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>> komisja wyborcza, zwolnienia od pracy, wynagrodzenie

1.  Czy pracownikowi przysługują dni wolne 
w związku z udziałem w komisji wyborczej

PROBLEM  Zatrudniamy pracownika w podstawowym systemie czasu pracy. 
Jest on członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. W związku z pełnioną funkcją pracownik poprosił o udziele-
nie 2 dni wolnych od pracy 26 i 27 maja br. Czy musimy udzielić mu takich dni 
wolnych po terminie wyborów? Jeśli tak, to czy przysługuje za nie wynagro-
dzenie? 

RADA  Tak. Muszą Państwo udzielić pracownikowi dni wolnych, o które wy-
stąpił, w terminie przez niego wskazanym. Za te dni wolne pracownikowi nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

UZASADNIENIE  Pracownicy, którzy zasiadają w obwodowych komisjach wyborczych, mają 
prawo do maksymalnie 5 dni wolnych w związku z wykonywaniem prac w tych komisjach 
(art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego). W związku z tym, że wybory do Parlamentu Europejskiego 
przypadają w niedzielę 25 maja 2014 r., wystąpienie pracownika o udzielenie dni wolnych 

26 i 27 maja br. z tytułu pracy w obwodowej 
komisji wyborczej jest uzasadnione. W tych 
dniach, przypadających bezpośrednio po 
wyborach, pracownik będzie zapewne wy-

konywał funkcje związane z pracą w komisji wyborczej, np. liczył głosy. Pracownik nie musi 
wykorzystać wszystkich 5 dni zwolnienia od pracy, jakie mu przysługują w związku z pracą 
w obwodowej komisji wyborczej. Nie ma przeszkód, aby skorzystał z mniejszej liczby dni 

wolnych. 
Zwolnienie od pracy w związku z udzia-

łem pracownika w pracach obwodowej ko-
misji wyborczej jest traktowane jak nie-
obecność usprawiedliwiona i pracodawca 
ma w tym przypadku obowiązek zwolnić 
pracownika od pracy. 

Za czas takiego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego oraz do innych uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wyna-
grodzenia (art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego). 

Pracownik, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy w związku z wykonywa-
niem swoich zadań jako członek obwodowej komisji wyborczej, jest zobowiązany, co naj-
mniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić pracodaw-
cę w formie pisemnej o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Natomiast nie 
później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy powinien dostarczyć 

 Zobacz e-Poradnik „Zwolnienia od pracy” dostępny 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl

UWAGA!
Pracodawca musi zwolnić pracownika od pracy 
w związku z jego udziałem w obwodowej komisji wy-
borczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
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pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy w związku z wykony-
waniem zadań w komisji. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
 ■ imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej, 
 ■ wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy, 
 ■ przyczynę i czas nieobecności w pracy. 

Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje prze-
wodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca. 
Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zain-
teresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji. 

Oprócz zwolnień od pracy, członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują: 
 ■ diety, 
 ■ zwrot kosztów podróży, 
 ■ zwrot kosztów noclegów, 
 ■ zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wy-

ników głosowania, 
 ■ zwrot kosztów dojazdów i przejazdów publicznymi środkami komunikacji. 

Świadczeń tych nie wypłacają pracodawcy. Należności członkom obwodowych komisji 
wyborczych wypłaca właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, a członkom ob-
wodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich dyrektor delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 154 § 4 i § 7 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – Dz.U. Nr 21, poz. 112; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 180 

 ● § 1 pkt 2 lit. b, § 9, § 11 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 14 marca 2011 r. w sprawie 
należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy 
– M.P. Nr 23, poz. 252; ost.zm. M.P. z 2014 r., poz. 184 

e6a136a8-364b-46a6-89d1-97aa15bd4b05

Magdalena Opalińska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zaj-
muje się zawodowo prawem pracy 

 >> odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, termin

2.  Do 31 maja 2014 r. trzeba przekazać pierwszą 
ratę odpisu na zfśs 

Pracodawcy, którzy w 2014 r. obowiązkowo utworzyli zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, powinni przekazać do końca maja na wyodrębniony 
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rachunek funduszu co najmniej 75% równowartości odpisu podstawo-
wego ustalonego na cały rok. Pracodawcy niezobowiązani do utworze-
nia zfśs, którzy dobrowolnie go utworzyli, wysokość odpisu na fundusz 
ustalają w dowolnej wysokości i środki przekazują w ustalonym przez 
siebie terminie. 
Przepisy ustawy o zfśs nakładają na zakład pracy, który tworzy fundusz obligatoryjnie, 

obowiązek przekazywania odpisu ustalonego na dany rok w dwóch ratach, w terminach 
i w wysokości odpowiednio: 
 ■ do 31 maja – co najmniej 75% odpisów podstawowych, 
 ■ do 30 września – pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające. 

Ponieważ w 2014 r. 31 maja przypada w sobotę, któ-
ra nie jest uznawana za dzień ustawowo wolny od pracy 
(art. 115 Kodeksu cywilnego), pracodawca powinien prze-
kazać środki na rachunek funduszu najpóźniej tego dnia.  

Przekazanie środków na zfśs po wyznaczonym terminie, np. po 31 maja, nie powoduje 
powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu. 
W wyroku z 11 kwietnia 2012 r. (III PK 66/11) Sąd Najwyższy stwierdził, że:

(…) obowiązujące prawo nie uzasadnia twierdzenia, iż za opóźnienie w przekazaniu 
równowartości odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, przysługują odsetki. (…) Odpis na Fundusz lub brak takiego 

odpisu stanowi jedynie przesunięcie majątkowe o charakterze formalnym w obrębie kont, 
jakie posiada pracodawca. Nie ma więc – mimo naruszenia przepisu – podmiotu poszko-
dowanego. Jednocześnie prawa do dochodzenia w niniejszej sprawie odsetek nie ustana-
wiają ani ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ani też inne ustawy (…).

Podstawę naliczania odpisu na fundusz stanowi przeciętna planowana w danym roku ka-
lendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej 
przeciętnej liczby zatrudnionych. W tej liczbie należy uwzględnić pracowników w pełnym, jak 
i w niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu niepełnego wymiaru na pełny), zatrud-
nionych na podstawie: 
 ■ umowy o pracę, 
 ■ wyboru, 
 ■ mianowania, 
 ■ spółdzielczej umowy o pracę.

