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AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nauczyciele akademiccy

Od 22 października 2014 r. zmieniły się zasady prowa-
dzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego 
w stosunku do nauczycieli akademickich. W trakcie po-
stępowania istnieje możliwość uzupełnienia zarzutu, je-
żeli na podstawie okoliczności, które zostały ujawnione 
w toku rozprawy, rzecznik dyscyplinarny zarzuci obwi-
nionemu popełnienie innego przewinienia dyscyplinar-
nego niż objęte postępowaniem. Niezwłocznie po otrzy-
maniu prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej 
rektor uczelni zarządza wykonanie orzeczonej kary dys-
cyplinarnej i umieszczenie odpisu orzeczenia w aktach 
osobowych nauczyciela akademickiego oraz doręczenie 
tego orzeczenia ministrowi do spraw szkolnictwa wyż-
szego i ministrowi nadzorującemu postępowanie. Rektor 
prowadzi również postępowanie dotyczące zatarcia kary.

Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 października 2014 r. 

w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnia-

jącego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczy-

cieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatar-

cia kar dyscyplinarnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1430).

Doradcy podatkowi
Od 30 października 2014 r. (z dwóch lat do sześciu mie-
sięcy) skrócony został okres wymaganego obecnie za-
trudnienia (okres zaliczany) w podmiotach realizują-
cych odbywanie tej praktyki, uprawniający kandydata 
na doradcę podatkowego do zwolnienia z odbycia prak-
tyki zawodowej. Dotyczy to m.in. praktyk odbywanych 
w organach podatkowych czy celnych. Dodatkowo do 
dwóch lat (z pięciu) skrócono wymagany okres zatrud-
nienia kandydata na doradcę podatkowego w charakte-
rze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego 
lub dydaktycznego zajmującego się dziedzinami, 
w których zakres wchodzi prawo podatkowe, uprawnia-
jący go do zwolnienia z odbycia praktyki zawodowej.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-

stra Finansów z 5 października 2014 r. w sprawie 

praktyki zawodowej kandydatów na doradców po-

datkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1401).

Przekazywanie środków z OFE 
do ZUS na 10 lat przed emeryturą
Od 31 października 2014 r. obowiązuje rozporządzenie 
Rady Ministrów określające zasady przekazywania środ-
ków gromadzonych na rachunku otwartego funduszu eme-

rytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczo-
nego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego.

10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego 
wszystkie środki, które gromadziły OFE, będą przeka-
zywane na subkonto każdego z ubezpieczonych w ZUS. 
Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki te powięk-
szą przyszłą emeryturę. Jednak przez 10 lat będzie dys-
ponować nimi ZUS.

Rozporządzenie określa terminy, sposób i tryb:
■  informowania przez ZUS otwartego funduszu emery-

talnego o obowiązku przekazania środków zgroma-
dzonych na rachunku członka otwartego funduszu 
emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych,

■  umarzania jednostek rozrachunkowych zgromadzonych 
na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,

■  informowania przez otwarty fundusz emerytalny 
ZUS o okresach, za które umorzono jednostki rozra-
chunkowe,

■  dokonywania rozliczeń między ZUS a otwartym fun-
duszem emerytalnym wynikających z obowiązku 
przekazania środków zgromadzonych na rachunku 
członka otwartego funduszu emerytalnego na fun-
dusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku 
niższego o 10 lat od wieku emerytalnego.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Rady 

Ministrów z 1 października 2014 r. w sprawie termi-

nu, sposobu i trybu przekazywania środków zgro-

madzonych na rachunku członka otwartego fundu-

szu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem 

przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od 

wieku emerytalnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1418).

Sądy rejonowe z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych
Od 1 stycznia 2015 r. przywrócone zostanie działanie 
41 sądów rejonowych rozpoznających sprawy z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ma to na celu po-
wrót do stanu lokalizacji sądów sprzed 1 stycznia 2013 r.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z 7 października 2014 r. w sprawie 

przekazania niektórym sądom rejonowym rozpo-

znawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpie-

czeń społecznych z obszarów właściwości innych są-

dów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1396).
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Z PRAC RZĄDU

Zatrudnienie na umowy terminowe

Do konsultacji międzyresortowych został skierowany 
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (z 20 października 2014 r.). 

Najważniejszą zmianą są propozycje rozwiązań doty-
czących zatrudniania na umowy o pracę na czas określony. 
Projekt zakłada, że okres zatrudnienia na podstawie umo-
wy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrud-
nienia na podstawie takich umów zawieranych między 
tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł 
przekraczać 33 miesięcy, a  łączna liczba tych umów nie 
będzie mogła przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie 
dłuższy lub jeżeli liczba zawartych umów będzie większa 
niż 3, będzie to oznaczało, że pracownik, odpowiednio, od 
dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia 
zawarcia czwartej umowy tego rodzaju, jest zatrudniony 
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ograniczenie okresu zatrudnienia, oprócz dotychczaso-
wych umów o pracę na zastępstwo i dotyczących prac se-
zonowych lub dorywczych, nie będzie dotyczyło umów: 
w celu wykonywania pracy przez okres kadencji oraz gdy 
pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po 
jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas okre-
ślony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy.

Zrównane mają być też okresy wypowiedzenia umów 
o pracę na czas nieokreślony i na czas określony. Ozna-

cza to, że do pracowników wykonujących pracę na pod-
stawie umów na czas określony będą stosowane okresy 
wypowiedzenia dotyczące umów bezterminowych (uza-
leżnione od zakładowego stażu pracy). Ponadto propo-
nuje się uregulowanie wyraźnie wskazujące, że w okre-
sie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca będzie 
mógł jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy. W tym okresie pracownikowi będzie 
przysługiwało wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdy-
by w tym czasie pracował.

Ponadto nowelizacja wskazuje następujące rodzaje 
umów: na okres próbny, na czas określony albo na czas 
nieokreślony. Nie ma w tym katalogu umowy na czas 
wykonywania określonej pracy.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych ma od-
bywać się na podstawie umów o pracę na czas okre-
ślony (dotychczas także na czas wykonania określo-
nej pracy).

W ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, 
poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654) 
proponuje się uchylenie przepisu wskazującego, że 
w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy 
w ramach grupowego zwolnienia, umowy o pracę za-
warte na czas określony lub na czas wykonania okre-
ślonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron 
za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Proponowany termin wejścia w życie przepisów to 
6 miesięcy po upływie od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 4 – 17 XI 2014 r.
5 listopada 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za październik 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, 

FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej 
ZUS DRA i raportów imiennych.

10 listopada 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za październik 2014 r. przez płatników, będących osobami fizyczny-

mi prowadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 
■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za październik 2014 r. przez ww. 

płatników.

11 listopada 
■  święto (Narodowe Święto Niepodległości) – w tym dniu obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

17 listopada 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za październik 2014 r. przez płatników niebę-

dących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wy-
łącznie za siebie, 

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP za październik 
2014 r. przez ww. płatników.

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

 PRAWO PRACY

Die ty za po dró że kra jo we
Po dróż służ bo wa trwa ją ca Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

nie dłu żej niż do bę
krócej niż 8 godzin
od 8 do 12 go dzin 
po nad 12 go dzin

dieta nie przysługuje
po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł) 
peł na die ta (30 zł)

dłu żej niż do bę
1) za każ dą peł ną do bę
2) za nie peł ną, ale roz po czę tą do bę:
– do 8 go dzin
– po nad 8 go dzin

1) peł na die ta (30 zł)
2) przy słu gu je die ta w wy so ko ści:
– po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł)
– peł na die ta (30 zł)

Zapewnione wyżywienie Przysługująca wysokość diety
całodzienne dieta nie przysługuje
częściowe:
– śniadanie
– obiad
– kolacja

dieta jest obniżana o:
– 25% diety
– 50% diety
– 25% diety

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

peł na do ba peł na die ta (w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży)
nie peł na do ba: 
– do 8 go dzin 
– po nad 8 do 12 go dzin 
– po nad 12 go dzin

1/3 die ty
1/2 die ty 
peł na die ta

Za pew nio ne wy ży wie nie Przy słu gu ją ca wy so kość die ty
 ca ło dzien ne (lub opła co ne w ce nie kar ty okrę to wej bądź pro mo wej) 25% die ty
czę ścio we:
– śnia da nie 
– obiad 
– ko la cja 

dieta jest obniżana o:
– 15% die ty
– 30% die ty
– 30% die ty

Szcze gól ne upraw nie nia Przy słu gu ją ca wy so kość die ty
 za każ dą do bę po by tu w szpi ta lu lub in nym za kła dzie lecz ni czym 
za gra ni cą 25% die ty 

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

  ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wysokość zasiłku rodzinnego
Przysługuje na dziecko w wieku Kwota

Do ukończenia 5. roku życia 77 zł
Powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 lat 106 zł
Powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 lat 115 zł

Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych

Kryterium dochodowe (miesięcznie na osobę) od 1.11.2014 r.
Od 1.11.2012 r. 
do 31.10.2014 r.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może 
przekroczyć kwoty

574 zł 539 zł

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie może przekroczyć kwoty

664 zł 623 zł

(Dz.U. z 2012 r. poz. 959, Dz.U. z  2013 r. poz. 1456).

Stan prawny na 23 października 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

4 listopada 2014 roku
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KATARZYNA KALATA – doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 11-letnim doświadczeniem 
w działach personalnych

W 2015 r. będą zmiany w ustawie 
zasiłkowej 4d7ceb6a-2de0-4dbf-bf44-d924c3b85bd0

Od 1 stycznia 2015 r. wystawianie zwolnień będzie się odbywać za pośrednictwem syste-
mu informatycznego. Pracodawca będzie otrzymywał informację o niezdolności do pra-
cy za pomocą swojego profilu informacyjnego płatnika składek. Zmianie ulegną zasady 
ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób prowadzących działalność gospodarczą 
oraz prawo do zasiłku macierzyńskiego, a także zasiłku opiekuńczego dla ojca dziecka.

Takie zmiany zakłada rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (da-
lej: projekt nowelizacji), który wpłynął 16 paź-
dziernika br. do Sejmu.

Zmiany w dokumentowaniu 
niezdolności do pracy 
– e-zwolnienia
Od 1 stycznia 2015 r. dowodem usprawiedliwiają-
cym okres niezdolności do pracy z powodu cho-
roby czy opieki będzie zwolnienie lekarskie wy-
stawione za pomocą systemu teleinformatycznego 
lub jak dotychczas druk ZUS ZLA.

Po wejściu w życie projektowanych zmian le-
karze otrzymają dostęp do danych zgromadzo-
nych na kontach ubezpieczonych oraz płatników 
składek i za pomocą profilu informacyjnego 
będą wystawiać zwolnienia lekarskie. Po wysta-

wieniu zwolnienia będzie ono automatycznie 
przekazywane na elektroniczną skrzynkę podaw-
czą ZUS.

Na wniosek ubezpieczonego wraz z e-zwolnie-
niem przekazywanym elektronicznie do ZUS bę-
dzie mógł on otrzymać wydruk e-zwolnienia za-
opatrzony w podpis i pieczątkę lekarza. 

Płatnik składek po wystawieniu zwolnienia le-
karskiego przez lekarza otrzyma na profil informa-
cyjny płatnika informację o chorobie swojego pra-
cownika za pomocą skrzynki podawczej ZUS.

Wypłata zasiłków dla ubezpieczonych przez 
ZUS będzie odbywała się na podstawie:

 ■ zaświadczenia lekarskiego otrzymanego na 
profilu informacyjnym płatnika lub 

 ■ wydruku e-zwolnienia przekazywanego przez 
ubezpieczonego. 
Do końca 2017 r. będzie obowiązywał okres 

przejściowy, w którym równolegle będą obowiązy-
wać zarówno e-zwolnienia, jak i druki ZUS ZLA.

Kiedy zwolnienie lekarskie będzie wystawione w formie papierowej

Lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie w formie papierowej

jako wydruk z systemu 
– w przypadkach gdy płatnik składek nie posiada profilu 
informacyjnego, na który ZUS ma przekazywać otrzymane 
zwolnienie (zatrudnia nie więcej niż 5 osób)

wypełniając druk ZUS ZLA
– podczas wizyt domowych u pacjentów i braku dostępu do 
Internetu

lekarz będzie zobowiązany do wprowadzenia zaświad-
czenia do systemu teleinformatycznego ZUS w ciągu 3 dni 
roboczych od daty wystawienia zaświadczenia w formie 
pisemnej 
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Od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnienia będą udo-
stępniane przez ZUS Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, gdzie będą obowiązywały 
takie same zasady dokumentowania niezdolności 
do pracy. 

Uśrednienie wysokości zasiłku 
dla osób prowadzących działalność
Projekt nowelizacji zakłada również zmianę za-
sad ustalania podstawy wymiaru zasiłku w przy-
padku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpie-
czenia chorobowego dla: 
■ osób prowadzących pozarolniczą działalność 

oraz 
■ innych ubezpieczonych, dla których podstawą 

wymiaru składek jest kwota deklarowana. 
Zmiany mają spowodować ograniczenie nad-

użyć w prawie do zasiłku chorobowego. Nie bę-

dzie już możliwe pobieranie po krótkim okre-

sie odprowadzania bardzo wysokiej składki na 

ubezpieczenie chorobowe, np. miesięcznym, 
wysokiego zasiłku. Po wejściu w życie zmian  za-
siłek będzie wypłacany w uśrednionej podstawie 
wymiaru składki.

W projekcie nowelizacji proponuje się, aby 
w przypadku opłacania składki od wyższej niż 
najniższa podstawa wymiaru składek podstawę 
wymiaru zasiłku stanowiła najniższa podstawa 
wymiaru składki, jeżeli niezdolność do pracy po-
wstała przed upływem pierwszego miesiąca ka-
lendarzowego ubezpieczenia chorobowego. 

Natomiast jeśli niezdolność do pracy powsta-
nie później, podstawę wymiaru zasiłku będzie 

stanowić suma najniższej podstawy wymiaru 

składki oraz kwota stanowiąca 1/12 kwot nad-

wyżek ponad najniższą podstawę za każdy ko-

lejny miesiąc ubezpieczenia. 

Projekt nowelizacji zakłada również, że 
w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia 
(krótszego niż 12 miesięcy) oraz zadeklarowania 
kwoty ubezpieczenia w sytuacji niezdolności do 
pracy będzie uwzględniany poprzedni okres ubez-
pieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie roz-
poczęło się po przerwie nieprzekraczającej 
30 dni od ustania innego tytułu do ubezpieczenia. 

Zasiłek macierzyński dla ojca w przy-
padku śmierci matki
Projekt nowelizacji zakłada, że ubezpieczony oj-
ciec dziecka nabędzie prawo do zasiłku macie-
rzyńskiego w przypadku:
■ śmierci matki, 
■ porzucenia przez nią dziecka lub 
■ niemożności sprawowania opieki z powodu 

np. niezdolności do samodzielnej egzystencji. 
Prawo do zasiłku macierzyńskiego będzie rów-

nież mógł nabyć ubezpieczony członek najbliższej 
rodziny w sytuacjach wcześniej wymienionych.

Obecnie ojciec dziecka nie ma prawa do zasiłku 
macierzyńskiego np. w przypadku śmierci matki. 

Zmiany obejmą również prawo do zasiłku opie-
kuńczego. W sytuacji konieczności pozostania 
w szpitalu przez matkę sprawującą opiekę nad 
dzieckiem do lat 8 nie będzie konieczne pozosta-
wanie ubezpieczonego w związku małżeńskim 
z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem, jeśli 
poród, choroba czy pobyt w szpitalu uniemożli-
wiają sprawowanie opieki.

Wejście w życie zmian ustawy zasiłkowej

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1, 28 projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa oraz niektórych innych ustaw, 
 � art. 32a, 48–49, 55 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).

Przepisy mają wejść w życie 

1 stycznia 2015 r. 
– dotyczące: 
■ e-zwolnień

pierwszego dnia czwartego 
miesiąca następującego po miesiącu 

ogłoszenia ustawy
– dotyczące: 

■ podstawy wymiaru zasiłków 
dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
ustawy – dotyczące: 

 ■ prawa do zasiłku macierzyńskiego 
dla ojca lub najbliższego członka 

rodziny,
■ prawa do zasiłku opiekuńczego
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BARBARA UZAR – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń

Usprawiedliwianie przez pracownika 
nieobecności w pracy z powodu 
choroby – praktyczna instrukcja a3c6b90d-7d65-419d-bf34-a394ea93a7bb

W razie niemożności stawienia się do pracy, pracownik ma obowiązek zawiadomić 
pracodawcę o przyczynie nieobecności – niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 2  dni. Niedotrzymanie 2-dniowego terminu na usprawiedliwienie nieobec-
ności mogą tłumaczyć jedynie szczególne przyczyny, zwłaszcza obłożna choroba 
pracownika połączona z brakiem lub nieobecnością domowników albo inne zda-
rzenie losowe.

