanego przez pracownika będzie miało 

miejsce tylko wówczas, jeżeli rzeczywiście do-

prowadzi do zaoszczędzenia przez niego wydat-

ków. Należy zatem sprawdzić, czy pracownik ko-

rzystał ze świadczenia dobrowolnie. 

Kiedy świadczenie 
trzeba opodatkować
Trybunał Konstytucyjny uznał w rezultacie, że 

przychodem pracownika, który podlega opodat-

kowaniu podatkiem dochodowym, mogą być tyl-

ko świadczenia, które:

■  zostały spełnione za zgodą pracownika (sko-

rzystał z nich w pełni dobrowolnie),

■  zostały spełnione w jego interesie (a nie w in-

teresie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść 

w postaci powiększenia aktywów lub uniknię-

cia wydatku, który musiałby ponieść, 

■  są wymierne i przypisane mu indywidualnie (nie 

są dostępne w sposób ogólny dla wszystkich). 

Wnioski dla pracodawcy

Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy dotyczą-

ce nieodpłatnych świadczeń za zgodne z Konsty-

tucją i dał tylko ogólne wskazówki w kwestii ich 

interpretacji. 

W tej sytuacji przy organizowaniu imprez inte-

gracyjnych za najbezpieczniejsze dla pracodawcy 

rozwiązanie należy uznać ustalenie przychodu 

i jego opodatkowanie oraz oskładkowanie.

Z drugiej jednak strony, kierując się korzystną 

linią orzeczniczą w tym zakresie, należy uznać, 

że ustalenie przychodu w sytuacji, kiedy nie moż-

na stwierdzić, czy pracownik faktycznie otrzymał 

świadczenie i jaka jest jego wartość, jest jednak 

nieprawidłowe. Oba powyższe warunki muszą za-

istnieć łącznie. Takie działanie wiąże się jednak 

z ryzykiem zapłaty zaległości podatkowej i odse-

tek za zwłokę w sytuacji, gdyby zapadł nieko-

rzystny wyrok. Trudno będzie jednak mówić 

o winie umyślnej płatnika (będącej podstawą do 

wymierzenia sankcji karnoskarbowych) w związ-

ku z nieustaleniem przychodu dla pracowników, 

skoro przeważające orzecznictwo wskazuje na 

brak takiego obowiązku.

Należy pamiętać, że w razie wydania przez or-

gany podatkowe niekorzystnego rozstrzygnięcia, 

pracodawca zawsze może odwołać się do woje-

wódzkiego sądu administracyjnego, a następnie 

do NSA. Jak pokazuje praktyka, wyrok w takiej 

sprawie może być korzystny dla podatnika.

Dodatkowo prezent gwarantowany*  
kalendarz książkowy na 2015 rok
* Niezależnie od liczby opłaconych prenumerat otrzymają Państwo jeden kalendarz.
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na telefon
firmy BATYCKI

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

Już dziś odwiedź
www.sklep.infor.pl/oferta i wybierz prezent!
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T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
28 listopada 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Jarosław Łunio

KO S Z T
550 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na warsztaty

1. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS
2. Nowe funkcje w programie ułatwiające sporządzanie dokumentów przez użytkownika 

programu Płatnik wersji 9.01.001E
3. Ćwiczenia uwzględniające zwiększoną ilość błędów zwykłych i krytycznych na podstawie 

danych pobranych z ZUS
4. Wykazanie w programie nowych mechanizmów wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych
5. Tworzenie korekty dokumentów rozliczeniowych przy wykorzystaniu zestawów 

rozliczeniowych pobranych z ZUS
6. Tworzenie informacji (IMIR) miesięcznej lub rocznej dla osoby/osób ubezpieczonych na 

podstawie danych pobranych – funkcjonalność zastępująca tworzenie dokumentu ZUS RMUA
7. Kontrolowanie stanu przetworzenia wysłanych dokumentów do ZUS
8. Dodanie nowej funkcjonalności, wspierającej użytkowników podczas sporządzania 

dokumentów ZUS RCA/ZUS RZA, składanych za ubezpieczonych nie wcześniej niż za następny 
miesiąc po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

9. Zamawianie danych z ZUS do programu Płatnik 9.01.001E celem przygotowania dokumentów 
ubezpieczeniowych – korygujących

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

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl



Dodatkowo prezent gwarantowany* kalendarz książkowy na 2015 rok
* Niezależnie od liczby opłaconych prenumerat otrzymają Państwo jeden kalendarz.

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

Już dziś odwiedź
www.sklep.infor.pl/oferta i wybierz prezent!

ZA OPŁACENIE PRENUMERATY 
SERWISU PRAWNO-PRACOWNICZEGO

na 2015 rok prezenty do wyboru:

skórzana  
kosmetyczka
firmy BATYCKI

skórzane etui  
na okulary firmy BATYCKI

skórzane etui  
na telefon

firmy BATYCKI

PRENUMERATA 2015