Obliczając przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym należy:
Krok 1. Dodać przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i
Krok 2. Tak otrzymaną sumę podzielić przez 12. 
Ten sam sposób obliczania przeciętnego zatrudnienia należy stosować również w przy-

padku, gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał 

Posłuchaj audiokomentarza „Wszystko 
o tworzeniu ZFŚS”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na niepełny rok kalendarzowy (§ 3 roz-
porządzenia z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych 
w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). 

W 2014 r. odpisu na zfśs (zarówno podstawowego, jak i fakultatywnego) dokonuje się 
od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w drugim półroczu 2010 r., tj. od 2917,14 zł. 
Zatem jest to ta sama kwota, która stanowiła podstawę odpisu w 2013 r. 

Wysokość odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych (nieobowiązkowych) na zfśs 
w 2014 r. 

Osoba, na którą jest dokonywany odpis 
Wysokość odpisu 
podstawowego 

na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%) 1093,93 zł 

na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach 
lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach pomostowych (50%) 

1458,57 zł 

na jednego pracownika młodocianego: 
 ■ w pierwszym roku nauki (5%) 
 ■ w drugim roku nauki (6%) 
 ■ w trzecim roku nauki (7%) 

145,86 zł 
175,03 zł
204,20 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie 
Zwiększenie odpisu 

podstawowego 

na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczący 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu może być 
zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

182,32 zł 

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie Zwiększenie funduszu 

na każdego uprawnionego do opieki socjalnej emeryta i rencistę, w tym 
także ze zlikwidowanych zakładów pracy, nad którymi pracodawca spra-
wuje opiekę  socjalną, fundusz może być zwiększony o 6,25% przeciętne-
go wynagrodzenia miesięcznego 

182,32 zł 

na każdą zatrudnioną osobę fundusz można zwiększyć o 7,5% przeciętne-
go wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości 
tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzone-
go przez pracodawcę 

218,79 zł 

Naliczone odpisy zarówno podstawowe, jak i zwiększające tworzą u pracodawcy jeden 
fundusz, którego środki należy gromadzić na odrębnym rachunku bankowym. 

PRZYKŁAD 
Spółka prywatna zobowiązana do utworzenia zfśs, która nie zwolniła się z tego obowiąz-
ku, przyjęła następujące dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w 2014 r.: 
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Pracownik Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Kwota odpisu za jednego 
zatrudnionego Razem 

Zatrudniony na pełny etat 
w normalnych warunkach 

23 23 1093,93 zł 
(2917,14 zł x 37,5%) 

25 160,39 zł 

Zatrudniony na część etatu 
w normalnych warunkach 

2 1,5 1093,93 zł
(2917,14 zł x 37,5%) 

1640,90 zł 

Zatrudniony na pełny etat, wy-
konujący pracę w szczegól-
nych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze 

2 2 1458,57 zł
(2917,14 zł x 50%) 

2917,14 zł 

Młodociany (I rok) 1 1 145,86 zł
(2917,14 zł x 5%) 

145,86 zł 

Młodociany (III rok) 1 1 204,20 zł
(2917,14 zł x 7%) 

204,20 zł 

SUMA 30 068,49 zł 

Spółka do 31 maja br. powinna przekazać na rachunek funduszu równowartość co naj-
mniej 75% odpisu, tj. 30 068,49 zł x 75% = 22 551,37 zł. 

PODSTAWA PRAWNA: 2508ab32-4149-442e-8ae3-cacd5baa08bd

 ● art. 5, art. 5b–5c, art. 6, art. 12 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
– j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1645

 ● § 1, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania 
przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Dz.U. 
Nr 43, poz. 349

 ● obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w go-
spodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. Nr 15, poz. 156

 ● art. 115 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121

Bożena Goliszewska-Chojdak –  ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor 
MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilku-
nastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym

>>  zaświadczenia, świadczenia przedemerytalne

3.  Do 2 czerwca br. pracodawca musi wystawić 
zaświadczenie o przychodzie dla osób 
uprawnionych do zasiłku lub świadczenia 
przedemerytalnego

Pracodawcy (zleceniodawcy) muszą przesłać do ZUS do 2 czerwca 
2014 r. zaświadczenia o przychodzie osób pobierających świadczenie/
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zasiłek przedemerytalny za okres od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. 
Obowiązek rozliczenia przychodu powstaje po zakończeniu roku rozli-
czeniowego, który przypada na 31 maja.

W przypadku świadczeń/zasiłków przedemerytalnych – odmiennie niż ma to miejsce 
przy emeryturach i rentach, gdzie są rozliczane przychody osiągane w latach kalendarzo-
wych – ZUS dokonuje rozliczenia zarobków osiągniętych w okresie od 1 marca danego roku 
kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego (art. 6 ust. 1 ustawy 
o świadczeniach przedemerytalnych). Płatnik musi wystawić zaświadczenie o przychodzie 
osób pobierających świadczenie/zasiłek przedemerytalny i przesłać je do ZUS w terminie 
do 31 maja. Ponieważ w 2014 r.  31 maja przypada w so-
botę, to termin upływa 2 czerwca.

W zaświadczeniu płatnik ma obowiązek wykazania 
przychodów uzyskanych w poszczególnych miesiącach 
rozliczanego okresu. Wystawiając zaświadczenie o przychodzie pracodawca (zleceniodaw-
ca) musi uwzględnić poszczególne wypłaty w miesiącach, w których zostały one wypłacone 
(postawione do dyspozycji osoby ubezpieczonej). Płatnik nie powinien uwzględniać przycho-
du, który został wypłacony z tytułu pracy wykonywanej przed nabyciem prawa do zasiłku/
świadczenia przedemerytalnego. Taki przychód nie wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie 
świadczenia, mimo że został wypłacony już po ustaleniu uprawnień. 

PRZYKŁAD 
Pracodawca zatrudnia pracownika uprawnionego od 1 marca 2013 r. do świadczenia 
przedemerytalnego. W maju 2013 r. pracodawca wypłacił nagrodę roczną za 2012 r. 
W zaświadczeniu o przychodzie płatnik składek nie powinien uwzględniać nagrody rocz-
nej, ponieważ dotyczy ona 2012 r., kiedy to pracownik nie miał prawa do świadczenia. 

Kto ma obowiązek powiadomić ZUS o przychodzie 
Obowiązek powiadomienia ZUS o wysokości przychodu osiąganego przez osobę upraw-

nioną do tych świadczeń spoczywa – w zależności od rodzaju wykonywanej działalności 
– na pracodawcy lub zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę, na właściwej 
jednostce organizacyjnej. Płatnik składek jest zobowiązany do powiadomienia ZUS o wyso-
kości przychodów uzyskanych przez osobę uprawnioną do świadczenia/zasiłku przedeme-
rytalnego w formie zaświadczenia z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych 
miesiącach danego okresu rozliczeniowego. 