O nieobecności w pracy m.in. z powodu absencji 
chorobowej pracownik powinien niezwłocznie po-
wiadomić pracodawcę, wskazując jednocześnie 
okres jej trwania, jeżeli możliwe jest określenie dłu-
gości nieobecności w pracy. Pracownik powinien 
dokonać takiego powiadomienia niezwłocznie, naj-
później w drugim dniu nieobecności. Niedotrzyma-
nie powyższych terminów usprawiedliwiają szcze-
gólne okoliczności, np. obłożna choroba pracownika 
połączona z brakiem lub nieobecnością domowni-
ków albo inne zdarzenie losowe.

Przykład

Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na 
okres od 6 do 10 października 2014 r. Po wyj-
ściu z przychodni zasłabł, tracąc przytomność, 
i został odwieziony do szpitala. Przez 4 kolejne 
dni przebywał w śpiączce farmakologicznej. 
Pracownik mieszka sam, a jego rodzina przeby-
wa za granicą. O przyczynie nieobecności 
w pracy sąsiad pracownika powiadomił jego 
pracodawcę 10 października. W tej sytuacji na-
leży uznać, że  opóźnienie w usprawiedliwieniu 
nieobecności było uzasadnione.

Powiadamianie o nieobecności 
Sposób, w jaki pracownik powinien powiadomić 
pracodawcę o nieobecności, może wynikać 
z przepisów wewnątrzzakładowych, np. z regula-

minu pracy (w przypadku pracodawców zobowią-
zanych do jego opracowania). Jeżeli taki obowią-
zek nie istnieje – nie ma przeszkód, aby wskazania 
w tym zakresie zawierała informacja o warun-
kach zatrudnienia (sporządzana na podstawie 
art. 29 § 3 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Nie ma przeszkód, aby w przepisach zakłado-
wych pracodawca dopuścił sposób powiadomie-
nia o każdej nieobecności za pomocą np.:
■ wiadomości SMS lub MMS,  
■ wiadomości e-mail,
■ faksu.

W przypadku powiadamiania wiadomością 
SMS lub MMS pracodawca powinien pamiętać 
o wskazaniu aktywnego numeru telefonu, 
a w przypadku wiadomości e-mail – aktywnego 
adresu, na który pracownicy mogą wysyłać infor-
macje o nieobecności. Pracodawca powinien rów-
nież niezwłocznie informować o wszelkich  zmia-
nach w tym zakresie. W celu uniknięcia  sporu co 
do faktu powiadomienia o nieobecności (i udo-
wodnienia jego dokonania) pracodawca może 
wskazać w przepisach wewnętrznych, że osoba 
wysyłająca wiadomość SMS lub MMS powinna 
posiadać informacje o treści wiadomości oraz jej 
wysłaniu, a jeżeli to możliwe, również o dostar-
czeniu do odbiorcy (pracodawcy). 

Dla większego bezpieczeństwa i wiarygodno-
ści danych przekazywanych drogą elektronicz-
ną pracownicy mogą (nie muszą) przekazać pra-
codawcy w tym celu (wyrażając pisemną 
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zgodę) swoje prywatne numery telefonów i adre-
sy e-mailowe. 

Dopuszczalną formą powiadamiania o nie-
obecności jest również przekazanie informacji 
pracodawcy osobiście przez osoby trzecie, 
np. współpracownika czy znajomego. W takim 
przypadku warto jednak, aby pracownik upoważ-
nił te osoby do przekazywania w jego imieniu ta-
kich danych pracodawcy.  

Pracodawca w przepisach 
wewnętrznych powinien 
określić zasady i dopuszczalne 
formy powiadamiania 
go przez pracowników 
o nieobecnościach w pracy.

W przypadku braku postanowień o sposobie 
powiadamiania o absencji (zarówno w regulami-
nie pracy, jak i w informacji o warunkach zatrud-
nienia) pracownik powinien zawiadomić o swojej 
nieobecności za pomocą jednej z form przedsta-
wionych na wykresie.

Niewywiązanie się zatrudnionego z obowiązku 
powiadomienia pracodawcy o nieobecności w pra-
cy wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbal-
stwa pracownika jest ciężkim naruszeniem podsta-
wowych obowiązków pracowniczych i może być 
przyczyną rozwiązania umowy bez wypowiedze-
nia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). 

Ponadto pracownik ponosi skutki nierzetelne-
go wywiązania się z obowiązku powiadomienia 
pracodawcy, także w sytuacji, gdy wykonanie 
tego obowiązku powierzył osobie trzeciej (wyrok 
SN z 16 czerwca 2004 r., I PK 639/03, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl). 

Dokument usprawiedliwiający 
nieobecność z powodu choroby
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność 
w pracy w przypadku choroby pracownika jest 

zwolnienie lekarskie wystawione (według ustalo-
nego wzoru ZUS ZLA) przez lekarza, lekarza 
dentystę, starszego felczera lub felczera prowa-
dzącego leczenie. Zwolnienie lekarskie pracow-
nik powinien dostarczyć pracodawcy w ciągu 
7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli ostatni dzień 
terminu na dostarczenie dokumentu przypada 
w sobotę, która jest wolna z tytułu 5-dniowego ty-
godnia pracy, termin ten ulega przesunięciu na 
najbliższy dzień roboczy (stanowisko ZUS 
z 27 grudnia 2011 r. w sprawie przesunięcia ter-
minu przypadającego na sobotę). W przypadku 
niedotrzymania tak ustalonego terminu świadcze-
nie chorobowe ulega obniżeniu od 8. dnia nie-
zdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnie-
nia lekarskiego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 
niedostarczenie zwolnienia nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od ubezpieczonego (np. choroby). 
Obniżenie to dotyczy jednak zasiłku chorobowe-
go, a nie wynagrodzenia chorobowego.

Przykład

Na podstawie jednego zwolnienia lekarskiego, 
które pracownik otrzymał 13 października,  ma 
on prawo do wynagrodzenia chorobowego od 
13 do 16 października, a od 17 do 31 paździer-
nika – do zasiłku chorobowego. Pracownik do-
starczył zwolnienie lekarskie 21 października. 
Stawka dzienna zasiłku wynosi 65,30 zł. 
Ponieważ 8. dzień niezdolności do pracy przypa-
dał 20 października i za ten dzień i kolejne przy-
sługuje mu zasiłek chorobowy, to należy obniżyć 
zasiłek od tej daty do dnia dostarczenia doku-
mentu, tj. za 2 dni. Kwotę obniżenia i wysokość 
zasiłku należy ustalić w następujący sposób:
65,30 zł x 0,25 = 16,33 zł (kwota obniżenia za 
1 dzień),
65,30 zł – 16,33 zł = 48,97 zł (obniżona stawka 
dzienna zasiłku),
48,97 zł x 2 dni = 97,94 zł (obniżony zasiłek za 
2 dni). 

Wykres. Sposoby powiadamiania o nieobecności w pracy

Powiadamianie o nieobecności w pracy:

za pośrednictwem innego 
środka komunikacjiosobiście

drogą pocztową (za datę 
zawiadomienia uważa się 
datę stempla pocztowego)

przez inną osobę 
telefonicznie
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Uznanie pracownika za zdolnego 
do pracy

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekar-
skim nie może sam uznać się za zdolnego do 
pracy i przystąpić do jej wykonywania, skracając 
okres zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji 
osoba ta może utracić prawo do zasiłku chorobo-
wego oraz wynagrodzenia chorobowego za cały 
okres objęty zwolnieniem. 

O wcześniejszym, niż wynika to ze zwolnie-
nia lekarskiego, odzyskaniu zdolności do pracy 
może orzec lekarz wystawiający zaświadczenie 
lekarskie. Po otrzymaniu zaświadczenia (na 
zwykłym druku) pracodawca powinien skiero-
wać pracownika na badania kontrolne do lekarza 
medycyny pracy. Jeżeli lekarz medycyny pracy 
wyda zaświadczenie o zdolności do pracy, pra-
cownik może rozpocząć pracę. Należy podkre-
ślić, że lekarz, który wystawił zwolnienie lekar-
skie (druk ZUS ZLA), nie ma prawa do jego 
skrócenia, takie prawo posiada tylko lekarz 
orzecznik ZUS. 

Podejrzenie wystąpienia 
u pracownika choroby zakaźnej
Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych 
procedur postępowania pracodawcy w przypad-
ku podejrzenia u pracownika o niegroźną choro-
bę zakaźną (np. przeziębienia) i możliwości od-
sunięcia go w tej sytuacji od pracy, bez jego 
zgody. 

Wyjątkiem jest okoliczność, gdy wystąpienie 
objawów choroby i termin okresowych badań le-
karskich zbiegają się. Wówczas pracownik będzie 
miał obowiązek wykonania takich badań na pod-
stawie skierowania od pracodawcy. W innym ra-
zie zalecanym rozwiązaniem jest zachęcenie pra-
cownika do udania się do lekarza, jednak nie ma 
możliwości zmuszenia go do tego.  

Natomiast w przypadku podejrzenia występo-
wania groźnej choroby u pracownika wykonują-
cego prace, przy których istnieje możliwość prze-
niesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne 
osoby, zatrudniony ma obowiązek, na podstawie 
skierowania pracodawcy, poddać się badaniom 
sanitarno-epidemiologicznym. Dopiero na pod-
stawie orzeczenia lekarskiego pracodawca jest 
zobowiązany (zachowując poufność) niezwłocz-
nie odsunąć pracownika od wykonywania tych 
prac.

Wykonywanie pracy i niezdolność 
do pracy w tym samym dniu

Przepisy nie regulują sytuacji pracownika, który 
na dzień, w którym wykonywał pracę, otrzymał 
zwolnienie lekarskie. W praktyce wykształciły 
się różne stanowiska w tym zakresie prezentowa-
ne przez ekspertów oraz resort pracy. Minister-
stwo Pracy w piśmie z 29 października 2008 r. 
(znak: DPR-III-076–596-ZR/08) przyjęło opinię 
Sądu Najwyższego (wyrok SN z 9 października 
2006 r., II UK 44/06, OSNP 2007/19–20/295, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Dzień, w którym pracownik wykonywał pracę 
i otrzymał za niego wynagrodzenie, nie wlicza się 
do okresu zasiłkowego.

Stanowiska 
eksperckie

Stanowiska MPiPS 
oraz SN

pracownik nie naby-
wa prawa do wyna-
grodzenia za pracę 
w dniu, w którym ją 
faktycznie wykonywał, 
jeżeli przedstawił zwol-
nienie lekarskie na ten 
dzień

za pracę wykonaną 
pracownikowi przysłu-
guje wynagrodzenie, 
a nie wynagrodzenie 
chorobowe
(wyrok SN z 9 paź-
dziernika 2006 r.,
II UK 44/06)

prawo do wynagrodze-
nia chorobowego lub 
zasiłku chorobowego 
nie przysługuje, jeżeli 
pracownikowi za ten 
dzień przysługuje wy-
nagrodzenie
(wyrok SN z 5 kwietnia 
2005 r., I UK 370/04)

nie ma przeszkód, aby 
za dzień, w którym 
praca była wykony-
wana i na ten dzień 
pracownik dostarczył 
zwolnienie lekarskie, 
zatrudniony otrzymał 
wynagrodzenie za 
pracę i świadczenie 
chorobowe
(pismo MPiPS 
z 9 października 
2006 r.)

pracownik nabywa za 
taki dzień wyłącznie 
prawo do wynagro-
dzenia chorobowego

przepisy ustawy 
o świadczeniach 
pieniężnych z ubez-
pieczenia społeczne-
go w razie choroby 
i macierzyństwa nie 
przewidują wynagro-
dzenia chorobowego 
za część dnia

Różne stanowiska w sprawie prawa 
do wynagrodzenia chorobowego
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Mimo rozbieżności w ustalaniu prawa do wynagro-
dzenia i świadczeń chorobowych, nie ma wątpliwości, 

że czas przepracowany w takim dniu należy zaliczyć 
do czasu pracy pracownika i za niego zapłacić. 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 sierpnia 2014 r. w spółce X po przepracowaniu 3 godzin 15 października 2014 r. 
oświadczył kierownikowi zmiany, że źle się czuje i udaje się do lekarza. Pracownik przedłożył pracodawcy 
zwolnienie lekarskie od 15 do 17 października 2014 r., w tym na niepełny dzień pracy. Pracownik wykonuje 
pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku i otrzymuje 3100 zł wynagrodzenia 
zasadniczego.  Nie ma prawa do innych składników wynagrodzenia. Podstawa wymiaru świadczenia choro-
bowego wynosi 2674,99 zł. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Ustalenie wynagrodze-
nia za pracę 15 października 2014 r. i świadczenia chorobowego za ten dzień będzie następujące:
Krok 1. Obliczenie stawki za godzinę pracy:
3100 zł : 184 godz. (wymiar czasu pracy w październiku 2014 r.) = 16,85 zł.
Krok 2. Obliczenie wynagrodzenia za 3 godziny przepracowane:
3 godz. x 16,85 zł = 50,55 zł.
Krok 3. Obliczenie stawki za 1 dzień niezdolności do pracy:
2674,99 zł x 80% = 2139,99 zł,
2139,99 zł : 30 = 71,33 zł.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy, za 15 października 2014 r. pracownik powinien otrzymać wy-
nagrodzenie za 3 godziny pracy (50,55 zł) i świadczenie chorobowe (71,33 zł) = 121,88 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 29 § 3, art. 80, art. 229 § 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. 61 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. 11, art. 12 ust. 1 i 3, art. 17 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 3 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),
 � art. 6 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 3, art. 10 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 947; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1138),

� § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od 
pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1359),
 � § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lip-
ca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawia-
nia zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskie-
go i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli 
lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 229),
 � § 2 i załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpo-
znania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu za-
każenia lub choroby zakaźnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 848).

W numerze 42/2014 „Serwisu Prawno-Pracowniczego” książka: 

„Obowiązek ubezpieczenia  społecznego 
–  wyjaśnienia  ZUS”

W publikacji m.in.:
■ zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, 
■ obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
■ kto i kiedy może zgłosić się do ubezpieczenia dobrowolnie,
■ zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.
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MAGDALENA KASPRZAK – doktor nauk prawnych, wykładowca, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspekto-
ratu Pracy, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Konsekwencje nieprzekazania 
pracodawcy aktualnych danych 
osobowych przez pracownika2388db5f-f623-48a7-9fec-ca8417bef99e

Pracodawca może żądać od pracownika tylko wskazanych w przepisach da-
nych osobowych. Pracownik powinien je aktualizować w trakcie zatrudnienia. 
Brak aktualnych informacji, np. na temat posiadania dzieci w wieku do lat 14, 
może pozbawić pracownika prawa do 2 dni zwolnienia od pracy. Również 
w przypadku niepodania nowego miejsca zamieszkania pracodawca będzie 
przesyłał pracownikowi pisma na poprzedni adres, jednak ze skutkiem prawi-
dłowego doręczenia.

Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z koniecz-
nością podania pracodawcy wielu danych osobo-
wych. Wynika to zarówno z przepisów ustawy 
– Kodeks pracy (dalej: k.p.), jak i regulacji in-
nych aktów prawnych (np. w zakresie ubezpie-
czeń społecznych czy przepisów podatkowych). 
Dane osobowe nie tylko identyfikują pracowni-
ka, ale również umożliwiają przyznanie mu 
określonych świadczeń czy przekazanie istot-
nych informacji.

Obowiązkowe dane osobowe 
Obowiązek podania przez pracownika pracodaw-
cy danych osobowych wynika z art. 221 k.p. 
Wskazano w nim, jakich informacji powinien 
udzielić pracownik pracodawcy. Wyróżniamy 
3 grupy danych osobowych, których może żądać 
pracodawca. Pierwszej z nich może domagać się 
od kandydata na pracownika, drugiej od pracow-
nika, a trzeciej od kandydata i pracownika. Praco-
dawca nie może żądać podania innych danych 
osobowych.

Od kandydata do pracy pracodawca może żą-
dać:
■  imienia (imion) i nazwiska,
■  imion rodziców,
■  daty urodzenia,
■  miejsca zamieszkania (adresu do koresponden-

cji),

■  wykształcenia,
■  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Katalog ten może zostać rozszerzony na podsta-
wie przepisów szczególnych (branżowych), np. 
o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o bra-
ku przeciwwskazań do wykonywania określonej 
pracy. Natomiast pracodawca nie może domagać 
się danych dotyczących ewentualnej ciąży pracow-
nicy, jednak zdaniem części ekspertów wyjątkowo 
jest to dopuszczalne – gdy chodzi o zatrudnienie 
przy pracy wzbronionej pracownicom ciężarnym.

Od osoby już zatrudnionej pracodawca ma pra-
wo wnioskować o podanie:
■  innych danych osobowych pracownika, a także 

imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pra-
cownika, jeżeli podanie takich danych jest ko-
nieczne ze względu na korzystanie przez pracow-
nika ze szczególnych uprawnień przewidzianych 
w prawie pracy, 

■  numeru PESEL pracownika nadanego przez 
Rządowe Centrum Informatyczne Powszech-
nego Elektronicznego Systemu Ewidencji Lud-
ności (RCI PESEL).
Zakres wymaganych danych osobowych w tym 

przypadku zależy od indywidualnych okoliczno-
ści leżących po stronie pracownika (np. niepełno-
sprawność i jej stopień) oraz od rodzaju wykony-
wanej pracy, względnie okoliczności związanych 
z pracodawcą (np. funkcjonowania zfśs).
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Pracodawca może żądać 
dodatkowych danych od 
pracownika, jeżeli jest to 
konieczne ze względu na 
korzystanie przez pracownika ze 
szczególnych uprawnień.