Przychody wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie 
świadczenia 
Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku emerytur i rent, na zawieszenie lub zmniej-

szenie wysokości świadczeń przedemerytalnych mają wpływ wyłącznie przychody uzyskane 
z pracy, z tytułu której osoba uprawniona do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego pod-
lega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. 

 Zobacz wideoszkolenie „Przychody ze stosun-
ku pracy”  dostępne w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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W zaświadczeniu o przychodzie dla pracownika należy uwzględnić wynagrodzenie zasad-
nicze oraz wszelkie inne składniki wynagrodzenia, od których należy odprowadzać składki 
na ubezpieczenia społeczne (np. nagrody kwartalne, premie, wynagrodzenie za nadgodziny). 

Wyjątkiem od powyższej zasady są kwoty (które nie podlegają oskładkowaniu) uzyska-
ne z tytułu: 
 ■ pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, 
 ■ wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, 
 ■ świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego oraz zasiłku wyrównawczego i dodatku 

wyrównawczego. 

Pozostałe wypłaty, od których płatnik nie odprowadza składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe, nie mają wpływu na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia bądź zasiłku 
przedemerytalnego. Takich kwot nie należy uwzględniać w zaświadczeniu wystawianym do 
ZUS (np. zapomogi losowe, diety za podróż służbową, odprawy). 

PRZYKŁAD 
Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego pobrała za 16 dni października 
2013 r. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. W lutym 2014 r. wypłacono jej 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dodatek za urlop wypoczynkowy. Przy 
ustalaniu przychodu należy uwzględnić wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 
i nie należy wykazywać dopłaty do wczasów. 

Wzór zaświadczenia dla pracownika 

.............................................................  Warszawa, 6 maja 2014 r. 
       pieczątka firmowa pracodawcy 

 
Nr SWPN 29999999–8/01 
 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
III Oddział w Warszawie 

Zaświadczenie 
Zaświadcza się, że Pan Janusz Kowalczyk, zam. 01–236 Warszawa, ul. Płocka 5a m. 3, 
PESEL: 55120683432, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1 maja 2013 r. na 
stanowisku brygadzisty. W okresie od 1 maja 2013 r. do 28 lutego 2014 r. uzyskał w poszcze-
gólnych miesiącach przychód w następującej wysokości: 

 maj 2013 r. – 1300 zł, 
 czerwiec 2013 r. – 1000 zł, 
 lipiec 2013 r. – 1200 zł, 
 sierpień 2013 r. – 1500 zł, 
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 wrzesień 2013 r. – 1500 zł, 
 październik 2013 r. – 1500 zł + 800 zł premii, za okres od 1 lipca do 30 września 2013 r. 
 listopad 2013 r. – 1400 zł, 
 grudzień 2013 r. – 1400 zł + 1200 zł premii, za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. 
 styczeń 2014 r. – 1500 zł, 
 luty 2014 r. – 1500 zł. 

Łączna kwota przychodu uzyskanego przez Pana Janusza Kowalczyka wynosi 15 800 zł. 
Pan Janusz Kowalczyk w okresie od 1 maja 2013 r. do 28 lutego 2014 r. nie pobierał wynagro-
dzenia za czas niezdolności do pracy ani zasiłku chorobowego. 
 
                                                                                                             Elżbieta Kwiatkowska 
  ........................................................
 główny specjalista do spraw kadr i płac 

 

  Zaświadczenie  dla  zleceniobiorcy 
Zleceniodawca wystawiając zaświadczenie o przychodzie dla zleceniobiorców ma obo-

wiązek wykazania przychodu w takiej wysokości, w jakiej był on przyjmowany do ustale-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe. Rozliczeniu podlegają 
także przychody osób wyłączonych z ubezpie-
czeń społecznych z uwagi na podleganie temu 
obowiązkowi z innego tytułu. 

Osoba uprawniona do świadczenia/zasił-
ku przedemerytalnego jest rozliczana z łącznej 
kwoty przychodu niezależnie od tego, czy od tych przychodów opłaca składki na ubezpie-
czenia społeczne. 

PRZYKŁAD 
Zleceniodawca zawarł umowę zlecenia na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. 
z osobą uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego, która jednocześnie jest za-
trudniona u innego płatnika na podstawie umowy o pracę. Z tytułu umowy zlecenia wy-
płacał wynagrodzenie w kwotach od 200 zł do 700 zł miesięcznie. Od tych wynagrodzeń 
nie były opłacane składki, gdyż osoba uprawniona podlegała obowiązkowi ubezpieczeń 
z tytułu umowy o pracę. Na zleceniodawcy spoczywa jednak obowiązek powiadomienia 
ZUS o kwotach wypłaconego wynagrodzenia. W zaświadczeniu wskazuje wypłacone 
kwoty (brutto), gdyż od tych kwot zostałaby opłacona składka w przypadku podlegania 
przez zleceniobiorcę obowiązkowi ubezpieczeń. 

Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą 
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność informują ZUS o przychodzie w wysokości, 

od której opłacały składkę na ubezpieczenia społeczne, a jeśli są zwolnione z tego obowiązku 

UWAGA!
Rozliczeniu podlegają wszystkie przychody, na-
wet zwolnione ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne z powodu innego tytułu do ubezpieczeń. 
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(np. podlegają ubezpieczeniu z tytułu umowy o pracę albo są uprawnione do renty rodzinnej) 
– wskazują, od jakiej kwoty opłacałyby składkę w przypadku podlegania temu obowiązkowi. 

Rozliczenie przychodu osób pobierających świadczenie/zasiłek 
przedemerytalny 
Na podstawie zaświadczenia o przychodzie ZUS rozliczy pracujące osoby uprawnione 

do zasiłku/świadczenia przedemerytalnego przy zastosowaniu dwóch progów zarobko-
wych: rocznej granicznej kwoty przychodu (29 582,40 zł) oraz rocznej dopuszczalnej kwo-
ty przychodu (10 566 zł). W przypadku gdy przychód uzyskany przez osobę uprawnioną do 
świadczenia/zasiłku przedemerytalnego przekroczył roczną kwotę graniczną, ZUS ustali, że 
świadczenie (zasiłek) – w całym rozliczanym okresie – podlegało zawieszeniu. Gdy została 
przekroczona dopuszczalna kwota przychodu, świadczenie/zasiłek przedemerytalne pod-
lega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

Na podstawie ustaleń ZUS świadczeniobiorca może zostać zobowiązany do zwrotu nie-
należnie pobranych świadczeń. Jednak na tym etapie pracodawcy/zleceniodawcy nie obcią-
żają już żadne obowiązki. 

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 5–6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 170 

 ● art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
– j.t. Dz.U z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 496

 ● art. 6, art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; 
ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

 ● § 1–3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – j.t. Dz.U. Nr 161, poz. 1106; 
ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860 

 ● komunikat Prezesa ZUS z 18 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przycho-
du oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniej-
szaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych – M.P. z 2013 r., poz. 101 

Sebastian Tomaszewski –  współautor kilku pozycji książkowych oraz licznych artykułów 
prezentujących tematykę emerytur i rent z uwzględnieniem ich 
praktycznego aspektu, od 30 lat zajmuje się problematyką ubez-
pieczeń społecznych, w szczególności z zakresu emerytur i rent 

>> świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny

4.  Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych 
i zasiłku opiekuńczym od 1 maja 2014 r.

Od 1 maja 2014 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygna-
cji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 
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opieki nad dzieckiem wynosi 800 zł. Wysokość tego świadczenia będzie 
stopniowo podwyższana, aż osiągnie wysokość minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. Ponadto opiekunowie, którzy 1 lipca 2013 r. utracili 
świadczenie pielęgnacyjne, otrzymają je za okres od 1 lipca 2013 r. do 
dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy wraz z odsetkami.

Założeniem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych jest stopniowe podwyższanie świad-
czenia pielęgnacyjnego do wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 
(w 2014 r. – 1237,20 zł netto). Dotychczas wysokość tego świadczenia wynosiła 620 zł miesięcznie.

Podwyższenie wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego 

Okres Kwota

od 1 maja do 31 grudnia 2014 r.  800 zł

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 1200 zł 

od 1 stycznia 2016 r. 1300 zł 

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie waloryzowana. 
Waloryzacja będzie polegać na zwiększeniu kwoty świadczenia o wskaźnik waloryzacji, 
tj. coroczny wzrost wysokości świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększy się mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę. W związku z tym mechanizmem zmianie z urzędu podle-
gałyby decyzje o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. 

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
przysługuje:
 ■ matce albo ojcu,
 ■ opiekunowi faktycznemu dziecka,
 ■ osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (art. 39–42 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej),
 ■ innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności (art. 128–144 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli osoby te nie podejmują albo rezygnują z za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnospraw-
ności łącznie ze wskazaniami o konieczności:
 ■ stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 ■ stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 

i edukacji.
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Otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależnione od spełnienia określonych wa-
runków. Po pierwsze, osoba niepełnosprawna musi legitymować się odpowiednim orzecze-
niem. Po drugie, niepełnosprawność musi powstać w wieku do 18. roku życia lub 25. roku 
życia, jeżeli osoba uczyła się w szkole lub w szkole wyższej. Po trzecie, opiekun osoby nie-
pełnosprawnej nie może podejmować lub powinien zrezygnować z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.

Od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego naliczane są składki na ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe oraz zdrowotne. 

Prawo do zasiłku za okres od 1 lipca 2013 r. 
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowelizacja z 7 grudnia 2012 r. ustawy o świadczeniach ro-

dzinnych, która wprowadziła kryterium dochodowe do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 
ograniczyła grupy świadczeniobiorców. Bez ustalania kryterium dochodowego do świad-
czenia pielęgnacyjnego uprawnione zostały tylko osoby spokrewnione w pierwszym stop-
niu z niepełnosprawnym, nad którym osoby te sprawowały opiekę. Osoby uprawnione do 
świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów sprzed nowelizacji, które nie speł-
niały warunków określonych w nowych przepisach, zachowały prawo do świadczenia do 
30 czerwca 2013 r. 

Na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów świadczenie pielęgnacyjne 
przysługiwało:
 ■ matce lub ojcu, 
 ■ innej osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności), 
 ■ opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 jeżeli wymienione wyżej osoby nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pra-
cy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

 — orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możli-
wością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

 — orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Znowelizowane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych zakwestionował Trybunał 
Konstytucyjny. W wyroku z 5 grudnia 2013 r. (sygn. K 27/13) stwierdził on, że są one nie-
zgodne z konstytucją. 

Konsekwencją tego wyroku jest uchwalona 4 kwietnia 2014 r. ustawa o ustaleniu i wy-
płacie zasiłków dla opiekunów. Zgodnie z tymi przepisami, osoby, które utraciły zasiłek od 
30 czerwca 2013 r., będą mogły otrzymać go w wysokości 520 zł miesięcznie wraz z odset-
kami. Zasiek będzie wypłacony za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień 
wejścia w życie ustawy, jeżeli będą spełniały warunki do przyznania zasiłku przed nowelizacją.

Zasiłek dla opiekuna za okres od 1 lipca 2013 r. będzie przysługiwał wraz z odsetkami 
ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych.
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Zasiłek będzie przyznawany na wniosek. Może on być złożony przez opiekuna nie później niż 
w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Jednocześnie wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta, czyli organ, który wypłacał świadczenie pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r., bę-
dzie musiał – w ciągu 14 dni od wejścia regulacji w życie – poinformować osoby, którym wyga-
sło prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie jednak należny za okresy, w których:
 ■ osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 ■ na osobę wymagającą opieki zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńcze-

go lub świadczenia pielęgnacyjnego innej osobie.

Nowe zasady ustalania prawa do zasiłku dla opiekunów
Prawo do zasiłku dla opiekuna będzie ustalane na czas nieokreślony, chyba że orzecze-

nie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na 
czas określony. W sytuacji gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności wydano na czas określony, prawo do zasiłku dla opiekuna będzie usta-
lane do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
upływa termin ważności orzeczenia. 

Ponadto w przypadku upływu terminu, 
na który została wydana decyzja, w związ-
ku z utratą ważności orzeczenia o niepeł-
nosprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla 
opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, będzie ustalane na wniosek. Będzie 
on mógł być złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełno-
sprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do zasiłku dla opiekuna 
będzie wówczas ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

Zasiłek dla opiekuna będzie przysługiwał w wysokości 520 zł miesięcznie. Ustalanie pra-
wa i wypłacanie zasiłków będzie zadaniem realizowanym przez gminy. 