Odmowa udzielenia przez pracownika wskaza-
nych informacji jest naruszeniem jego obowiązków 
pracowniczych i – w zależności od okoliczności 
– uzasadnia zastosowanie sankcji przewidzianych 
prawem pracy, np. nieprzyznaniem świadczenia 
z zfśs lub nawet może skutkować wypowiedzeniem 
umowy o pracę, gdy brak informacji dotyczy istot-
nych danych dla pracodawcy.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca 
może żądać podania innych danych, zarówno od 
kandydata do pracy, jak i pracownika. Pracodaw-
ca może żądać ujawnienia innych danych osobo-
wych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z od-
rębnych przepisów (art. 221 § 4 k.p.).

Jest to zatem grupa otwarta, kiedy konieczność 
podania dodatkowych danych (np. potwierdzenia 
niekaralności) wynika z przepisów szczególnych 
regulujących prawa i obowiązki określonych grup 
zawodowych (np. nauczycieli, pracowników urzę-
dów państwowych). Przy czym pracodawca ma 
prawo do uzyskania informacji o osobach, któ-
rych dane osobowe zostały zgromadzone w reje-
strze, w zakresie niezbędnym do zatrudnienia 
pracownika, co do którego z przepisów ustawy 
wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni 
praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia 
do zajmowania określonego stanowiska, wykony-
wania określonego zawodu lub prowadzenia okre-
ślonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 
pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym).

Aktualizacja danych osobowych
Przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracow-
nika obowiązku aktualizacji podanych danych 
osobowych. Obowiązek ten wynika jednak po-
średnio z różnych przepisów. Pracodawca, który 
nie będzie dysponował aktualnymi danymi osobo-
wymi pracownika, nie uwzględni go przy przy-
znawaniu świadczeń i uprawnień pracowniczych, 
nie złoży dokumentów do ZUS oraz nie dostarczy 
pracownikowi informacji o dochodach. Brak bie-
żących danych spowoduje, że pracownik nie 

otrzyma de facto należnych mu świadczeń oraz 
może narazić się na konsekwencje względem or-
ganów podatkowych i ubezpieczeniowych.

Zmiana nazwiska 

W stosunkach pracy pracodawca zawiera umowę 
o pracę z konkretną osobą o określonym imieniu 
i nazwisku. Ewentualna zmiana takich danych 
wpłynie zatem na konieczność poinformowania 
pracodawcy o zmianie danych zawartych w umo-
wie o pracę. Dodatkowo będzie wymagana rów-
nież zmiana w aktach osobowych pracownika, 
z których korzysta dział kadr. Pracownik wymie-
niony jest m.in. na liście płac właśnie z imienia 
i nazwiska. Zmiana nazwiska wpłynie również na 
inne dokumenty związane z szeroko pojętym za-
trudnieniem pracownika.

Przykład

Pracownica wstąpiła w związek małżeński i przy-
jęła nazwisko męża. Powinna więc dostarczyć 
pracodawcy skrócony akt małżeństwa, który bę-
dzie podstawą do zmiany danych osobowych, 
zarówno u pracodawcy, jak i w ZUS. Pracodawca, 
jako płatnik składek, w ciągu 7 dni od dnia otrzy-
mania dokumentu potwierdzającego zmianę na-
zwiska pracownicy, powinien zmienić dane iden-
tyfikacyjne osoby ubezpieczonej. 
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawie-
ra m.in.: nazwisko, imię pierwsze i drugie ubez-
pieczonego. Pracodawcy są zobowiązani do 
zawiadomienia ZUS o wszelkich zmianach 
w stosunku do danych wykazanych w zgłosze-
niach do ubezpieczeń.

Pracownicy (czyli osoby ewidencjonowane w re-
jestrze PESEL, nieprowadzące działalności gospo-
darczej, niezarejestrowane jako czynni podatnicy 
VAT czy niebędące płatnikami podatków lub skła-
dek ZUS) zmieniający nazwisko nie muszą zgłaszać 
zmiany swoich danych w urzędach skarbowych. Ak-
tualizacja danych osobowych, takich jak nazwisko, 
odbywa się bez udziału podatnika – urzędy skarbo-
we pobierają informacje z rejestru PESEL.

Zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania

Podanie miejsca zamieszkania pracownika nie za-
wsze utożsamiane jest z adresem jego zameldo-
wania. Pracodawcę interesuje przede wszystkim 
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to, pod jakim adresem ma przesyłać koresponden-
cję kierowaną do swojego podwładnego, np. wy-
powiedzenie umowy o pracę, gdy nie składa go 
pracownikowi osobiście. Dodatkowo miejsce za-
mieszkania pracownika jest istotne ze względu na 
rozliczanie dodatkowych świadczeń związanych 
np. ze zwrotem kosztów dojazdów do pracy (jeże-
li takie pracownikowi przysługują). Miejsce za-
mieszkania ma również znaczenie ze względu na 
właściwość urzędu skarbowego, w którym pra-
cownik jest rozliczany.

Przykład

Pracownik zmienił miejsce zamieszkania. Przeka-
zał informację o tym pracodawcy. W tym przypad-
ku pracodawca nie ma obowiązku poinformowa-
nia urzędu skarbowego o zmianie danych 
identyfikacyjnych pracownika. Taki obowiązek cią-
ży bowiem na pracowniku (podatniku). O zmianie 
miejsca zamieszkania może on poinformować 
urząd skarbowy na etapie składania zeznania 
rocznego lub wcześniej, składając formularz 
ZAP-3. Formularz ten powinien skierować do urzę-
du, który stał się właściwy po przeprowadzce. 

Niepoinformowanie pracodawcy o zmianie 
miejsca zamieszkania (adresu do koresponden-
cji) nie uchroni pracownika przed skutecznością 
wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie 
rozpoczyna swój bieg z chwilą dojścia do wiado-
mości drugiej strony w taki sposób, że mogła się 
z nim zapoznać i to niezależnie od formy, w ja-
kiej zostało sporządzone (np. ustnie lub e-ma-
ilem). Oświadczenie o wypowiedzeniu lub 
o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedze-
nia powinno zostać jednak potwierdzone na pi-
śmie (art. 30 § 3 k.p.). Pracownik, który nie po-
informował pracodawcy o zmianie swojego 
miejsca zamieszkania, nie obroni się przed pi-
semnym wypowiedzeniem. Przyjmuje się, że 
najpóźniej z upływem 7. dnia od chwili powtór-
nego awizowania przesyłki zawierającej wypo-
wiedzenie przesłane pod adresem, jakim praco-
dawca dysponuje, wypowiedzenie uznaje się za 
doręczone.

Informacje o dzieciach

Podanie pracodawcy danych dzieci pracownika 
(ich wieku oraz liczby) wpływa na uprawnienia 

pracownika związane z rodzicielstwem (np. urlopy 
macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze, oj-
cowskie). Informacje takie są również podstawą 
udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy na 
dziecko. Pracownikowi wychowującemu przynaj-
mniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje 
w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy 
na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
Aby udzielić pracownikowi takiego zwolnienia od 
pracy, pracodawca musi mieć informację o tym, że 
pracownik ma dziecko oraz w jakim jest ono wie-
ku. Ponadto pracownik powinien wskazać, który 
z rodziców (gdy drugi z nich również pracuje) bę-
dzie korzystał z tego uprawnienia.

Z dwóch dni zwolnienia na 
dziecko w wieku do 14 lat może 
skorzystać tylko jeden z rodziców.

Pracownik, który nie przekaże informacji o po-
siadaniu dzieci (oraz ich wieku), nie będzie miał 
podstaw prawnych do skorzystania z przysługują-
cych mu uprawnień.

Przykład

Pracownik nie udzielił pracodawcy informacji 
o tym, że ma dwoje dzieci w wieku 13 i 9 lat. 
Obecnie chce wykorzystać 2 dni zwolnienia na 
dziecko. Pracodawca odmawia mu przyznania 
tych dni. Będzie to możliwe dopiero, gdy pra-
cownik uzupełni swoje dane osobowe dotyczą-
ce wieku dzieci. Bez tych informacji pracodaw-
ca nie musi udzielić pracownikowi dni wolnych 
od pracy. Prawo do takiego zwolnienia jest bo-
wiem uzależnione od wieku dziecka. Postępo-
wanie pracodawcy jest prawidłowe.

Informacja o dzieciach, jako członkach rodziny 
pracownika, ma również znaczenie przy ubiega-
niu się o świadczenia z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych.

Wskazówki dla pracodawcy w zakresie ak-

tualizacji danych osobowych pracownika:

■  ustal procedurę/opracuj instrukcję – kiedy ko-
nieczna jest aktualizacja danych osobowych 
przez pracowników,

■  przekaż informację pracownikom lub udostęp-
nij w widocznym miejscu w zakładzie pracy,
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■  dokonuj okresowych przeglądów aktualności 
danych osobowych pracowników.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 221, art. 30 § 3, art. 188, art. 1891 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. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Reje-
strze Karnym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 654; ost. zm. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1514),
 � art. 36 ust. 10 i 13 ustawy z 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161),
 � art. 9 ust. 1 i 1d ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1314; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161).

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy na czas nieobecności kierownika 
jednostki na zastępstwo można d8a01113-5ec1-430e-b46b-927c9abe1063

wyznaczyć głównego księgowego
Dyrektor jednostki budżetowej przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na czas jego nie-
obecności pełnomocnictwo do zastępowania otrzymała główna księgowa. Czy może 
ona podpisywać dowody finansowe za siebie i z upoważnienia dyrektora? A może 
powinna składać podpis wyłącznie jako główna księgowa, a dyrektor powinien za-
twierdzać dowody finansowe po powrocie do pracy – pyta Czytelniczka z Warszawy.

Co do zasady kierownik jednostki finansów pu-
blicznych nie powinien wyznaczać głównej księ-
gowej do zastępowania go w razie nieobecności. 
Gospodarka finansowa jednostki zostaje w ten 
sposób pozbawiona kontroli. Jeśli mimo wszystko 
doszło do takiej sytuacji, główna księgowa po-
winna zlecić wykonywanie zadań z zakresu księ-
gowości innemu pracownikowi.

Przepisy ustawy o finansach publicznych do-
puszczają możliwość powierzenia przez kierow-
nika jednostki określonych obowiązków w zakre-
sie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. 
Kierownik może także udzielać pracownikom 
pełnomocnictwa do dokonywania różnego rodza-
ju czynności.

Powierzenie obowiązków nie jest tożsame 
z udzieleniem pełnomocnictwa. Pełnomocnic-
two jest instytucją prawa cywilnego, natomiast 
powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki 
finansowej, unormowane w ustawie o finansach 
publicznych, to domena prawa publicznego.

Kompetencje głównego księgowego

jednostki sektora finansów publicznych

Głównym księgowym jednostki sektora finansów 
publicznych jest pracownik, któremu kierownik jed-
nostki powierza obowiązki i odpowiedzialność 
w zakresie:
■ prowadzenia rachunkowości jednostki,
■ wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
■ dokonywania wstępnej kontroli:

–  zgodności operacji gospodarczych i fi-
nansowych z planem finansowym,

–  kompletności i rzetelności dokumen-
tów dotyczących operacji gospodarczych 
i finansowych.

Zarówno powierzenie obowiązków kierownika 
(na podstawie ustawy o finansach publicznych), 
jak i udzielenie pełnomocnictwa do jego zastępo-
wania może dotyczyć tylko takiego pracownika, 
którego zakres kompetencji (wynikający z ustawy 
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o finansach publicznych) nie będzie kolidował 
z zakresem przekazanych mu obowiązków.

Kierownik jednostki może 
powierzyć swoje zastępstwo  
tylko osobie, której zakres 
kompetencji nie będzie 
kolidował z zakresem 
przekazanych obowiązków.

Wskazanie głównego księgowego jako osoby 
zastępującej kierownika jednostki jest więc równo-
znaczne z połączeniem funkcji dysponenta środ-
ków publicznych z funkcją płatnika. To zaś jest 
niezgodne z przepisami. Powierzenie jednej osobie 
funkcji głównego księgowego (wykonującego dys-
pozycje środkami pieniężnymi), a z drugiej strony 
funkcji kierownika jednostki (dysponenta środków 
publicznych) na czas zastępstwa spowoduje, że go-
spodarka finansowa jednostki zostanie pozbawiona 
kontroli. W takim przypadku jedna i ta sama osoba 
zaciąga zobowiązania, dokonuje wstępnej kontroli 
oraz wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi. 
Może to doprowadzić do wielu nieprawidłowości 
– zarówno w zakresie popełnienia ewentualnych 
błędów, jak i wystąpienia w określonych okolicz-
nościach możliwych nadużyć.

Kierownik jednostki może natomiast wyzna-

czyć na zastępstwo na czas swojej nieobecności 

innego pracownika niż główny księgowy (może 

to być np. kierownik działu czy naczelnik).

Mimo że w praktyce – szczególnie w przypadku 
małych jednostek – może to okazać się dość trud-
ne, nie zwalnia to kierownika od przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa – tym bardziej 
że ponosi on odpowiedzialność za całość gospo-
darki finansowej jednostki.

Jeżeli mimo niedopuszczalności takiego dzia-
łania kierownik jednostki udzieli pełnomocnictwa 

głównemu księgowemu, rozwiązaniem może być 
wyznaczenie pracownika, któremu na ten czas zo-
staną powierzone zadania w zakresie potwierdza-
nia dowodów finansowych czy innych czynności 
wykonywanych dotychczas przez głównego księ-
gowego. W takim przypadku dokumenty finanso-
we będą podlegały akceptacji przez wyznaczone-
go pracownika i będą zatwierdzane do zapłaty 
przez głównego księgowego – jako kierownika 
jednostki pełniącego tę funkcję w okresie nie-
obecności dyrektora.

Kierownik jednostki na czas 
nieobecności nie może 
powierzyć pełnienia swoich 
obowiązków głównemu 
księgowemu.

Osobą wyznaczoną do wykonywania zadań 
z zakresu księgowości nie musi być wyłącznie 
osoba zajmująca stanowisko zastępcy głównego 
księgowego. Może to być inny pracownik zatrud-
niony w pionie głównego księgowego, do którego 
główny księgowy ma zaufanie, a jego wiedza 
i doświadczenie pozwalają na powierzenie mu ta-
kich czynności.

Analogiczna sytuacja będzie występowała 
w przypadku sprawozdań finansowych. Niedo-
puszczalne jest, aby jedyną osobą podpisującą 
sprawozdanie był główny księgowy. To kierownik 
jednostki odpowiada za całość gospodarki finan-
sowej i to do niego należy merytoryczna akcepta-
cja dokonywanych operacji.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 53 ust. 1, 2 i 4, art. 54 ust. 1 i 3 ustawy z 29 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).

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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WYNAGRODZENIA kara pieniężna

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Kary pieniężne – obliczanie wysokości 
i dokonywanie potrąceń feadb7bd-63b1-4c65-8ae6-301c3b1318b3

Kara pieniężna zarówno za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedli-
wionej nieobecności nie może być wyższa od 1-dniowego wynagrodzenia pracow-
nika. Przy potrącaniu kary pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat wolna od 
potrąceń jest kwota 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę netto.

Osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę może 
zostać ukarana przez pracodawcę karą porządkową:
■ niemajątkową: upomnienie lub nagana,
■ majątkową: kara pieniężna.

Stosowanie innych form karania pracowników 
stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracow-
niczym, które zagrożone jest grzywną od 1000 zł 
do 30 000 zł.

 Kara pieniężna za ściśle określone 
naruszenia
Kara pieniężna nie może być dowolnie stosowana. 
Katalog sytuacji, w których pracodawca może za-
stosować kary, jest zamknięty i obejmuje:
■ opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
■ stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, 
■ spożywanie alkoholu w czasie pracy,
■ nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy,
■ nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Karanie podwładnego zmniejszeniem jego wy-
nagrodzenia z innych powodów niż  wymienione 
jest niedopuszczalne. 

Pracodawca przeznacza wpływy z kar pienięż-
nych na poprawę warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

Karę liczymy jak ekwiwalent 
urlopowy
Przy ustalaniu wysokości kwoty 1-dniowego wyna-
grodzenia pracownika na potrzeby wymierzenia 
kary pieniężnej należy stosować reguły obliczania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia 
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodze-
nia stanowiącego podstawę obliczania odszkodo-

wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wyna-
grodzenia oraz innych należności przewidzianych 
w Kodeksie pracy).

Przy wyznaczaniu podstawy wymiaru kary 
pieniężnej należy uwzględniać m.in. nieobecność 
w pracy oraz modyfikacje płacy pracownika 
(np. podwyżkę lub obniżenie wynagrodzenia). 
Kwestię tę przedstawia poniższa tabela.