57405c23-231e-47a7-8bc2-0726a96cdaeb
PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2–9 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w dniu oddania niniejszego 

numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw
 ● art. 39–42 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – j.t. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 135; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 866 
 ● art. 128–144 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 788; ost.zm. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 1439 
 ● art. 2, art. 16a, art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1456; 

ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1650
 ● ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – w dniu oddania niniejszego numeru 

MPPiU do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw 

Leszek Jaworski –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, doktorant na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

UWAGA!
Prawo do zasiłku dla opiekunów będzie ustalane 
na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie o niepełno-
sprawności zostało wydane na taki okres.
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O to pytają Kadrowi

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana
baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy 
każdego Kadrowego
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Czy w umowie na zastępstwo trzeba wpisać datę 
jej zakończenia
Chcemy zatrudnić pracownika na zastępstwo. Czy w umo-
wie należy wpisać datę jej zakończenia i podać przyczynę 
nieobecności zastępowanego pracownika?
NIE. Umowa o pracę na zastępstwo jest to umowa zawierana na czas określony. Wpisuje się w niej dzień rozpoczęcia pracy. Nie powinno się jednak podawać konkretnej daty zakończenia umowy. W zamian należy sprecyzować zdarzenie, które spowoduje zakończenie umowy, np. umowa zostaje zawarta na czas nieobecności pracownika X. Nie ra-dzimy też wpisywać do umowy o zastępstwo przyczyn nieobecności zastępowanego pracownika. Jeśli je bowiem podamy, każda ich zmiana spowoduje konieczność zmiany umowy na zastępstwo. 

Beata Skrobisz
-Kaczmarek
radca prawny

Czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych
jest chroniona przed potrąceniami
Jeden z naszych pracowników ma zajęcie komornicze. Oprócz 
wynagrodzenia za pracę otrzyma odprawę wypłaconą na pod-
stawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy taka odprawa 
podlega ochronie przed potrąceniami komorniczymi?
TAK. Odprawa należna pracownikowi na podstawie ustawy o zwolnie-niach grupowych, chociaż nie jest wynagrodzeniem za pracę, spełnia podobną funkcję. Jest to bowiem świadczenie rekompensujące pracow-nikowi utratę pracy i zapewniające mu utrzymanie do czasu znalezienia np. nowego zatrudnienia. Zatem taka odprawa podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 Kodeksu pracy. 

Beata Skrobisz
-Kaczmarek
radca prawny

Czy wartość upominku wręczonego pracownikowi 
z tytułu jego jubileuszu jest oskładkowana
Wypłacamy pracownikowi nagrodę jubileuszową. Szef chce 
mu dodatkowo wręczyć pamiątkowy zegarek. Czy wartość 
tego upominku należy uwzględnić w podstawie wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
NIE. Jeśli zegarek stanowi integralną część nagrody jubileuszowej, czy-li jest przyznawany na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych, to jego wartości nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń
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Porady na trudne czasy
 ✔ Pracownik, który został przywrócony do pracy, nie ma prawa do urlopu 

wypoczynkowego za okres pozostawania bez pracy
Pracownikowi przywróconemu do pracy przez sąd nie będzie przysługiwać urlop wypo-
czynkowy za okres pozostawania bez pracy. Dotyczy to także okresu, za który przyzna-
no mu wynagrodzenie, mimo że ten czas wlicza się do okresu zatrudnienia przywróco-
nego do pracy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 marca 2006 r. (I PK 144/05, 
OSNP 2007/5–6/68), w którym uznał, że pracownikowi przywróconemu do pracy orze-
czeniem sądu nie przysługuje urlop wypoczynkowy za okres pozostawania bez pracy 
– zob. „Ponowne zatrudnienie pracownika przywróconego do pracy – obowiązki pra-
codawcy”, str. 39

 ✔ Pracownicy wynagradzani stawką godzinową, którym pracodawca 
wyznaczył dzień wolny za święto 3 maja, nie nabywają prawa 
do wynagrodzenia za ten dzień
Pracownik wynagradzany stawką godzinową otrzyma wyłącznie wynagrodzenie wynika-
jące z liczby przepracowanych godzin bez względu na to, czy jego rozkład czasu pracy 
w okresie rozliczeniowym czasu pracy przewidywał dzień wolny za święto 3 maja przypa-
dające w sobotę, czy nie. Zatem taki pracownik nie nabędzie prawa do wynagrodzenia za 
dzień wolny udzielony za święto przypadające w sobotę, będącą dla zatrudnionego dniem 
wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. – zob. „Czy pracownicy ze stawką 
godzinową mają prawo do wynagrodzenia za wolne udzielone za święto 3 maja”, str. 58

 ✔ Wartość świadczeń rzeczowych finansowanych przez pracodawcę 
w okresie urlopu macierzyńskiego nie jest oskładkowana
Jeżeli świadczenie rzeczowe jest finansowane przez pracodawcę, to jego wartość sta-
nowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdro-
wotne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim. 
Wtedy pracodawca nie nalicza składek ZUS, ponieważ prawo do świadczeń rzeczowych 
nie przysługuje za okres świadczenia pracy, lecz z tytułu pobierania zasiłku macierzyń-
skiego – zob. „Czy od wartości polisy opłacanej pracownicy przebywającej na macie-
rzyńskim naliczać składki ZUS”, str. 64

 ✔ Przedsiębiorca może otrzymać wyższy zasiłek, jeśli kontynuuje 
ubezpieczenie chorobowe
Jeżeli przedsiębiorca stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby przed upływem 
pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, np. w pierwszym mie-
siącu kalendarzowym ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpocznie 
się po okresie nie dłuższym niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego 
tytułu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony osiągnął-
by, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Zatem osoba prowadząca działalność 
gospodarczą, która od razu przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, może otrzymać 
zasiłek w wysokości do 8081,06 zł – zob. „Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą”, str. 71

ŚCI

urlop
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1. Zmiany prawa – weszły w życie 18.04–26.05.2014 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 28 kwietnia 2014 r.

18 kwietnia 2014 r.

1.1.  Organizacja przygotowania zawodowego dorosłych 
po zmianach

Wprowadzony został obowiązek upowszechniania przez starostę informacji o zasadach organi-
zacji programu przygotowania zawodowego dorosłych oraz o planowanej liście miejsc przygo-
towania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie 
zawodowe dorosłych. Jest ona ustalona z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku 
pracy i zamieszczona również w Biuletynie Informacji Publicznej powiatowego urzędu pracy (do-
tychczas takie informacje były zamieszczane tylko na tablicy ogłoszeń w siedzibie powiatowego 
urzędu pracy). Ponadto na pracownika urzędu pracy nałożono obowiązek uzupełnienia wniosku 
pracodawcy w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 
w zakresie informacji dotyczących nazw zawodów, kwalifikacji i kodów cyfrowych zawodów 
zgodnie z odpowiednimi klasyfikacjami. Katalog instytucji, które mogą przeprowadzać egzami-
ny sprawdzające po przygotowaniu zawodowym dorosłych w formie przyuczenia do pracy do-
rosłych został uzupełniony o instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną 
przez starostę. W ten sposób przepisy rozporządzenia dostosowano do brzmienia art. 53d ust. 2 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. z 2013 r., 
poz. 674 ze zm. (przepis ten stanowi, że przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem 
sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję 
szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytu-
cję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę). W przeciwieństwie 
do dotychczasowych przepisów w rozporządzeniu nie wskazano odwołania do poszczególnych 
rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących pomocy de minimis, dzięki czemu będzie można 
udzielać jej na zasadach ogólnych oraz w sektorze rolnictwa i rybołówstwa. Pozostałe zmiany 
mają charakter porządkowy, polegający na ujednoliceniu i doprecyzowaniu zapisów.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przy-
gotowania zawodowego dorosłych – Dz.U. z 17 kwietnia 2014 r., poz. 497

1 maja 2014 r.

1.2.  Zmiany w ustalaniu wysokości dodatku zagranicznego 
przysługującego członkowi służby zagranicznej

Określono, że wysokość dodatku zagranicznego przysługującego członkowi służby zagra-
nicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej jest ustalana na pod-
stawie dodatku zagranicznego bazowego w poszczególnych państwach przyjmujących, 
stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. Dotychczas do dokonywania waloryzacji do-
datku zagranicznego był zobowiązany – 1 maja każdego roku – minister właściwy ds. zagra-
nicznych w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki i ministrem właściwym ds. 
pracy. Ponadto odstąpiono od pokrywania ze środków budżetowych w roku powrotu z pla-
cówki kosztów podróży urlopowej i przesiedleniowej. Natomiast finansowane będą koszty 
podróży członkowi służby zagranicznej w przypadku zgonu rodzica jego małżonka.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonują-
cym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej – Dz.U. z 24 kwietnia 2014 r., poz. 520
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1.3. Zmiany w szkoleniach w rybołówstwie morskim
Określone zostały ramowe programy szkoleń w zakresie kwalifikacji zawodowych rybaków 
rybołówstwa morskiego wymagane Konwencją STCW-F (Międzynarodowej konwencji na 
temat norm szkolenia, wydawania świadectw i pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, 
sporządzonej w Londynie w 1995 r., która weszła w życie 29 września 2012 r.) do zajmo-
wania stanowisk na statkach rybackich o długości powyżej 24 m w żegludze ograniczonej 
i nieograniczonej. 
Dotychczasowe programy szkoleń dla szypra pierwszej i drugiej klasy rybołówstwa mor-
skiego zastąpiono ramowymi programami szkoleń:
 ■  oficera wachtowego na statkach rybackich prowadzących żeglugę na wodach ogra-

niczonych – przeznaczone dla osób ubiegających się o dyplom szypra drugiej klasy 
rybołówstwa morskiego,
 ■  szypra statku rybackiego uprawiającego żeglugę na wodach ograniczonych – dla szy-

pra pierwszej klasy rybołówstwa morskiego,
 ■  szypra statku rybackiego uprawiającego żeglugę na wodach nieograniczonych – dla 

szypra żeglugi nieograniczonej.
Oprócz szkoleń wymaganych Konwencją STCW-F wprowadzono ramowy program 
szkolenia oficera wachtowego na statkach rybackich do długości 24 m na wodach 
ograniczonych, przeznaczony dla starszych rybaków i uprawniający do zajmowania 
stanowisk oficerskich i samodzielnego pełnienia wachty nawigacyjnej. Dotychczasowe 
programy szkoleń rybaków rybołówstwa morskiego znajdowały się w jednym rozporzą-
dzeniu obejmującym programy szkoleń wszystkich marynarzy. Do osób, które ukończy-
ły szkolenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się 
wymagań egzaminacyjnych określonych w tym rozporządzeniu, nie dłużej jednak niż 
do 1 lipca 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych 
programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim – Dz.U. z 18 
kwietnia 2014 r., poz. 499

10 maja 2014 r.

1.4. Nowe szkolenia dla marynarzy działu maszynowego
Określone zostały ramowe programy szkoleń dla marynarzy w dziale maszynowym w spe-
cjalności mechanicznej na poziomie pomocniczym, operacyjnym i zarządzania oraz 
w specjalności elektrycznej na poziomie pomocniczym i operacyjnym. Niektóre programy 
szkoleń (np. na świadectwa starszego motorzysty, elektromontera) nie funkcjonowały w do-
tychczasowych przepisach. Ich opracowanie zostało dostosowane do wymagań określo-
nych w Konwencji STCW-F (Międzynarodowej konwencji na temat norm szkolenia, wyda-
wania świadectw i pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie 
w 1995 r., która weszła w życie 29 września 2012 r.). Dotychczasowe programy szkoleń 
marynarzy działu maszynowego znajdowały się w jednym rozporządzeniu obejmującym 
programy szkoleń wszystkich marynarzy. Wymagań egzaminacyjnych określonych w roz-
porządzeniu nie stosuje się do osób, które ukończyły szkolenie przed dniem wejścia w ży-
cie niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2014 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 lutego 2014 r. w sprawie ramo-
wych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowe-
go – Dz.U. z 25 kwietnia 2014 r., poz. 536
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26 maja 2014 r.

1.5.  Obowiązek przedłożenia informacji o niekaralności przez 
wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży

W czasie zorganizowanej formy wypoczynku dzieci i młodzieży wychowawcą lub kierowni-
kiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciw-
ko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności na szkodę małoletniego oraz za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, 
a także osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wycho-
wywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymy-
wania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania 
się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu. W celu potwierdzenia wymienionych warunków kandydat na wychowawcę lub kierow-
nika wypoczynku dzieci i młodzieży jest zobowiązany przedstawić organizatorowi tego wy-
poczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego lub – jeśli jest jednocześnie zatrudniony 
na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione 
umyślnie – złożyć w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za ww. przestępstwa. Po-
wyższe regulacje zostały wprowadzone do art. 92a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw – Dz.U. z 25 kwietnia 2014 r., poz. 538

2.  Oczekują na wejście w życie od 1.06.2014 r. i od 1.10.2014 r.

Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 28 kwietnia 2014 r.

1 czerwca 2014 r.