Wpływ nieobecności i zmian wynagro-
dzenia na podstawę kary pieniężnej

Rodzaj 
zdarzenia

Wpływ na podstawę wymiaru 
kary pieniężnej

Nieobecność 
pracownika 
w pracy 

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego 
okresu 3 albo 12 miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających miesiąc nałożenia kary, 
wówczas należy:

 ■ sumę zmiennych składników wyna-
grodzenia faktycznie wypłaconych mu 
w tym okresie podzielić przez liczbę dni 
pracy, za które przysługiwały te składniki, 

 ■ otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, 
jakie pracownik przepracowałby w ramach 
normalnego czasu pracy, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu pracy.

Modyfikacje 
dotyczące wy-
nagrodzenia

W razie zmiany w składnikach wynagro-
dzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, 
uwzględnianych w podstawie wymiaru kary 
pieniężnej (przyznanie lub zlikwidowanie 
danego składnika), lub zmiany wysoko-
ści takich składników w okresie, z którego 
ustala się omawianą podstawę, wprowa-
dzonych przed ukaraniem pracownika lub 
w miesiącu nałożenia kary, podstawę ustala 
się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. 

Zdarza się, że ukaranemu pracownikowi przez 
cały czas przyjęty do ustalenia podstawy wymia-
ru kary pieniężnej, poprzedzający miesiąc prze-

dokończenie na str. 27



ALEKSANDER KUŹNIAR – specjalista w zakresie prawa pracy, 

MAREK SKAŁKOWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy
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Pracodawcy, składając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, 
często popełniają błędy. W przypadku odwołania się pracownika do sądu 
pracy może to spowodować przywrócenie pracownika do pracy lub przy-
znanie mu odszkodowania za bezzasadne wypowiedzenie.

Wręczając pracownikowi wypowiedzenie 
umowy o pracę, pracodawca musi spodziewać 
się, że pracownik będzie chciał zakwestiono-
wać zwolnienie z pracy. Dlatego pracodawca 
powinien przestrzegać pewnych procedur, któ-
re ograniczają możliwość podważenia przez 
pracownika złożonego wypowiedzenia.

Krok 1. Sprawdzenie, czy 
pracownik nie jest chroniony 
przed wypowiedzeniem
Przed wręczeniem pracownikowi wypowie-
dzenia pracodawca powinien najpierw upew-
nić się, czy pracownik, który ma być zwolnio-

ny, nie podlega szczególnej ochronie przed 
rozwiązaniem umowy o pracę. Należy więc 
sprawdzić, czy np. pracownik nie jest w wieku 
przedemerytalnym, który daje mu ochronę, nie 
podlega ochronie związkowej lub nie przeby-
wa na urlopie (m.in. wypoczynkowym, macie-
rzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym).

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy 
o pracę 
Przepisy ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) 
przewidują w pewnych przypadkach zakaz wypo-
wiadania pracownikowi umowy o pracę. Dotyczy 
to określonych grup pracowników, które podlega-
ją szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy.

Przykłady pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy
Kategoria pracownika Długość okresu ochronnego Wypowiedzenie

1 2 3
kobieta w ciąży lub na 
urlopie macierzyńskim, 
z wyjątkiem pracownicy

okres ciąży i czas trwania urlopu 
macierzyńskiego

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia defini-
tywnego, a zmieniające – tylko w przypadku zwolnień 
grupowych i indywidualnych z winy pracodawcy. 

Kompendium Kadrowe
– procedury 

Prawidłowe wypowiadanie 
pracownikom umowy o pracę
– praktyczna instrukcja
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1 2 3
zatrudnionej na umowę 
na okres próbny nieprze-
kraczający 1 miesiąca

Wypowiedzenie jest dopuszczalne tylko w razie likwi-
dacji lub upadłości pracodawcy.

pracownicy na urlopie 
wychowawczym

od złożenia wniosku o ten urlop do 
zakończenia urlopu

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia defini-
tywnego. Może je wręczyć tylko w przypadku zwolnień 
grupowych i indywidualnych z winy pracodawcy oraz 
w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy.

pracownicy w wieku 
przedemerytalnym

4 lata przed uzyskaniem wieku emery-
talnego, jeżeli przebyty staż gwarantuje 
nabycie świadczenia z tym wiekiem. 
W związku z wejściem w życie od 
1 stycznia 2013 r. reformy emerytalnej 
pracownice – kobiety urodzone w latach 
1953–1956 i pracownicy – mężczyźni 
urodzeni w latach 1948–1951 mają 
wydłużoną ochronę przedemerytalną do 
czasu nabycia emerytury na podstawie 
nowych przepisów

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia defini-
tywnego. Jest ono jednak dopuszczalne w razie likwidacji 
lub upadłości pracodawcy oraz w przypadku uzyskania 
przez pracownika renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy. Wypowiedzenie zmieniające jest dopuszczalne 
w razie wprowadzenia nowych zasad wynagradza-
nia dotyczących ogółu pracowników, stwierdzenia 
orzeczeniem lekarskim utraty zdolności do wykonywania 
pracy lub niezawinionej utraty uprawnień koniecznych do 
wykonywania pracy, a także w razie zwolnień grupowych 
lub zwolnień indywidualnych z winy pracodawcy.

pracownik na urlopie 
wypoczynkowym (lub 
inna usprawiedliwiona 
nieobecność)

czas trwania urlopu lub absencji Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia definityw-
nego i zmieniającego. Jednak wypowiedzenie definitywne 
jest dopuszczalne, gdy pracownikowi udzielono urlopu na 
co najmniej 3 miesiące lub upłynął już okres uprawniający 
do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz w razie 
likwidacji lub upadłości pracodawcy. Wypowiedzenie 
zmieniające w czasie zwolnień grupowych i indywidual-
nych z winy pracodawcy jest zawsze dopuszczalne.

pracownik na urlopie oj-
cowskim, urlopie rodzi-
cielskim, dodatkowym 
urlopie macierzyńskim, 
urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego

czas trwania urlopu Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia defini-
tywnego i zmieniającego. Wypowiedzenie definitywne 
i zmieniające jest dopuszczalne w razie likwidacji lub 
upadłości pracodawcy oraz w przypadku zwolnień gru-
powych. Wypowiedzenie definitywne i zmieniające jest 
możliwe w przypadku zwolnień indywidualnych z winy 
pracodawcy, jeżeli organizacja związkowa nie zgłosi 
sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomie-
nia o zamierzonym wypowiedzeniu.

członek zarządu organi-
zacji związkowej wska-
zany w uchwale tego 
organu lub związkowiec 
upoważniony do repre-
zentowania pracodawcy, 
wskazany uchwałą

przez czas określony w tej uchwale, 
a po jego upływie jeszcze przez połowę 
tego czasu, ale nie dłużej niż rok

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia 
definitywnego. Nie dotyczy to jednak upadłości lub 
likwidacji pracodawcy. Wypowiedzenie zmieniające 
można także wręczyć w razie zwolnień grupowych lub 
indywidualnych.

Krok 2. Przeprowadzenie 
konsultacji związkowej

Jeżeli pracodawca stwierdzi, że pracownik nie 
podlega szczególnej ochronie przed wypowie-
dzeniem umowy o pracę, powinien skonsulto-
wać zamiar złożenia mu wypowiedzenia 
z działającą w zakładzie organizacją związko-
wą, której pracownik jest członkiem lub która 
podjęła się jego reprezentowania.

Zamiar dokonania wypowiedzenia praco-
dawca konsultuje ze związkami tylko wówczas, 
gdy wypowiada umowę zawartą na czas nie-
określony (art. 38 § 1 k.p.). Nie ma zatem takie-
go obowiązku, jeżeli wypowiada umowę innego 

rodzaju, np. umowę na czas określony, na okres 
próbny.

Jeśli w zakładzie nie ma 
organizacji związkowej, pra-
codawca sam podejmuje 
decyzję o wypowiedzeniu.

Pracodawca nie może się uchylić od proce-
dury konsultacyjnej, chociażby wypowiedze-
nie umowy było merytorycznie uzasadnione. 
Brak konsultacji jest naruszeniem przepisów 
o wypowiadaniu umów o pracę i może być 
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podstawą przywrócenia pracownika do pracy 
przez sąd.

Pracodawca nie ma obo-
wiązku konsultacji związko-
wej w przypadku pracow-
ników zatrudnionych na 
umowy terminowe.

Jeżeli pracodawca nie wie, czy pracownik 
jest członkiem działającej w zakładzie organiza-
cji związkowej, aby to ustalić, powinien na pi-
śmie zwrócić się z takim pytaniem do tej organi-
zacji. Gdy pracownik nie należy do żadnej 
organizacji związkowej, pracodawca powinien 
ustalić, czy któryś z działających w zakładzie 
związków zawodowych podejmie się reprezen-
towania pracownika. W zależności od uzyska-
nych informacji pracodawca powinien przepro-
wadzić konsultację wypowiedzenia z organizacją 
związkową lub może jej nie przeprowadzać.

Przykład
W zakładzie działają dwie organizacje 
związkowe. Pracodawca chce wypowie-
dzieć umowę o pracę na czas nieokreślony 
jednej z pracownic. Nie wie jednak, czy nale-
ży ona do którejś z działających w zakładzie 
organizacji związkowych. W takim przypad-
ku pracodawca powinien wystąpić do obu 
związków zawodowych z pytaniem, czy 
będą reprezentować pracownicę. Jeżeli któ-
raś z organizacji związkowych wyrazi zgo-
dę, należy z nią przeprowadzić konsultację 
zamiaru wypowiedzenia umowy. Gdy oba 
związki zechcą reprezentować pracownicę, 
zamiar wypowiedzenia należy skonsulto-
wać z jednym i drugim związkiem.

Jeżeli organizacja związkowa uzna, że do-
konanie wypowiedzenia byłoby nieuzasadnio-
ne, może zgłosić swoje zastrzeżenia w ciągu 
5 dni od otrzymania zawiadomienia od praco-
dawcy o zamiarze złożenia wypowiedzenia 
pracownikowi. Stanowisko organizacji 

związkowej nie wiąże jednak pracodawcy. 

Może on zatem wypowiedzieć pracownikowi 
umowę o pracę, mimo sprzeciwu związków za-

wodowych lub braku w tej sprawie odpowiedzi 
organizacji związkowej w ciągu 5 dni.

Należy jednak pamiętać, że informując 
związki zawodowe o przyczynie wypowiedze-
nia umowy o pracę pracownika, nie można jej 
później zmieniać, gdy konsultacja została za-
kończona. Taka sama reguła występuje w przy-
padku zamiaru wypowiedzenia zmieniającego 
warunki umowy, które następnie pracodawca 
przekształcił na wypowiedzenie definitywne.

Przykład
Pracodawca poinformował związek zawodo-
wy, do którego należał pracownik, o zamiarze 
wypowiedzenia warunków pracy i płacy z po-
wodu likwidacji stanowiska pracy zajmowa-
nego przez pracownika. Pracownik w wyniku 
wypowiedzenia miałby zostać przeniesiony 
na inne stanowisko pracy z niższym niż do-
tychczas wynagrodzeniem za pracę. Organi-
zacja związkowa złożyła w terminie 5 dni uza-
sadnione zastrzeżenia do tego zamiaru 
pracodawcy. Pracodawca stwierdził jednak, 
że nie może w dalszym ciągu zatrudniać tego 
pracownika w zakładzie i wypowiedział mu 
definitywnie umowę o pracę, podając jako 
przyczynę właśnie likwidację jego stanowiska 
pracy. W takim przypadku obowiązek konsul-
tacyjny pracodawcy nie został wypełniony 
i może to stanowić podstawę odwołania się 
pracownika do sądu pracy. W przypadku 
zmiany wypowiedzenia ze zmieniającego wa-
runki pracy i płacy na definitywne pracodaw-
ca powinien dokonać ponownej konsultacji 
związkowej w tym zakresie.

Krok 3. Sporządzenie 
wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zo-
stać sporządzone w formie pisemnej (art. 30 
§ 3 k.p.). Dokonanie wypowiedzenia w innej 
formie (np. na portalu społecznościowym) 
spowoduje, że wypowiedzenie będzie ważne, 
ale ze względu na niewłaściwą formę będzie 
mogło zostać zakwestionowane przez pracow-
nika przed sądem pracy.

Jako uzasadnienie takiego stanowiska nale-
ży wskazać brak dochowania wymogu własno-
ręcznego podpisu. Procedurą bardziej prawi-
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dłową będzie w tym przypadku potwierdzenie 
w formie pisemnej wcześniejszego oświadcze-
nia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wy-
powiedzeniem złożonego za pomocą faksu, 
poczty elektronicznej czy nawet ustnie.

Przykład
Pracodawca w zakładzie obróbki drewna, 
przechodząc przez halę produkcyjną, za-
uważył, że jeden z pracowników kolejny raz 
wykonuje pracę w sposób zagrażający jego 
życiu i zdrowiu oraz mieniu pracodawcy. Po-
nieważ pracownik już wcześniej był karany 
za podobne naruszenia przepisów bhp, pra-
codawca oświadczył mu ustnie, że wypo-
wiada mu umowę o pracę z zachowaniem 
obowiązującego okresu wypowiedzenia. 
Powróciwszy do biura, polecił pracownikowi 
działu kadr przygotować stosowne pismo 
wypowiadające umowę. Pismo zostało do-
ręczone pracownikowi po weekendzie w po-
niedziałek i potwierdzało wcześniejsze ust-
ne wypowiedzenie umowy o pracę złożone 
pracownikowi w piątek. Taki sposób postę-
powania pracodawcy będzie skuteczny i nie 
ma podstaw do kwestionowania prawidło-
wości formy złożonego wypowiedzenia.

Sporządzając wypowiedzenie, pracodawca 
musi podać przyczynę wypowiedzenia (dotyczy 
to tylko umów zawartych na czas nieokreślony) 
i pouczenie o możliwości odwołania się do sądu 
pracy od wypowiedzenia (w terminie 7 dni). 

Podanie przyczyny wypowiedzenia
Największe problemy stwarza pracodawcom 
wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Przy-
czyna jest najczęściej weryfikowanym elemen-

tem wypowiedzenia umowy przez sąd pracy. 
Dlatego pracodawca wypowiadający umowę 
pracownika musi poświęcić najwięcej uwagi 
właśnie temu elementowi. Błędne jest przeko-
nanie pracodawców, że konkretność przyczyny 
oznacza jej zwięzłe, jednozdaniowe ujęcie. 
Prawidłowo wskazana przyczyna to dłuższe, 
niekiedy nawet kilkustronicowe uzasadnienie 
decyzji pracodawcy o wypowiedzeniu umowy 
pracownikowi. W wypowiedzeniu należy po-
nadto podać wszystkie zaistniałe przyczyny, 
a nie tylko najważniejsze. 

Przyczyna wypowiedzenia powinna być:
■  konkretna,
■  prawdziwa,
■  uzasadniająca wypowiedzenie.

Przyczyna wypowiedzenia jest konkretna 
wówczas, gdy jest tak sformułowana w wypo-
wiedzeniu umowy, że obiektywnie jest jasne, 
co dokładnie pracodawca zarzuca pracowni-
kowi.

Przyczyna wypowiedzenia jest prawdziwa 
wówczas, gdy jest odzwierciedleniem rzeczy-
wistości. Warto, by pracodawca potrafił udo-
wodnić (w razie sporu sądowego), że podana 
w wypowiedzeniu przyczyna ma pokrycie 
w faktach. Przyczyna uzasadniająca wypowie-
dzenie to taka, której „waga” obiektywnie 
usprawiedliwia konieczność rozwiązania umo-
wy o pracę z pracownikiem.

Najbezpieczniej dla pracodawcy jest podać 
kilka przyczyn w wypowiedzeniu, jeżeli było 
więcej powodów do zwolnienia. Wykazanie 
bowiem przed sądem, że choćby jedna z tych 
przyczyn jest prawdziwa, spowoduje uznanie 
wypowiedzenia za zasadne. Natomiast w trak-
cie rozprawy sądowej nie będą brane pod uwa-
gę przyczyny niezawarte w wypowiedzeniu, 
tylko podane później, np. przed sądem.

Rodzaje przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę

Niekonkretne przyczyny wypowiedzenia Konkretne przyczyny wypowiedzenia

■  utrata zaufania do pracownika,
■  niewywiązywanie się z obowiązków 

służbowych,
■  niespełnienie oczekiwań wobec praco-

dawcy,
■  naruszanie dyscypliny pracy,
■  brak możliwości dalszego zatrudniania 

pracownika,
■  kłopoty finansowe pracodawcy

■  nieprofesjonalne i naruszające dobre imię firmy zachowanie wobec 
klienta w dniu 6 października 2014 r., polegające na użyciu w stosunku 
do klienta wyzwisk i wulgaryzmów,

■  przesłanie konkurencji przy użyciu służbowej poczty e-mail tajnych 
danych firmy (plany działań marketingowych na 2015 r.),

■  utrata zaufania spowodowana częstym popełnianiem przez pracowni-
ka błędów przy rozliczeniach z urzędem skarbowym,

■  częste i długotrwałe absencje chorobowe dezorganizujące pracę działu 
sprzedaży – konieczność ciągłego przekładania spotkań z klientami, co 
ma wpływ na ich rezygnację ze współpracy z firmą
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Podobnie jest traktowana przez sąd pozor-
ność zawartej przyczyny (np. likwidacja stano-
wiska pracy, trudna sytuacja finansowa firmy). 
W razie sporu sądowego niewątpliwie sąd bę-
dzie badał prawdziwość takiej przyczyny, we-
ryfikując ją chociażby tym, czy w okresie bez-
pośrednio związanym z tym wypowiedzeniem 
pracodawca zatrudniał innych pracowników. 
Sąd bada w takim przypadku również, czy nie 
było możliwości przeniesienia zwalnianego 
pracownika na inne, odpowiadające jego kwa-
lifikacjom stanowisko pracy. Dopiero nega-
tywna weryfikacja tych wątpliwości pozwoli 
uznać jedną z ww. przyczyn za prawdziwą.

Okres wypowiedzenia
Warto również w piśmie wypowiadającym umo-
wę określić, do kogo jest ono kierowane (czyli 
wskazać dane pracownika) oraz podać okres wy-
powiedzenia umowy o pracę, jaki mu przysługuje. 

Okresy wypowiedzenia umów o pracę są 
uzależnione zarówno od długości zatrudnienia 
pracownika w zakładzie, jak i od rodzaju umo-
wy, jaka go łączy z pracodawcą.

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygo-
dniach (1-tygodniowy, 2-tygodniowy) musi się 
skończyć w sobotę. Jeżeli pracodawca lub pra-
cownik spóźni się z wręczeniem wypowiedze-
nia, może to oznaczać, że okres wypowiedze-
nia wydłuży się o kolejny tydzień.

Identyczne reguły występują w przypadku 
okresów wypowiedzenia liczonych w miesią-
cach (1-miesięcznych, 3-miesięcznych). Taki 
okres wypowiedzenia musi skończyć się 
w ostatnim dniu miesiąca, a zatem pracownik 

musi otrzymać pismo wypowiadające umowę 
w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie bie-
gu terminu wypowiedzenia.

Przykład
Pracownika obowiązuje 1-miesięczny okres 
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony. Pracodawca wypowie-
dział pracownikowi tę umowę 15 września 
2014 r. Miesięczny okres wypowiedzenia 
upłynął zatem 31 października 2014 r.

Okres wypowiedzenia musi obejmować peł-
ny miesiąc kalendarzowy i kończyć się w ostat-
nim dniu tego miesiąca. Wręczenie wypowie-
dzenia pierwszego dnia danego miesiąca 
powoduje, że ten miesiąc nie będzie liczony do 
okresu wypowiedzenia umowy.

Przykład
Pracodawca wręczył pracownikowi pismo 
wypowiadające umowę o pracę 1 lipca 
2014 r. Obowiązujący pracownika okres wy-
powiedzenia wynikający ze stażu pracy 
w danym zakładzie to 3 miesiące. Zatem 
w takim przypadku umowa o pracę ulegnie 
rozwiązaniu 31 października 2014 r.

Przy obliczaniu stażu warunkującego długość 
okresu wypowiedzenia należy uwzględniać tak-
że sam okres wypowiedzenia. Dlatego staż pracy 

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Rodzaj umowy Długość okresu wypowiedzenia
Umowa na okres próbny ■  3 dni robocze, jeżeli umowa nie przekracza 2 tygodni,

■  1 tydzień, jeżeli umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie,
■  2 tygodnie, jeżeli umowa została zawarta na 3 miesiące

Umowa na czas określony 2 tygodnie, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy 
i strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia

Umowa na czas wykonania określonej pracy umowa ta nie podlega wypowiedzeniu (wypowiedzenie jest dopuszczalne 
tylko w przypadku upadłości i likwidacji pracodawcy oraz w razie zwolnień 
grupowych i indywidualnych przeprowadzanych z przyczyn niedotyczą-
cych pracodawcy, wówczas pracownika obowiązuje 2-tygodniowy okres 
wypowiedzenia)

Umowa na zastępstwo 3 dni robocze
Umowa na czas nieokreślony ■  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

■  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
■  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
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pracownika warunkujący długość jego okresu 
wypowiedzenia należy liczyć nie w dniu wręcza-
nia pracownikowi pisma wypowiadającego umo-
wę, lecz w dniu, w którym miałby upłynąć okres 
wypowiedzenia tej umowy.

Przykład
Pracownik został zatrudniony w zakładzie 
1 października 2011 r. Pracodawca wręczył 
mu wypowiedzenie umowy o pracę 15 wrześ-
nia 2014 r. z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Takie postępowanie 
pracodawcy jest nieprawidłowe, gdyż zasto-
sowany okres wypowiedzenia upłynąłby 
31 października 2014 r., a zatem wtedy, gdy 
pracownik posiada już 3-letni okres zatrud-
nienia u tego pracodawcy. W związku z tym, 
wypowiadając umowę, pracodawca powi-
nien zastosować 3-miesięczny okres wypo-
wiedzenia, który skończyłby się 31 grudnia 
2014 r.

W razie zastosowania okresu wypowiedze-
nia krótszego niż wymagany, umowa o pracę 
rozwiązuje się z upływem wymaganego okre-
su, a pracownikowi przysługuje wynagrodze-
nie do czasu rozwiązania umowy o pracę. 
Okres zatrudnienia, od którego zależą okresy 
wypowiedzenia, należy sumować, jeśli doty-
czą one tego samego (danego) pracodawcy. 
Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy mię-
dzy poszczególnymi okresami pracy u tego 
jednego pracodawcy występowały przerwy, 
czy kolejne umowy były zawierane bezpośred-
nio jedna po drugiej. Problem ten będzie doty-
czył wyłącznie umów o pracę na czas nieokre-
ślony, przy których długość stażu pracy 
w danym zakładzie warunkuje okres wypowie-
dzenia.

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują jed-
nak, jak liczyć okresy wypowiedzenia przewi-
dziane w dniach roboczych. Powoduje to wy-
stępowanie co najmniej dwóch możliwości 
interpretacyjnych. Pierwsza zakłada, że dni 
robocze to wszystkie dni, poza niedzielami 
i świętami uznanymi za dni wolne od pracy. 
Druga natomiast utożsamia dni robocze z dnia-
mi pracy pracownika.

Za słuszne należy przyjąć, że 3-dniowy 
okres wypowiedzenia liczony w dniach robo-

czych biegnie we wszystkie dni, z wyjątkiem 
niedziel i świąt określonych w art. 1 ustawy 
o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z tym po-
glądem okres wypowiedzenia powinien być li-
czony nawet w dniach, w których pracownik 
nie miał obowiązku wykonywania pracy (np. 
sobota). Takie stanowisko zostało zaprezento-
wane przez Główny Inspektorat Pracy (pismo 
GIP z 1 marca 2010 r., nr GPP-517–4560–14–
1/10/PE/RP).

W pewnych przypadkach jest możliwe skró-
cenie (np. w przypadku ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy) lub wydłużenie 
(np. gdy pracownik jest zatrudniony na stano-
wisku związanym z odpowiedzialnością mate-
rialną za powierzone mienie) ustawowych 
okresów wypowiedzenia umowy o pracę za-
wartej na czas nieokreślony.

Konieczne pouczenie 
Każde pismo wypowiadające umowę o pracę, 
bez względu na przysługujący pracownikowi 
okres wypowiedzenia, musi zawierać poucze-
nie o przysługującym pracownikowi prawie 
odwołania się od wypowiedzenia umowy do 
sądu pracy.

Takie pouczenie musi wskazywać 7-dniowy 
termin, jaki przysługuje pracownikowi na od-
wołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy. 
Ponadto musi wskazywać konkretnie siedzibę 
sądu, do którego pracownik może wnieść od-
wołanie. Niewskazanie takiego pouczenia nie 
ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia, 
jednak stanowi okoliczność uzasadniającą 
przywrócenie przez sąd terminu do złożenia 
odwołania od wypowiedzenia umowy.

Krok 4. Sprawdzenie, 
czy pracownik podpisał listę 
obecności
Przed złożeniem wypowiedzenia pracodawca 
powinien ustalić, czy pracownik stawił się 
w pracy i podpisał listę obecności lub po-
twierdził swoją obecność w inny sposób przy-
jęty w zakładzie. Nie należy wręczać pracow-
nikowi wypowiedzenia przed potwierdzeniem 
obecności w pracy i podjęciem pracy. Jeżeli 
bowiem pracownik nie podejmie pracy, tylko 
od razu otrzyma wypowiedzenie, a następnie 
uda się do lekarza i uzyska zwolnienie od pra-
cy na dzień, w którym otrzymał wypowiedze-
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nie, będzie mógł zakwestionować wypowie-
dzenie jako złożone w dniu, w którym był 
niezdolny do pracy. W sytuacji gdy pracow-
nik stawił się do pracy, ale nie zaczął jej wy-
konywać i nie potwierdził przybycia do pracy, 
może zakwestionować przed sądem pracy wy-
powiedzenie, wyjaśniając, że stawił się do 
pracy jedynie po to, by poinformować praco-
dawcę lub swojego przełożonego, że zamie-
rza udać się do lekarza. Trudno będzie wów-
czas pracodawcy wykazać, że faktycznie było 
inaczej.

Przed złożeniem pracowni-
kowi wypowiedzenia 
należy sprawdzić, czy 
podpisał listę obecności 
w pracy.

Gdy pracownik podejmie pracę i następnie 
po otrzymaniu wypowiedzenia przedstawi 
pracodawcy zwolnienie lekarskie, złożone 
wypowiedzenie będzie zasadne. Pracowniko-
wi przysługuje bowiem ochrona jedynie 
w dniu, w którym był nieobecny w pracy 
i usprawiedliwił swoją nieobecność. Takie 
stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku 
z 14 października 1997 r. (I PKN 322/97, 
OSNP 1998/15/451; patrz: www.ekspert3.in-
forlex.pl).

Krok 5. Wręczenie 
wypowiedzenia

Po stwierdzeniu, że pracownik podjął pracę, 
pracodawca, jeśli chce mu wręczyć wypowie-
dzenie, może wezwać go do siebie lub do dzia-
łu kadr. Może się zdarzyć, że pracownik od-
mówi przyjścia do kadr, przeczuwając, że jest 
wzywany w celu wręczenia mu wypowiedze-
nia. Wówczas pracodawca (lub inna upoważ-
niona przez niego osoba) powinien niezwłocz-
nie udać się do pracownika, aby złożyć mu 
wypowiedzenie.

Wypowiedzenie należy wręczać pracowni-
kowi komisyjnie (tzn. z udziałem co najmniej 
dwóch osób). W razie gdy pracownik go nie 
przyjmie, będą świadkowie, którzy będą mogli 
potwierdzić, że wypowiedzenie zostało pra-
cownikowi złożone. 

Przy składaniu wypowiedzenia umowy 
o pracę mogą być obecne tylko osoby upoważ-
nione do składania wypowiedzenia oraz osoby 
upoważnione do przetwarzania danych osobo-
wych zwalnianego pracownika. Przy wręcza-
niu wypowiedzenia nie mogą natomiast uczest-
niczyć inne osoby, ponieważ będzie to 
naruszało przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych. Takie stanowisko zajął Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli pracownik odmawia podpisania wy-
powiedzenia, należy mu spróbować je prze-
czytać, aby miał świadomość, że pismo, które 
chce mu wręczyć pracodawca, jest wypowie-
dzeniem umowy o pracę. Wypowiedzenie jest 
czynnością jednostronną. Oznacza to, że do 
jego skuteczności nie jest potrzebna zgoda 
strony umowy, której zostało ono złożone. 
Dla skuteczności wypowiedzenia nie jest za-
tem potrzebna zgoda pracownika. Podpis, 
jaki pracownik składa na wypowiedzeniu, jest 
jedynie potwierdzeniem faktu otrzymania 
wypowiedzenia. Nie oznacza natomiast zgo-
dy pracownika na wypowiedzenie umowy 
o pracę.

Niepodpisanie przez pra-
cownika wypowiedzenia 
nie powoduje jego nieważ-
ności.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne 
wówczas, gdy pracownik miał możliwość za-
poznania się z pismem wypowiadającym umo-
wę, nawet gdy z tej możliwości nie skorzystał.

Przykład
Pracodawca wysłał do pracownika wypo-
wiedzenie pocztą, gdyż pracuje on w innej 
miejscowości niż miejscowość, w której 
znajduje się centrala firmy. Pracownik spe-
cjalnie odmówił odebrania listu poleconego 
od pracodawcy, zdając sobie sprawę, że jest 
to wypowiedzenie umowy. W takim przypad-
ku uważa się, że wypowiedzenie zostało pra-
cownikowi skutecznie doręczone. Miał on 
bowiem możliwość zapoznania się z nim, 
tylko z własnej woli z tego nie skorzystał.
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Notatka służbowa dokumentująca złożenie pracownikowi wypowiedzenia

Ostrołęka, 20 października 2014 r.

Notatka służbowa

W dniu 20 października 2014 r. pracownikowi firmy „Intertransport” panu Andrzejowi Malinowskie-
mu zostało wręczone wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Pan Andrzej 
Malinowski odmówił przyjęcia i podpisania wypowiedzenia, wyjaśniając, że nie zgadza się z przy-
czyną wypowiedzenia. Następnie opuścił zakład pracy, informując, że wybiera się do lekarza.
Świadkami wręczenia wypowiedzenia panu Andrzejowi Malinowskiemu byli dwaj pracownicy nasze-
go zakładu: pan Adam Nowakowski oraz pani Anna Mroczkowska, co potwierdzają poniżej własno-
ręcznymi podpisami.
 Adam Nowakowski,

Anna Mroczkowska

Wypowiadając umowę o pracę, należy 
przygotować 2 identyczne pisma o wypowie-
dzeniu. Jedno z nich należy przekazać pra-
cownikowi, natomiast drugie, podpisane 
przez pracownika, trzeba złożyć do części C 
jego akt osobowych. Pracownikowi należy 
jednak wręczyć tylko jeden egzemplarz wy-
powiedzenia. Jeżeli pracodawca wręczy pra-
cownikowi jednocześnie oba egzemplarze 
wypowiedzenia, pracownik może je znisz-
czyć. Nie będzie wówczas żadnego pisemne-
go dowodu na wręczenie wypowiedzenia. 
Pracodawca powinien zatem dać pracowniko-
wi do podpisu jeden egzemplarz wypowie-
dzenia i dopiero po podpisaniu go przez pra-
cownika i odebraniu przez pracodawcę 
powinien wydać mu drugi egzemplarz, który 
jest przeznaczony dla pracownika.

W przypadku gdy pracownik odmówi przyję-
cia wypowiedzenia i jego podpisania, pracodaw-
ca (osoba wręczająca wypowiedzenie umowy 
o pracę) powinien sporządzić notatkę służbową 
będącą potwierdzeniem złożenia wypowiedze-
nia. W notatce należy napisać, w jakim dniu wrę-
czono pracownikowi wypowiedzenie. W notatce 
nie można podać, że pracownikowi próbowano 

wręczyć wypowiedzenie, ponieważ to sugeruje, 
że wypowiedzenie nie zostało faktycznie wrę-
czone. Taką notatkę służbową powinni podpisać 
wszyscy świadkowie wręczenia pracownikowi 
wypowiedzenia.

Pracodawca nie ma obowiązku wysłania 
pracownikowi pocztą, kurierem lub dostarcze-
nia w inny sposób wypowiedzenia, którego on 
nie przyjął. Wysłanie pracownikowi wypowie-
dzenia przez pracodawcę może oznaczać, że 
uznaje on wcześniejsze jego wręczenie za nie-
prawidłowe, a tym samym nieważne. Jeżeli 
jednak pracodawca chce wysłać pracownikowi 
wypowiedzenie, którego on wcześniej nie 
przyjął, powinien napisać pismo, w którym 
wyjaśnia, że przesyła pracownikowi wypowie-
dzenie, które zostało mu już wcześniej prawi-
dłowo złożone.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 30, art. 33, art. 38, art. 39, art. 41, art. 45 § 1, art. 50, art. 177 § 1, 
art. 1861 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 30 ust. 2, ust. 21 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodo-
wych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
 � art. 1 ustawy z 18 stycznia 1952 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 
Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459).

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

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

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

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

Tylko dla prenumeratorów  „Serwisu PP”

bezpłatne konsultacje prawne
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 WYNAGRODZENIA

winienia lub przez okres krótszy, lecz obejmujący 
pełen bądź pełne miesiące kalendarzowe, nie 
przysługiwało wynagrodzenie zmienne. Wówczas 
przy ustalaniu kary bierze się pod uwagę najbliż-
sze miesiące, za które zmienne składniki były na-
leżne. 