2.1.  Zmiana podstawy zasiłku chorobowego dla żołnierzy 
i funkcjonariuszy

Zasiłek chorobowy żołnierzy i funkcjonariuszy został obniżony do 80% uposażenia (dotych-
czas wynosił 100%). Prawo do 100% uposażenia przysługuje, jeśli niezdolność do pracy 
była spowodowana m.in.: wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby, choro-
bą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, wypadkiem 
w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, chorobą przypa-
dającą w czasie ciąży, poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 
kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 
komórek, tkanek i narządów, oddaniem krwi lub jej składników w jednostkach organizacyj-
nych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi. Do kontrolo-
wania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom 
będą zobowiązani lekarze orzecznicy ZUS. Kontroli będzie też podlegać prawidłowość wy-
korzystania zwolnienia. Funkcjonariusze i żołnierze wykonujący w czasie zwolnienia pracę 
zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem utracą prawo do uposa-
żenia za cały okres, na jaki je wystawiono. 
Ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, 
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej 
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żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie 
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, 
ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 18 kwietnia 2014 r., 
poz. 502

Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w MPPiU nr 9/2014 w artykule 
„Sędziowie, prokuratorzy oraz służby mundurowe będą mieli prawo do 80% 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy”

1 czerwca 2014 r.

2.2.  Niższe wynagrodzenie za czas choroby dla sędziów 
i prokuratorów

Wynagrodzenie za czas choroby sędziów: sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, 
sądów wojskowych, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zostało obniżone ze 100% 
do 80%. Wynagrodzenie to będzie wypłacane maksymalnie przez rok. Jeśli niezdolność 
do pracy z powodu choroby będzie trwała dłużej, sędzia lub prokurator może przejść 
lub być przeniesiony w stan spoczynku. Prawo do 100% wynagrodzenia za czas cho-
roby zachowają prokuratorzy i sędziowie przebywający na zwolnieniu lekarskim z po-
wodu wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej 
w okresie ciąży oraz choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami 
lub warunkami wykonywania czynności prokuratora lub sędziego. O tym, czy choroba 
powstała w związku z wykonywaniem czynności prokuratora lub sędziego będzie roz-
strzygał lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia lekarza orzecznika sędziom i prokurato-
rom  będzie przysługiwało odwołanie do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od 
doręczenia orzeczenia.
Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym – Dz.U. z 22 kwietnia 2014 r., poz. 504
O zmianach pisaliśmy w MPPiU nr 9/2014 w artykule „Sędziowie, prokuratorzy oraz służby 
mundurowe będą mieli prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy”

1 października 2014 r.

2.3.  Skrócona procedura powoływania kandydatów na wolne 
stanowiska sędziowskie 

Procedura obsadzania wolnego stanowiska sędziowskiego będzie trwać ok. 200 dni 
(obecnie ok. 400 dni) m.in. dzięki skróceniu jej poszczególnych etapów, takich jak np.: 
złożenie wniosku o obwieszczenie wolnego stanowiska, publikacja w Monitorze Polskim 
informacji o wolnym stanowisku czy prezentacja ministrowi sprawiedliwości wniosku kan-
dydata. Usprawniony ma być także obieg dokumentów dzięki wykorzystaniu systemu te-
leinformatycznego, w którym kandydaci do objęcia stanowiska sędziego będą zakładać 
konta (z wyjątkiem kandydatów na sędziów sądów wojskowych oraz administracyjnych). 
W systemie znajdą się wszystkie informacje i dokumenty niezbędne w toku postępowania 
nominacyjnego. Ponadto kandydaci będą mogli być uczestnikami tylko jednego konkursu 
jednocześnie. 
Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw – Dz.U. z 23 kwietnia 2014 r., poz. 512
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3. W Sejmie
Prace nad ustawami na 66. posiedzeniu Sejmu w dniach 23–24.04.2014 r.

3.1. Zmiany w służbie Narodowych Sił Rezerwowych
Wprowadzono m.in. zachęty finansowe dla służb Narodowych Sił Rezerwowych. Polegają one na 
podwyższeniu uposażenia za każdy dzień ćwiczeń lub okresowej służby wojskowej, które będzie 
wypłacane według stanowiska służbowego (dotychczas według stopnia wojskowego), a także 
na wprowadzeniu dodatku motywacyjnego za posiadanie klasy kwalifikacyjnej. Ponadto wydłużo-
ny został maksymalny czas służby w NSR. Limit stanowi granica wieku odpowiednia dla stopnia 
wojskowego – 50 lat dla szeregowych i 60 lat dla podoficerów i oficerów (dotychczas czas służby 
wynosił 15 lat). Uproszczono także system wypłacania rekompensat dla pracodawców w związku 
z koniecznością znalezienia zastępstwa za pracownika, który podjął służbę w NSR. Zmiany mają 
na celu zwiększenie atrakcyjności służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw – status dokumentu nr 1992, ustawa 
przekazana do podpisu prezydenta

3.2.  Zatrudnianie asystentów do opieki szkolnej nad dziećmi 
szkół podstawowych 

Umożliwiono zatrudnianie w klasach I–III szkół podstawowych asystentów nauczycieli, którzy 
będą wspierać pedagogów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze 
lub świetlicowe. Ponadto asystenci będą wspierali także wychowawców świetlicy i inne osoby. 
Asystenci będą zatrudniani przez gminy na podstawie Kodeksu pracy. Ich wynagrodzenie nie 
będzie mogło przekroczyć pensji nauczyciela dyplomowanego. Ponadto nowelizacja uprasz-
cza procedurę odraczania obowiązku szkolnego 6-latków. Będzie ono następowało, zgodnie 
z opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, do końca roku 
kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Jednocześnie przeniesiono z poziomu 
rozporządzenia do ustawy przepisy dotyczące świetlic szkolnych. Zajęcia świetlicowe będą 
organizowane przez szkołę m.in. na wniosek rodziców, a pod opieką jednego nauczyciela 
będzie mogło przebywać nie więcej niż 25 uczniów. Nowelizacja ma wzmocnić system opieki 
szkolnej nad dziećmi szkół podstawowych, w tym specjalnych oraz integracyjnych.
Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty – status dokumentu 
nr 2132, ustawa przekazana do podpisu prezydenta

O zasadach zatrudniania i pracy asystentów piszemy w dodatku do niniejszego numeru 
MPPiU „Kadry i płace w sferze budżetowej” w artykule „Po zmianie przepisów w szkołach 

można zatrudniać asystentów nauczycieli”