Ograniczenia przy obliczaniu kary 
pieniężnej
Kara pieniężna za jedno przewinienie nie może 
być wyższa od 1-dniowego wynagrodzenia pra-
cownika. Ponadto:

■ łącznie kary pieniężne w miesiącu nie mogą prze-
wyższać 1/10 wynagrodzenia przypadającego 
pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń 
świadczeń alimentacyjnych i innych należności 
niż świadczenia alimentacyjne egzekwowanych 
na mocy tytułów wykonawczych oraz zaliczek 
pieniężnych udzielonych podwładnemu,

■ przy pomniejszaniu pensji o kary pieniężne 
obowiązuje kwota wolna od potrąceń w wyso-
kości 90% minimalnego wynagrodzenia po od-
liczeniu składek na ubezpieczenia społeczne 
i zaliczki na podatek dochodowy (przy pracow-
nikach niepełnoetatowych kwotę tę obniżamy 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).

Kwoty wolne przy potrąceniach kar pieniężnych (dla pracownika zatrudnionego 
na pełny etat):

Wysokość kwoty wolnej 
(90% minimalnego 

wynagrodzenia netto) w:

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2
2014 r. 1113,48 zł 1072,08 zł 1117,98 zł 1075,68 zł

2015 r.* 1157,54 zł 1115,24 zł 1162,04 zł 1119,74 zł
* Przy założeniu, że w 2015 r. nie zmienią się składki ZUS, koszty uzyskania przychodów i kwota wolna od podatku.

dokończenie ze str. 18

Ustalanie podstawy wymiaru kary pieniężnej
Składniki uwzględniane w podstawie obliczeniowej 

kary pieniężnej
Składniki pomijane przy ustalaniu wysokości 

kary pieniężnej
 ■ stałe składniki płacy w wysokości należnej w mie-

siącu nałożenia kary finansowej,
 ■ składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż mie-

siąc (np. regulaminowe premie) w przeciętnej 
wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 
3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających mie-
siąc ukarania (bez względu na okres, za jaki skład-
niki te przysługują),

 ■ składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 
miesiąc (np. premie kwartalne) w średniej wyso-
kości wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpo-
średnio poprzedzających miesiąc udzielenia kary 
pieniężnej (bez względu na okres, za jaki składniki 
te przysługują). 

 ■ jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zada-
nia bądź za określone osiągnięcie,

 ■ wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego 
przez pracownika przestoju,

 ■ gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
 ■ wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 ■ ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 ■ dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 ■ wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub od-

osobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 ■ kwota wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalne-

go wynagrodzenia za pracę,
 ■ nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce 
bilansowej,

 ■ odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 ■ wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania sto-

sunku pracy,
 ■ premie uznaniowe nieposiadające charakteru roszczeniowego (wyrok SN 

z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl),

 ■ świadczenia o charakterze pozapłacowym (np. bony towarowe),
 ■ należności wypłacone w celu zrekompensowania zatrudnionemu poniesio-

nych przez niego wcześniej wydatków (np. należności za podróże służbo-
we, ekwiwalenty za pranie i konserwację obuwia oraz odzieży roboczej),

 ■ wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika z innych źródeł niż stosu-
nek pracy, np. z tytułu umowy o dzieło (wyrok SN z 4 marca 2008 r., II PK 
183/07, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).



4 listopada 2014 roku    www.serwispp.infor.pl28

WYNAGRODZENIA 

Nałożenie kary pieniężnej 
bezpodstawnie lub w wysokości 
wyższej, niż zezwalają na to 
przepisy, stanowi wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika.

Obliczanie wysokości kary pieniężnej

Obliczanie kwoty kary pieniężnej nałożonej na 
pracownika powinno przebiegać następująco:
Krok 1. Ustalenie średniej miesięcznej podstawy 
obliczeniowej.

Krok 2. Podzielenie przeciętnej podstawy wy-
miaru kary finansowej przez współczynnik urlo-
powy, który ustalany jest odrębnie w każdym 
roku kalendarzowym i zależy od wymiaru etatu 
pracownika (w 2014 r. wspomniany współczynnik 
dla pełnoetatowych pracowników wynosi 20,83) 
– dzięki temu działaniu otrzymujemy stawkę 
1-dniowej płacy.
Krok 3. Sprawdzenie, czy kary pieniężne w su-
mie w miesiącu nie przewyższają 1/10 wynagro-
dzenia i czy ich potrącenie w danym miesiącu 
nie spowoduje naruszenia kwoty wolnej od po-
trąceń.

Przykład
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. 2 października 2014 r. na terenie zakładu spożywał 
alkohol w czasie pracy. Następnego dnia nie stawił się do pracy bez usprawiedliwienia. Zarówno za pierwsze, 
jak i drugie przewinienie pracownik został ukarany karą pieniężną w wysokości 1-dniowego wynagrodzenia.
Pracownik jest wynagradzany według stałej stawki miesięcznej w wysokości 3100 zł. Dodatkowo co miesiąc 
otrzymuje zmienną premię regulaminową, której łączna kwota wypłacona w okresie od lipca do września 
2014 r. wyniosła 1940 zł. Pracownik:
■  od lipca do września 2014 r. przepracował 50 dni (przez 15 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym),
■ ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu,
■ złożył pracodawcy PIT-2,
■ wypracował w październiku wynagrodzenie netto w kwocie 2325,74 zł.
Uwzględniając powyższe informacje, wyliczenie kary pieniężnej w analizowanym przypadku powinno wyglą-
dać następująco:
Krok 1. Wyznaczenie średniej podstawy wymiaru kary: 
1940 zł (premia regulaminowa) : 50 dni pracy w okresie od lipca do września = 38,80 zł,
38,80 zł x 65 dni nominalnie do przepracowania w tym okresie = 2522 zł,
3100 zł (miesięczne wynagrodzenie) + (2522 zł : 3 miesiące) = 3100 zł + 840,67 zł = 3940,67 zł.
Krok 2. Obliczenie kary pieniężnej za 2 przewinienia: 
3940,67 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy w 2014 r.) = 189,18 zł (1-dniowe wynagrodzenie),
189,18 zł x 2 = 378,36 zł (kara pieniężna za 2 przewinienia).
Krok 3. Sprawdzenie, czy tak wyliczona kara pieniężna nie narusza ograniczeń wynikających z Kodeksu pra-
cy: 2325,74 zł (wynagrodzenie netto w październiku) x 1/10 = 232,57 zł.
Ponieważ łączna wysokość dwóch kar jest większa od wyliczonej wyżej dziesiątej części wynagrodzenia 
(378,36 zł > 232,57 zł), z październikowego wynagrodzenia na poczet kary pracodawca może potrącić wy-
łącznie 232,57 zł. Potrącenie tej sumy nie naruszy kwoty wolnej, która w rozpatrywanym przypadku wynosi 
1113,48 zł (czyli 90% minimalnego wynagrodzenia netto):
2325,74 zł – 232,57 zł = 2093,17 zł > 1113,48 zł.

Czasem trzeba zwrócić potrąconą 
karę
W przypadku uchylenia kary pieniężnej przez 
sąd, ukarany pracownik powinien otrzymać 
zwrot pieniędzy potrąconych mu za naruszenie 
porządku i dyscypliny pracy. Zwrot taki nie wy-
wołuje żadnych konsekwencji podatkowo-skład-
kowych. Wynika to z tego, że kara finansowa 
potrącana jest z pensji już pomniejszonej o za-

liczkę podatkową i składki ZUS, a zatem przed 
jej potrąceniem stanowiła ona część przychodu 
wchodzącego do podstawy oskładkowania i opo-
datkowania.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 871 § 1 pkt 3, art. 108, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
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 � § 6, § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężne-
go za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 174, poz. 1353),

 � § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro-
dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 
Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292).

MAREK SKAŁKOWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy osoba zasiadająca w komisji 
wyborczej ma prawo do wynagrodzenia 
i zwolnienia od pracy  a33f1ce0-3db4-444f-a27c-d79f3e04254d

Pracownik naszej firmy poinformował nas, że będzie zasiadał w obwodowej komisji 
wyborczej w wyborach samorządowych i że ma spotkanie organizacyjne w tej spra-
wie, więc nie będzie go przez jeden dzień w pracy. Czy powinniśmy usprawiedliwić 
jego nieobecność w pracy i wypłacić mu wynagrodzenie – pyta Czytelniczka z Kielc.

Tak, powinni Państwo uznać nieobecność pra-
cownika za usprawiedliwioną. Za tę nieobecność 
nie przysługuje mu jednak wynagrodzenie.

Członkom terytorialnych oraz obwodowych ko-
misji wyborczych w związku z wykonywaniem za-
dań przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 
maksymalnie 5 dni. Za czas tego zwolnienia pra-

cownik nie ma prawa do wynagrodzenia, ale za-

chowuje prawo do wszystkich innych świadczeń 

wynikających z ubezpieczenia społecznego oraz 

ze stosunku pracy. A zatem Państwa pracownik 
ma prawo do niepłatnego zwolnienia od pracy 
w związku z uczestnictwem w komisji wyborczej.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada 
2014 r., dlatego żądanie pracownika dotyczące 
udzielenia dnia wolnego w związku z członko-
stwem w komisji wyborczej przed tym terminem 
jest uzasadnione.

Jeżeli pracownik chce skorzystać ze zwolnienia 
od pracy w związku z obowiązkami wynikającymi 
z zasiadania w komisji wyborczej, powinien co 
najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem 
nieobecności w pracy uprzedzić, w formie pisem-
nej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym 

okresie nieobecności w pracy. Nie później niż na-
stępnego dnia po zakończeniu zwolnienia od pracy 
powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie 
komisji wyborczej usprawiedliwiające nieobec-
ność w pracy. 

Zaświadczenie to powinno zawierać:
■ imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład da-

nej komisji wyborczej,
■ podstawę prawną zwolnienia od pracy,
■ przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Zaświadczenie powinno zostać opatrzone pie-
częcią terytorialnej albo obwodowej komisji wy-
borczej i podpisane przez przewodniczącego ko-
misji. Dla przewodniczącego terytorialnej albo 
obwodowej komisji wyborczej zaświadczenie 
podpisuje jego zastępca. Zaświadczenie jest spo-
rządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzem-
plarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi po-
zostaje w dokumentacji komisji wyborczej.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 154 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 
Nr 21, poz. 112; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072),
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 � § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 sierpnia 
2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad po-
wiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1134),

 � § 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 28 lipca 2014 r. 
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom 
komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji 
w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 
(M.P. z 2014 r. poz. 651).

DARIUSZ DWOJEWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy

W jakiej wysokości wypłacić dodatek 
stażowy pracownikowi zatrudnionemu 
na podstawie dodatkowej umowy
Pracownik od sierpnia zatrudniony jest w wymiarze 1/2 etatu w domu pomocy spo-
łecznej (DPS) i 1/2 etatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) przy DPS. Poprzed-
nio był zatrudniony w WTZ na cały etat. Przysługiwał mu dodatek stażowy w wysoko-
ści 20%. Z zakończonego okresu zatrudnienia w WTZ na 1/2 etatu nie otrzymał 
świadectwa pracy. Poprzednio pracował w innym DPS i z tego okresu ma świadec-
twa pracy, z których wynika, że jego staż pracy wynosi 12 lat. W jakiej wysokości na-
leży liczyć pracownikowi dodatek stażowy, jeżeli od sierpnia 2014 r. zmieniły się jego 
warunki pracy – pyta Czytelnik z Płocka. 815f25d0-70bd-4e17-90fa-1b41792a9bd4

W opisanej sytuacji, jeżeli pracownik jest zatrud-
niony na podstawie dwóch odrębnych umów 
o pracę, dodatek za wieloletnią pracę (stażowy) 
w pełnej wysokości (20%) może otrzymywać tyl-
ko z jednej umowy. W drugiej (zatrudnienie do-
datkowe) musi ponownie wypracować wymagany 
staż pracy, a więc przepracować co najmniej 5 lat. 
W dodatkowym zatrudnieniu nie uwzględnia się 
zatrudnienia podstawowego, co oznacza, że nie 
wlicza się również 12 lat zakończonego zatrud-
nienia w DPS, gdyż staż ten jako podstawowy zo-
stał już wliczony do dodatku stażowego w podsta-
wowym zatrudnieniu.

Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi 

dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowe-

go zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy 

zatrudnienia podstawowego. W związku z tym 
w opisanej sytuacji pracownik ma prawo do dodat-
ku stażowego w wysokości 20% wynagrodzenia 
zasadniczego w WTZ, natomiast wynagrodzenie 
z tytułu zatrudnienia w DPS nie obejmuje dodatku 
stażowego, gdyż jest to zatrudnienie dodatkowe 
i podczas tego zatrudnienia pracownik musi po-
nownie wypracować prawo do tego składnika wy-
nagrodzenia.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 36 ust. 2, art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202),
 � § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1050).

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

Informacje i zamówienia: 

Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl
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dodatki do wynagrodzeń ZUS

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Rozliczanie dodatków do wynagrodzenia 
przysługujących w czasie niezdolności 
do pracy  82612560-9143-4130-b696-b68e91bc9741

Podstawy wymiaru składek nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pra-
cownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy, oraz zasiłki wypłacane na podstawie przepisów o wynagradzaniu. Jeżeli na 
podstawie przepisów płacowych obowiązujących u pracodawcy składnik wyna-
grodzenia przysługuje również za okres absencji, to w części przypadającej na czas 
niezdolności do pracy nie stanowi podstawy wymiaru ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne pracowników stanowi przy-
chód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem 
wynagrodzenia chorobowego. Przychodami ze 
stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty 
pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń 
w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na 
źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, 
a w szczególności:
■  wynagrodzenia zasadnicze,
■  wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
■  różnego rodzaju dodatki, nagrody,
■  ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszel-

kie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich 
wysokość została z góry ustalona,

■  świadczenia pieniężne ponoszone za pracowni-
ka, jak również wartość innych nieodpłatnych 
świadczeń lub świadczeń częściowo odpłat-
nych.
Z podstawy wymiaru składek są wyłączone 

składniki wynagrodzenia, do których pracownik 
ma prawo w okresie pobierania:
■  wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
■  zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opie-

kuńczego,
■  świadczenia rehabilitacyjnego,
na podstawie postanowień układów zbiorowych 
pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są 
one wypłacane za okres pobierania tego wynagro-
dzenia lub zasiłku.

Dotyczy to zatem składników wynagrodzenia 
oraz dodatków do wynagrodzenia, które pracow-
nik otrzymuje w okresie absencji i pobierania 
z tego tytułu świadczeń chorobowych.

Kiedy dodatkowe świadczenie dla pracow-

nika nie jest oskładkowane

Tylko te składniki wynagrodzenia są wyłą-

czone z podstawy wymiaru składek, które są 

pracownikowi wypłacane w okresie pobierania 

świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Oskładkowaniu podlegają natomiast składniki na-
leżne za okres wykonywania pracy.

Wynagrodzenie za pracę obejmuje wszystkie skład-
niki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i cha-
rakter, a także inne świadczenia związane z pracą, 

Warunki, jakie muszą być spełnione 
łącznie, aby dodatek nie stanowił 

podstawy wymiaru składek:

dany składnik wynagrodzenia 
przysługuje w okresie niezdolności 
do pracy pracownika i pobierania 

z tego tytułu świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych, co 
wynika wprost z postanowień 

przepisów płacowych obowiązują-
cych w danym zakładzie pracy

składnik ten 
(dodatek) jest 
wypłacany za 

okres niezdolności 
do pracy
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przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub 
w innej formie niż pieniężna, np. pakiety medyczne, 
karnety sportowe. Przy czym istotne jest, aby upraw-
nienie do danego składnika wynagrodzenia wynikało 
z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradza-
nia lub innych przepisów o wynagradzaniu. Jeżeli 
w przepisach płacowych nie ma takich postanowień, 
wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania, 
co potwierdza ZUS w swoich interpretacjach.

Płatnik składek w raportach przekazywanych 
do ZUS musi uwzględnić należne składki na 

ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokona-
nych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczo-
nego wypłat w danym miesiącu.

Jeżeli pracownik choruje tylko przez część 
miesiąca, wówczas z oskładkowania zwolniona 
jest tylko część dodatku należna za okres, za któ-
ry przysługuje zasiłek czy wynagrodzenie choro-
bowe, pod warunkiem że przepisy płacowe zawie-
rają stosowne regulacje w tym względzie (wynika 
to np. z regulaminu wynagradzania). Od pozosta-
łej kwoty płatnik musi naliczyć składki.

Przykład

Joanna S. przez 5 dni pod koniec 
października 2014 r. przebywała na 
zwolnieniu lekarskim (wynagrodze-
nie chorobowe zostanie rozliczone 
w następnym miesiącu) i z tego tytu-
łu przysługuje jej zasiłek chorobowy. 
Pracownica otrzymuje dodatek za 
znajomość języka tureckiego w wy-
sokości 350 zł. Zgodnie z postano-
wieniami regulaminu wynagradza-
nia dodatek ten jest wypłacany także 
za okresy pobierania świadczeń 
chorobowych. Za październik otrzy-
mała wynagrodzenie zasadnicze 
w kwocie 4000 zł oraz dodatek 
w wysokości 350 zł. W tym przypad-
ku oskładkowaniu podlega dodatek 
w wysokości 293,55 zł, a kwota 
56,45 zł jest zwolniona ze składek, 
co zostało obliczone w następujący 
sposób:
■  350 zł : 31 dni października x 5 dni 

zasiłku = 56,45 zł,
■  350 zł – 56,45 zł = 293,55 zł.
Kwotę dodatku należy doliczyć do 
wynagrodzenia za październik 
(4000 zł) i od sumy 4293,55 zł 

ZUS – Oddział w Gdańsku w interpretacji z 22 lutego 2013 r. (znak: DI/100000/451/1541/2013) 

w sprawie nagród wliczanych do podstawy wymiaru składek

  (…) jeśli Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy lub przepisy o wynagradzaniu obowiązujące u przedsiębiorcy nie 
zawierają (…) jednoznacznego zapisu o prawie nagrody uznaniowej w okresie pobierania wynagrodzenia za 
czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilita-
cyjnego, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku, to nagroda taka stano-
wi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. (…)

Wzór wypełnienia formularza



  nr 41/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 33

 ZUS

naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną należy obliczyć od kwoty 3704,91 zł 
(4293,55 zł – 588,64 zł).
419,05 zł + 64,40 + 105,19 zł = 588,64 zł (kwota składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej 
przez ubezpieczonego). ZUS RCA za październik br. należy wypełnić zgodnie ze wzorem.

Przykład

W listopadzie 2014 r. Marcinowi P. zo-
stało wypłacone wynagrodzenie cho-
robowe za okres od 27 do 31 paździer-
nika 2014 r. w kwocie 723 zł, 
wynagrodzenie za przepracowaną 
część miesiąca (1500 zł) oraz dodatek 
motywacyjny – 250 zł. 
Przepisy płacowe nie zawierają regula-
cji, czy dodatek ten przysługuje także 
w okresie absencji chorobowej. W tej 
sytuacji podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne stanowi kwo-
ta 1750 zł (1500 zł + 250 zł). Nato-
miast podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie zdrowotne stanowi 
kwota 2233,07 zł (1750 zł – 239,93 zł 
+ 723 zł).
1750 zł x 13,71% = 239,93 zł (kwo-
ta składek na ubezpieczenia spo-
łeczne finansowana ze środków 
pracownika).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 183c § 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. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 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),
 � art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1188),
 � § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, 
poz. 860),
 � 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),
 � § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach 
rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 144, poz. 1181).

Wzór wypełnienia formularza
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ZUS płatnik zasiłków

JOANNA STOLARSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak ustalić płatnika zasiłków na 2015 r.
Jako płatnik składek nie mamy obecnie uprawnień do wypłaty zasiłków dla naszych 
zatrudnionych (w listopadzie 2013 r. zatrudnialiśmy 11 osób). Aktualnie do ubezpie-
czenia chorobowego zgłaszamy 21 osób. Jest wśród nich 3 zleceniobiorców, którzy 
kolejne zlecenia podpisują raz w miesiącu (na okres 1 miesiąca). Oprócz tego 
19 listopada 2014 r. z urlopu wychowawczego chce wrócić jedna z naszych pracow-
nic. Na 30 listopada 2014 r. będziemy zatem o 2 osoby przekraczać dopuszczalny li-
mit zatrudnionych, który decyduje o tym, że to my będziemy wypłacać pracowni-
kom naszej firmy zasiłki w przyszłym roku. Co możemy zrobić, aby to ZUS nadal 
wypłacał zasiłki naszym zatrudnionym – pyta Czytelnik z Sopotu. f6469121-faae-48f3-b949-224b22db6969

W Państwa przypadku możliwe jest obniżenie stanu 
zatrudnienia tak, aby 30 listopada br. zmieścić się 
w limicie 20 osób ubezpieczonych, np. przez nie-
znaczne przesunięcie w czasie powrotu pracownicy 
przebywającej obecnie na urlopie wychowawczym lub 
odroczenie podpisania umowy zlecenia z jedną z za-
trudnionych osób. Można to jednak zrobić wyłącznie 
w porozumieniu i za zgodą zatrudnionych osób.

O tym, kto jest płatnikiem świadczeń chorobo-
wych w całym kolejnym roku kalendarzowym, 
decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpiecze-
nia chorobowego na 30 listopada br. 

Liczba ubezpieczonych na 
dzień 30 listopada bieżącego 
roku decyduje o tym, kto będzie 
wypłacał zasiłki w 2015 r.

Jeżeli pracodawca w tym dniu zgłasza do ubez-
pieczenia chorobowego powyżej 20 osób, 
w 2015 r. będzie zobowiązany do ustalania wyso-
kości i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych. Jeżeli natomiast ubezpieczonych jest 20 
lub mniej, zasiłki w kolejnym roku będzie wypła-
cał ZUS, niezależnie od tego, jak później ukształ-
tuje się stan zatrudnienia.

Przykład

Płatnik składek (niebędący dotychczas płatni-
kiem zasiłków) 5 listopada br. zatrudnia 20 pra-

cowników. Planuje zatrudnić zleceniobiorcę, 
który z tytułu umowy zlecenia chce obowiązko-
wo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym, a także zgłosić się do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego. Osoba ta miałaby 
wykonywać zlecone prace od 26 listopada 
przez okres 3 miesięcy. W tej sytuacji na 30 li-
stopada płatnik będzie zgłaszał do ubezpiecze-
nia chorobowego 21 osób, co oznacza, że od 
1 stycznia 2015 r. będzie musiał przejąć obo-
wiązek wypłaty zasiłków swoim ubezpieczo-
nym. Aby tego uniknąć, płatnik może:
■  wstrzymać się z zawarciem umowy zlecenia 

do 1 grudnia – jeżeli istnieje możliwość kilku-
dniowego opóźnienia rozpoczęcia wykony-
wania umowy zlecenia, lub

■  zgłosić zleceniobiorcę tylko do ubezpieczeń obo-
wiązkowych od 26 listopada, natomiast do do-
browolnego ubezpieczenia chorobowego dopie-
ro od 1 grudnia 2014 r. (wymaga to uzgodnienia 
ze zleceniobiorcą, gdyż wniosek ubezpieczone-
go o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem cho-
robowym jest dla płatnika wiążący).

Wówczas na 30 listopada będzie zgłoszonych 
do ubezpieczenia chorobowego 20 osób.

W Państwa firmie można zapewnić na 30 listopa-
da taką liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia 
chorobowego, że zasiłki nadal będzie wypłacał ZUS. 
Można np. ustalić z osobą, która planuje powrót 
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z urlopu wychowawczego, że pracę podejmie nie 
wcześniej niż 1 grudnia. Wówczas nie będzie ona 
wliczana do liczby osób podlegających ubezpiecze-
niu chorobowemu na 30 listopada. Oprócz tego mogą 
Państwo przesunąć zawarcie umowy zlecenia z któ-
rymś ze zleceniobiorców, tak aby nie był on zgłoszo-
ny w ZUS 30 listopada br. Jeżeli nie mają Państwo 
możliwości przerwania prac zleconych, można wyre-
jestrować jednego ze zleceniobiorców z ubezpiecze-
nia chorobowego na krótki okres, obejmujący 30 li-
stopada, ale tylko w porozumieniu z ubezpieczonym 
i na jego wniosek. W takiej sytuacji ubezpieczony 
będzie miał krótką przerwę w okresie podlegania 
ubezpieczeniu chorobowemu. Spowoduje to wydłu-
żenie o kilka dni okresu wyczekiwania na prawo do 
zasiłku, ale nie trzeba będzie liczyć od nowa okresu 
wyczekiwania. Taki obowiązek powstałby dopiero, 
gdy przerwa w podleganiu wynosiłaby ponad 30 dni.

Przykład

Płatnik składek zatrudnia na 29 listopada br. 
19 pracowników etatowych oraz 2 zleceniobior-
ców podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu 
chorobowemu. Za zgodą jednego ze zlecenio-
biorców i na jego pisemny wniosek płatnik wyre-
jestrował go z ubezpieczenia chorobowego na 
29 i 30 listopada br. w następujący sposób:
■  28 listopada przesłał do ZUS dokument wyre-

jestrowujący ZUS ZWUA, w którym wyreje-
strował zleceniobiorcę ze wszystkich ubez-
pieczeń z datą 29 listopada,

■  29 listopada zgłosił zleceniobiorcę do obo-
wiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, ren-
towych, wypadkowego i do obowiązkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego od 29 listopada,

■  30 listopada wyrejestrował zleceniobiorcę 
z ubezpieczeń obowiązkowych z datą 1 grudnia,

■  1 grudnia złożył do ZUS ponownie dokument 
ZUS ZUA, zgłaszając zleceniobiorcę do obo-
wiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnego oraz do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego, z datą 1 grudnia 2014 r.

Tym samym na 30 listopada 2014 r. płatnik zgłosi 
do ubezpieczenia chorobowego 20 osób (19 pra-
cowników oraz 1 zleceniobiorcę). W 2015 r. za-
siłki i świadczenia z ubezpieczenia chorobowe-
go i wypadkowego dla osób zatrudnionych w tej 
firmie, niezależnie od późniejszego stanu za-
trudnienia, będzie wypłacał ZUS.

Przy ustalaniu prawidłowej liczby ubezpieczo-
nych nie ma znaczenia, czy dana osoba podlega 
ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo czy 
dobrowolnie. 

W liczbie ubezpieczonych 
uwzględnia się wszystkie osoby 
zgłoszone do ubezpieczenia 
chorobowego.

Każdą osobę płatnik powinien liczyć jako jed-
nego ubezpieczonego, bez względu na wysokość 
etatu czy rodzaj zawartej umowy o pracę.

Przykład

Osoba prowadząca działalność gospodarczą 
30 listopada br. zgłasza do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych siebie, żonę jako 
osobę współpracującą, 3 zleceniobiorców 
– uczniów (wszyscy poniżej 26. roku życia) 
oraz 18 pracowników. Do dobrowolnego ubez-
pieczenia chorobowego została zgłoszona tylko 
żona płatnika. W tej sytuacji liczba ubezpieczo-
nych podlegających ubezpieczeniu chorobowe-
mu w tym przedsiębiorstwie wynosi 19 osób 
– 18 pracowników (ubezpieczenie obowiązko-
we) oraz żona przedsiębiorcy (ubezpieczenie 
dobrowolne). Zleceniobiorcy będący uczniami 
do 26. roku życia nie mogą zostać zgłoszeni do 
ZUS z tytułu umowy zlecenia, a płatnik nie zgło-
sił się do dobrowolnego ubezpieczenia choro-
bowego. W 2015 r. zasiłki i inne należne świad-
czenia osobom zatrudnionym w tej firmie będzie 
wypłacał ZUS.

W liczbie ubezpieczonych na 30 listopada nie 
uwzględnia się:
■ osób przebywających na urlopach wychowaw-

czych,
■ osób przebywających na urlopach bezpłatnych,
■ duchownych, nawet jeżeli podlegają ubezpie-

czeniu chorobowemu.
■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 61 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
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JAROSŁAW ŻAROWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy, spraw samorządowych i oświatowych

Prezenty świąteczne z zfśs  c461b679-68ce-4026-8858-8f4b2efa4c4a

– rozliczenie podatku i składek ZUS 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku popularne jest wręczanie pracownikom 
prezentów finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Takie upomin-
ki, po spełnieniu określonych warunków, nie są opodatkowane ani oskładkowane.

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
(zfśs) mogą być przeznaczane m.in. na finansowanie 
działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób 
uprawnionych do korzystania z zfśs (art. 1 ust. 1 usta-
wy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
dalej: ustawa o zfśs). Działalność socjalna to m.in. 
udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finan-
sowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na 
cele mieszkaniowe (art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs). Świą-
teczne prezenty można więc uznać przede wszystkim 
za udzielanie pomocy materialnej.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz 
wysokość dopłat z zfśs uzależnia się od sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnio-
nej do korzystania z zfśs (tzw. kryterium socjalne). 

Paczki świąteczne
Pracownicy nie powinni dostawać świadczeń z zfśs 
o jednakowej wartości, nie powinny też być one uza-
leżnione od stażu pracy (wyroki: z 16 wrześ-
nia 2009 r., I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133 
i z 16 sierpnia 2005 r., I PK 12/05,  OSNP 2006/
/11–12/182, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 
W wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, 
OSNP 2003/14/331, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 
Sąd Najwyższy stwierdził, że zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych jest instytucją prawną, która ma 
łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich 
rodzin, a także emerytów i rencistów. Jest on wyrazem 
funkcji społecznej zakładu pracy, zaś jego adresatami 
są zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach.

Pojawiają się jednak odmienne stanowiska. Sąd 
Najwyższy w wyroku z 23 października 2008 r. 
(II PK 74/08, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 
uznał, że kryterium socjalne, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs, odnosi się jedynie do 

przyznawania ulgowych świadczeń i usług, nie do-
tyczy natomiast innych świadczeń i usług, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy. Z tego wyroku 
wynika, że kryterium socjalne nie musi być stoso-
wane przy całej działalności socjalnej zfśs.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy A na 
1/4 etatu. Pracuje też u pracodawcy B na 1/2 
etatu i dostaje świadczenia z zfśs. Pracownicy 
zatrudnieni u pracodawcy A otrzymują z okazji 
świąt prezenty z zfśs. Przepisy nie przewidują 
możliwości wyłączenia pracownika z kręgu 
osób uprawnionych do korzystania z zfśs z ja-
kiegokolwiek powodu. Jednak to, że pracownik 
jest uprawniony do korzystania z zfśs, nie zna-
czy, że na pewno dostanie świadczenia z tego 
funduszu. Jeżeli u danego pracodawcy jest 
ustanowiony próg dochodów, którego przekro-
czenie powoduje, że pracownik nie otrzymuje 
świadczeń z zfśs, to dochody z pracy w innym 
miejscu mogą wpłynąć na przekroczenie tego 
progu i przez to pozbawić go takich świadczeń.

Zwolnienie z podatku
Świadczenia z zfśs są zwolnione z podatku docho-
dowego od osób fizycznych (na zasadach określo-
nych w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa 
o pdof). Wolne od podatku dochodowego są świad-
czenia:
■  otrzymane przez pracownika w związku z fi-

nansowaniem działalności socjalnej, o której 
mowa w przepisach o zfśs,



  nr 41/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 37

 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

■  rzeczowe i pieniężne, przy czym świadczeniami 
rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki upraw-
niające do ich wymiany na towary lub usługi,

■  sfinansowane w całości ze środków zfśs lub 
funduszy związków zawodowych,

■  łącznie do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 380 zł.
Zwolnienie dotyczy tylko świadczeń spełniają-

cych wszystkie powyższe warunki.
Zwolnieniem podatkowym mogą więc zostać 

objęte otrzymane przez pracownika z zfśs rzeczy 
(przedmioty materialne), np. w formie paczki 
świątecznej, jak też pieniądze. Nie są natomiast 
wolne od podatku świadczenia częściowo tylko 
finansowane z zfśs, a częściowo z innych źródeł.

Limit 380 zł zwolnienia podatkowego jest je-

den dla wszystkich świadczeń z zfśs i funduszy 

związków zawodowych, jakie otrzymał pracow-

nik w ciągu danego roku, nawet gdyby dostał je 

u kilku pracodawców. Podmiot wypłacający te 
świadczenia nie ma obowiązku monitorowania, 
czy pracownik uzyskał już w roku podatkowym od 
innego świadczeniodawcy kwotę świadczenia 
w wysokości przekraczającej limit 380 zł. Tym sa-
mym jest zobowiązany opodatkować wypłacone 
świadczenia jedynie w sytuacji, gdy suma przeka-
zanych przez niego świadczeń przekroczy 380 zł. 
Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 maja 2012 r., 
znak ITPB2/415–152/12/RS, obowiązkiem pra-
cownika (…) jest kontrolować wysokość otrzyma-
nych w roku podatkowym świadczeń i ich nadwyż-
kę opodatkować w zeznaniu podatkowym (…).

Przykład

Pracownik otrzymał z zfśs paczkę świąteczną 
o wartości 200 zł. Wcześniej, w tym samym 
roku, dostał z zfśs dofinansowanie do wypo-
czynku w wysokości 300 zł, od którego praco-
dawca nie pobrał zaliczki na podatek dochodo-
wy. Wysokość obu świadczeń dla poszczegól-
nych pracowników była uzależniona od dochodu 
na osobę w rodzinie.
Opodatkowaniu będzie podlegać część wartości 
paczki, która, uwzględniając dofinansowanie do 
wypoczynku, przekroczy limit 380 zł zwolnienia 
podatkowego, czyli 120 zł (300 zł + 200 zł – 
380 zł). Należy te 120 zł potraktować jako przy-
chód ze stosunku pracy. W konsekwencji praco-

dawca powinien od tej kwoty obliczyć, pobrać 
oraz wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na 
podatek dochodowy od osób fizycznych na ta-
kich zasadach jak przy zwykłym wynagrodzeniu. 
Trzeba ją też wykazać w należnościach ze sto-
sunku pracy w rocznym zeznaniu podatkowym, 
składanym przez pracownika lub obliczeniu po-
datku sporządzonym przez pracodawcę, jeżeli 
rozliczenia podatku dokonuje pracodawca za 
pracownika.

Zwolnienie ze składek ZUS
Podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią 
świadczenia finansowane ze środków przeznaczo-
nych na cele socjalne w ramach zfśs (§ 2 pkt 19 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe; dalej: rozporządzenie 
składkowe). Nazwa rozporządzenia składkowego 
sugeruje, że dotyczy ono tylko ubezpieczeń: eme-
rytalnego i rentowych. Jednak do ustalenia podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe 
i wypadkowe (a więc na pozostałe ubezpieczenia 
zaliczane do ubezpieczeń społecznych) oraz na 
ubezpieczenie zdrowotne pracownika stosuje się te 
same zasady (z nielicznymi wyjątkami, niedoty-
czącymi omawianych zagadnień) co przy ustalaniu 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe (art. 20 ust. 1 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych i art. 81 ust. 1 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 1, art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198),
 � art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328),
 � art. 20 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),
 � art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1188),
 � § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustala-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 127, poz. 860).
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Czy przed umową o pracę na zastępstwo można zawrzeć umowę 
na czas próbny
Chcemy zatrudnić pracownika na zastępstwo za pracownicę, która przebywa 
na długim zwolnieniu lekarskim. Czy możemy zatrudnić tego pracownika naj-
pierw na umowę na czas próbny?
TAK. Umowa na zastępstwo, tak jak i umowy o pracę na czas nieokreślony, na czas określony 

lub na czas wykonania określonej pracy może być poprzedzona umową o pracę na czas prób-

ny. W przypadku umowy na zastępstwo, podobnie jak w przypadku typowych umów o pracę, 

również obowiązuje zasada, że czas próbny nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Jak postąpić z pracownicą w ciąży pracującą przy monitorze 
komputerowym
Zatrudniamy pracownicę w ciąży, która pracuje przy monitorze komputero-
wym. Wiemy, że powinna przy nim pracować nie dłużej niż 4 godziny dziennie, 
ale w naszych warunkach nie jest to możliwe. Co w tej sytuacji mamy zrobić 
z taką pracownicą?
Jeśli skrócenie czasu pracy dla kobiety w ciąży pracującej przy obsłudze monitorów ekra-

nowych do 4 godz. dziennie na danym stanowisku pracy jest niemożliwe, pracodawca ma 

2 rozwiązania. Może przenieść pracownicę do innej pracy, gdzie nie będzie pracowała po-

wyżej 4 godz. przy komputerze, a gdyby nie było takiej możliwości, musi zwolnić ją czasowo 

z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia.

Jak udzielić czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach 
nadliczbowych
Pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych. Chcemy mu w za-
mian udzielić czasu wolnego, ale nie damy rady zrobić tego do końca okre-
su rozliczeniowego. Czy możemy udzielić mu czasu wolnego po zakończonym 
okresie rozliczeniowym?
TAK. Można tak zrobić, ale jedynie w sytuacji, gdy to sam pracownik wystąpi z pisemnym 

wnioskiem o udzielenie mu czasu wolnego w zamian za ten przepracowany w nadgodzi-

nach. W takim przypadku to, kiedy ten czas wolny zostanie udzielony, jest kwestią po-

rozumienia pracownika z pracodawcą. Nie obowiązuje bowiem wymóg udzielenia czasu 

wolnego do końca okresu rozliczeniowego.

Czy można zatrudnić na część etatu ojca przebywającego 
na urlopie macierzyńskim
Udzieliliśmy pracownikowi – ojcu dziecka (po minimalnej 14-tygodniowej czę-
ści wykorzystanej przez matkę dziecka) urlopu macierzyńskiego. Czy możemy 
go w tym czasie zatrudnić na część etatu?
NIE. Nie można zatrudnić pracownika na część etatu w czasie jego przebywania na urlopie 

macierzyńskim. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy pracownik – ojciec korzysta z dodatko-

wego urlopu macierzyńskiego i w czasie urlopu rodzicielskiego. Zatrudniony może wtedy 

świadczyć dla swego pracodawcy pracę, ale tylko wówczas, gdy jej wymiar nie przekracza 

połowy jego pełnego wymiaru czasu pracy.

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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Za nocleg w kabinie samochodu 
pracownikowi przysługuje ryczałt
Zapewnienie przez pracodawcę nocnego odpoczynku w kabinie samochodu cię-
żarowego nie jest bezpłatnym noclegiem w rozumieniu przepisów prawa pracy, 
a zatem kierowca ma wobec pracodawcy roszczenie o zapłatę ryczałtu za nocleg 
(uchwała SN z 7 października 2014 r., I PZP 3/14). c0695aee-f527-4d29-ba19-56bbfed400d6

W latach 2009–2011 pracownicy firmy przewozo-
wej wykonywali krajowe i zagraniczne podróże 
służbowe. Nocowali w kabinach pojazdów. Praco-
dawca nie wypłacał kierowcom ryczałtów za noc-
legi, utrzymując, że zapewnia im odpowiednie 
warunki do odpoczynku w kabinach pojazdów. Po 
ustaniu zatrudnienia byli pracownicy pozwali fir-
mę, żądając zapłaty należnych świadczeń za noc-
legi. 

Stanowiska sądów i SN
Sąd I instancji stwierdził, że pracownicy mieli za-
pewnione komfortowe warunki do odpoczynku 
w kabinach samochodów, a zatem uznał ich rosz-
czenia o zapłatę ryczałtów za noclegi za niezasad-
ne. Byli pracownicy wnieśli apelację od tego wy-
roku. 

Sąd II instancji powziął wątpliwość, czy w sy-
tuacji, gdy pracodawca zapewnia pracownikowi 
godziwe warunki w kabinie samochodu ciężaro-
wego w czasie odbywanej przez kierowcę podró-
ży służbowej, można przyjąć, że pracodawca za-
pewnia bezpłatny nocleg w rozumieniu przepisów 
prawa pracy, a więc, czy w rezultacie jest zwol-
niony z zapłaty ryczałtu za noclegi. Należy za-
znaczyć, że wątpliwość sądu II instancji – z którą 
ostatecznie sąd ten zwrócił się do Sądu Najwyż-
szego (dalej: SN) o rozstrzygnięcie zagadnienia 
prawnego – powstała jeszcze przed podjęciem 
uchwały przez SN z 12 czerwca 2014 r. (II PZP 
1/14, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), w której 
SN uznał, że zapewnienie noclegu w kabinie sa-
mochodu nie zwalnia pracodawcy z obowiązku 
zapłaty ryczałtu za noclegi. 

W październikowej uchwale SN potwierdził, 
że nocny odpoczynek pracownika w kabinie sa-
mochodu w czasie podróży służbowej nie odpo-
wiada bezpłatnemu noclegowi, o którym stano-
wią przepisy prawa pracy. Zatem pracodawca 
nie może uchylić się od zapłaty kierowcom na-
leżnych świadczeń. SN uznał, że wobec obo-
wiązujących przepisów prawa, które traktują 
kierowcę jak pracownika odbywającego podróż 
służbową – należne mu są takie świadczenia jak 
każdemu zatrudnionemu. SN w ustnym uzasad-
nieniu uchwały wskazał też, że z uwagi na jed-
noznaczne regulacje prawne nie ma potrzeby 
badania przesłanki godziwości noclegu w kabi-
nie. Jeśli pracodawca nie zapewnia kierowcy 

bezpłatnego noclegu – pracownikowi należny 

jest zwrot kosztów noclegu w hotelu lub mo-

telu albo ryczałt za nocleg – gdy nie przed-

stawi rachunków za nocleg (np. gdy nocuje 

w kabinie samochodu).

Wnioski dla pracodawcy
Wobec kategorycznego stanowiska SN w kwestii 
prawa kierowców samochodów ciężarowych do 
ryczałtów za noclegi, powtórzonego w kolejnej 
już w ostatnim czasie uchwale, firmy przewozowe 
powinny z tego tytułu wypłacać należności kie-
rowcom, którzy zamiast w hotelu lub motelu no-
cują w kabinach samochodów (bez względu na to, 
jakie panują w nich warunki). W przeciwnym ra-
zie pracodawcy narażają się na zapłatę odsetek za 
zwłokę, a w razie sporu sądowego – dodatkowo 
kosztów sądowych. 

 ■

ryczałt za nocleg Z WOKANDY
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ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń 
i prawa cywilnego

Czasowe powierzenie innych obowiązków 
jest zwykłym poleceniem 03664c12-3b27-4f0c-bd96-a55ac049e416

Powierzenie pracownikowi obowiązków w trybie art. 42 § 4 Kodeksu pracy jest prostym 
poleceniem służbowym, a nie wypowiedzeniem zmieniającym. Nie podlega ono 
ocenie jak oświadczenie woli pracodawcy (wyrok SN z 18 września 2014 r., III PK 138/13).

Z uwagi na likwidację działu dyspozytorskiego, 
w którym zatrudniony był pracownik, zapropono-
wano mu czasowe wykonywanie innych obowiąz-
ków. Mężczyzna otrzymał dwie propozycje, jednak 
żadnej z nich nie przyjął. Pomimo że przebywał na 
zwolnieniach lekarskich (wykorzystał pełny okres 
zasiłku chorobowego, a następnie korzystał ze 
świadczenia rehabilitacyjnego), zapoznawał się 
z propozycjami pracodawcy dotyczącymi zmiany 
stanowiska pracy i je odrzucał.

Ostatecznie pracodawca rozwiązał z pracowni-
kiem umowę o pracę na podstawie art. 53 ustawy 
– Kodeks pracy; dalej: k.p. (rozwiązanie umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawi-
nionych przez pracownika). Pracownik wystąpił 
z powództwem przeciwko pracodawcy. Jego zda-
niem czasowe powierzenie obowiązków było 
w istocie wypowiedzeniem zmieniającym, a po-
nieważ było ono niezgodne z prawem – zażądał 
odszkodowania. Wystąpił też m.in. o zasądzenie 
od pracodawcy zadośćuczynienia w kwocie 
10 000 zł.

Stanowiska sądów i wyrok SN
Sąd I instancji nie podzielił argumentacji pra-
cownika i oddalił powództwo w całości. Były 
pracownik zaskarżył wyrok. Sąd II instancji 
uznał, że doszło do niezgodnego z prawem roz-
wiązania umowy o pracę i zasądził odszkodowa-
nie. Przyjął, że powierzenie pracownikowi in-
nych prac było w istocie wypowiedzeniem 
zmieniającym, gdyż nowe zadania pracownika 
nie odpowiadały jego kwalifikacjom. Nastąpiło 
więc obejście przepisów prawa o wypowiadaniu 
umów o pracę. Sąd II instancji oddalił roszcze-
nie o zadośćuczynienie.

Pracodawca złożył do Sądu Najwyższego (da-
lej: SN) skargę kasacyjną.

SN uznał, że okoliczności faktyczne sprawy 
nie dają podstaw do przyjęcia, by czasowe po-
wierzenie pracownikowi innych obowiązków, 
które spełniało wymogi art. 42 § 4 k.p., było 
w rzeczywistości wypowiedzeniem zmieniają-
cym. SN podkreślał, że czasowe powierzenie obo-
wiązków jest poleceniem w ramach procesu pra-
cy, a nie oświadczeniem woli – a zatem nie 
podlega wykładni.

Sąd orzekł więc, że nie ma podstaw do zasą-
dzenia odszkodowania. Podkreślił, że odszkodo-
wanie jest zasadne w razie niezgodnego z prawem 
rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie stosun-
ku pracy na podstawie art. 53 k.p. było uzasad-
nione.

SN nie orzekał o zadośćuczynieniu – nie było 
ono przedmiotem skargi kasacyjnej, niemniej jed-
nak zasygnalizował, że w razie powierzenia pra-
cownikowi innej pracy, zadośćuczynienie może 
być zasadne – jeśli takie działanie pracodawcy 
naruszałoby godność pracownika.

Wnioski dla pracodawcy
Pracodawca może powierzyć pracownikowi wy-
konywanie innych czynności na okres nieprzekra-
czający 3 miesięcy. Takie powierzenie obowiąz-

ków jest poleceniem służbowym, a pracownik 

zobowiązany jest je wykonać, jak każde inne 

polecenie pracodawcy, które nie jest sprzeczne 

z prawem. Czasowe powierzenie innej pracy 

nie jest zatem oświadczeniem woli pracodawcy 

(podlegającym ocenie), lecz zwykłym polece-

niem w toku procesu pracy.

■
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KATARZYNA KALATA – doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 11-letnim doświadczeniem 
w pracy w działach personalnych

Czy jedna część urlopu rodzicielskiego 
może być krótsza niż 8 tygodni
Pracownica, która jest u nas zatrudniona na czas określony, urodziła dziecko. Umo-
wa rozwiąże się w trakcie urlopu rodzicielskiego, tj. po 3 tygodniach od jego rozpo-
częcia. Czy pracownica będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego za dalszą 
część urlopu rodzicielskiego wypłacanego przez ZUS, skoro pierwsza część urlopu 
rodzicielskiego będzie krótsza niż 8 tygodni? 20eb2348-b1c8-4009-99b5-a1b0088e05b7

Tak, pracownica nabędzie prawo do zasiłku ma-
cierzyńskiego za cały okres urlopu.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo 
albo nie więcej niż w trzech częściach, z których 
żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przy-
padających bezpośrednio jedna po drugiej 
– w wymiarze wielokrotności tygodnia. Powyż-
sza zasada nie dotyczy sytuacji, w której umowa 
o pracę rozwiązuje się w trakcie korzystania 
z urlopu rodzicielskiego. Jeżeli okres urlopu wy-
kracza poza ostatni dzień zatrudnienia, to z uwa-
gi na to, że urlop rodzicielski jest uprawnieniem 
pracowniczym, z którego można korzystać tylko 
będąc w stosunku pracy, pracodawca może go 
udzielić wyłącznie do dnia zakończenia stosunku 
pracy. W takim przypadku nie mają zastosowania 
reguły udzielania tych urlopów, zgodnie z który-
mi urlop ma obejmować pełne tygodnie, a część 
urlopu rodzicielskiego ma obejmować co naj-
mniej 8 tygodni. To oznacza, że w Państwa przy-
padku udzielenie urlopu rodzicielskiego do dnia 

ustania stosunku pracy może obejmować okres 
niebędący wielokrotnością tygodnia, a urlop ro-
dzicielski może być krótszy niż 8 tygodni (np. 
3 tygodnie). Potwierdzają to zarówno ZUS, jak 
i MPiPS.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za 
okres od dnia następnego po ustaniu zatrudnienia 
dla Państwa pracownicy, powinni Państwo prze-
kazać do ZUS: zaświadczenia płatnika składek na 
druku ZUS Z-3, skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka albo jego kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem, dodatkowo poświadczoną za zgod-
ność z oryginałem kopię wniosku o udzielenie 
odpowiednich urlopów, informację o wysokości 
procentowej wypłacanego przez płatnika składek 
zasiłku macierzyńskiego, jeśli informacja taka 
nie została zawarta w zaświadczeniu ZUS Z-3. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1821a 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) .

urlop rodzicielski PYTANIA Z FORUM

Stanowiska ZUS i MPiPS w sprawie urlopu rodzicielskiego

Stanowisko Treść
ZUS – Wyjaśnienia 
wątpliwości doty-
czących zmian prze-
pisów w zakresie 
zasiłku macierzyń-
skiego obowiązują-
cych od 17 czerwca 
2013 r. 

Ustanie zatrudnienia w okresie wnioskowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego (...) nie pozbawia pracownicy/pracownika 
możliwości korzystania z (…) urlopu rodzicielskiego w czasie zatrudnienia. 
W takim przypadku wniosek o udzielenie (...) urlopu rodzicielskiego powinien być złożony zgodnie z wymagania-
mi określonymi w przepisach Kodeksu pracy, w tym przewidującymi, że (…) urlopu rodzicielskiego można udzielić 
w wymiarze wielokrotności tygodnia, a część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni. Dotyczy 
to także sytuacji, gdy w trakcie trwania tych urlopów umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu (…). Jeżeli wnioskowany 
okres urlopu wykracza poza ostatni dzień zatrudnienia (…), pracodawca może ich udzielić wyłącznie do dnia zakoń-
czenia stosunku pracy. W takim przypadku nie mają zastosowania reguły udzielania tych urlopów, zgodnie z któ-
rymi urlop ma obejmować pełne tygodnie, a część urlopu rodzicielskiego ma obejmować co najmniej 8 tygodni. 

MPiPS (rodzicielski.
gov.pl)

Jeśli do końca trwania umowy o pracę zawartej na czas określony mama dziecka zdążyła wykorzystać 6 tygo-
dni urlopu rodzicielskiego (z 26), to po rozwiązaniu tej umowy będzie jej przysługiwać zasiłek macierzyński za 
okres odpowiadający okresowi niewykorzystanego urlopu rodzicielskiego, a więc za 20 tygodni. 
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W numerze 43/2014 „Serwisu PP”:
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stanowiła podstawy wymiaru składek ZUS
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Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:
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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
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