Oprac. Anna Seroczyńska
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4. Najnowsze orzecznictwo
  4.1.  Decyzja ZUS nie musi określać odpowiedzialności 

solidarnej za zaległości składkowe członków zarządu

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca odpowiedzialność 
członka zarządu za zaległości składkowe spółki nie musi zawierać stwier-
dzenia o solidarnym charakterze tej odpowiedzialności z innymi członkami 
zarządu (uchwała Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2014 r., I UZP 2/13)
Przez 4 miesiące w 2005 r. A.U. był wiceprezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością. W tym czasie w skład zarządu wchodziły jeszcze dwie osoby. Spółka zalegała 
z płatnościami składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. ZUS bezskutecznie próbował wy-
egzekwować należności. Po ogłoszeniu upadłości spółki ZUS dochodził należności od byłych 
członków zarządu, przy czym nie objął ich jednym postępowaniem. Wiceprezes A.U. został 
obciążony należnościami składkowymi za okres swojej kadencji. ZUS nie wskazał jednak w de-
cyzji solidarnego charakteru tej odpowiedzialności z pozostałymi członkami zarządu. 

Orzeczenia sądów 
Sąd I instancji uznał odpowiedzialność A.U. za zaległości składkowe jedynie za okres kil-

kunastu dni jego kadencji. Apelację od tego wyroku złożyli zarówno A.U., jak i ZUS. 
Sąd apelacyjny orzekł, że A.U. nie ponosi odpowiedzialności za zaległości składkowe 

spółki. Stwierdził wadliwość decyzji ZUS, w której odpowiedzialnością obciążono wyłącz-
nie A.U., bez uwzględnienia, że jego odpowiedzialność innych członków zarządu jest z nim 
solidarna. Skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wniósł ZUS. 

Zdaniem sędziów rozpoznających skargę kasacyjną, zrodziło się następujące zagadnie-
nie prawne wymagające rozstrzygnięcia przez powiększony skład SN: czy w świetle art. 116 
§ 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) 
w związku z art. 31 i 32 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) dopuszczalne jest wydanie przez ZUS decyzji, 
w której nałożona zostaje odpowiedzialność na członka zarządu spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością za zaległości składkowe spółki, bez wskazania solidarnej odpowiedzialności 
za te zobowiązania z innymi członkami zarządu, wobec których ZUS wydał odrębne decyzje?

Sąd Najwyższy uznał, że nie jest konieczne wskazanie przez ZUS w decyzji nakładającej 
na członka zarządu odpowiedzialność z tytułu należności składkowych spółki, że jego od-
powiedzialność jest odpowiedzialnością solidarną z innymi członkami zarządu. 

Wnioski z uchwały Sądu Najwyższego
Egzekwując od członka zarządu spółki należności z tytułu zaległości składkowych tej 

spółki ZUS nie musi zaznaczać, że jest to odpowiedzialność solidarna z innymi członkami 
zarządu. Brak takiego wskazania nie przesądza o wadliwości decyzji i nie może być podsta-
wą do zwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności wobec ZUS. 

Aneta Olędzka –  doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 
z zakresu ubezpieczeń, prawa cywilnego oraz prawa pracy
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>> pracownik sezonowy, umowa cywilnoprawna, umowa o pracę, obowiązki pracodawcy

1.   Zatrudnianie pracowników sezonowych 
– forma podjęcia współpracy

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osoby do prac sezonowych, powi-
nien zdecydować się na zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, np. umo-
wy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka bowiem forma zatrudnienia będzie 
najbardziej korzystna dla przedsiębiorców. 

Pracą sezonową jest taki rodzaj pracy, na który jest zapotrzebowanie wyłącznie przez pe-
wien krótki okres związany z określoną porą roku. Osobami wykonującymi prace sezonowe 
są zatem osoby świadczące pracę ściśle związaną z daną porą roku, niezależnie od podsta-
wy prawnej swojego zatrudnienia.

Umowa o pracę dla pracownika sezonowego 
Specyfika pracy sezonowej wskazuje, że zadania objęte pracą sezonową są wykonywa-

ne przez pewien okres, który można – bardziej lub mniej precyzyjnie – zdefiniować już przy 
zawarciu umowy. Przepisy prawa pracy nie wskazują na istnienie odrębnych regulacji doty-
czących zatrudniania pracowników sezonowych. Pracowników sezonowych można zatem 
zatrudniać na podstawie terminowych umów o pracę, a w szczególności: 

 ■ umowy na czas określony, 
 ■ umowy na czas wykonania określonej pracy, 
 ■ umowy na zastępstwo. 

Zatrudniając pracowników sezonowych na podstawie umowy o pracę, pracodawca powi-
nien wziąć pod uwagę, że musi im zapewnić wszystkie świadczenia, jakie przysługują pozo-
stałym pracownikom. Pracownicy ci powinni zatem zostać skierowani na badania lekarskie, 
przejść szkolenie bhp i – jeżeli jest taka konieczność – otrzymać odzież i obuwie robocze. 
Ponadto pracownicy sezonowi mają, tak samo jak pozostali pracownicy, m.in. prawo do ur-
lopu wypoczynkowego, gwarancję minimalnego wynagrodzenia, prawo do dodatkowych 
świadczeń za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Korzystne rozwiązania dla pracodawców zatrudniających pracowników na krótkie umowy 
dotyczą natomiast przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Pracodawcy, którzy w cią-
gu 30 dni od rozwiązania dotychczasowej umowy o pracę zatrudniają tego samego pracow-
nika na takim samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy, nie 
muszą przeprowadzać dla tego pracownika wstępnych badań lekarskich. Zatem zatrudnie-
nie pracownika sezonowego po przerwie nie zawsze będzie powodowało obowiązek prze-
prowadzania wstępnych badań lekarskich. 

Z tych względów, tj. z powodu istnienia znacznych obciążeń finansowych i organiza-
cyjnych, zatrudnianie pracowników sezonowych na podstawie umów o pracę jest nieko-
rzystne. Z drugiej jednak strony, zatrudniając pracowników sezonowych na umowy o pracę 

 Zobacz e-Poradnik „Zawieranie umów
o pracę” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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pracodawca ma wobec nich większe uprawnienia kierownicze niż w przypadku zatrudnienia 
takich osób na umowy cywilnoprawne. 

Umowa na czas określony 
Podstawą zatrudniania pracowników sezonowych 

jest często umowa o pracę na czas określony. Obecnie 
z tym samym pracownikiem można podpisać maksy-
malnie dwie umowy na czas określony, jeżeli przerwa 
między jedną a drugą umową nie przekroczyła 1 miesiąca (art. 251 Kodeksu pracy). Trzecia 
kolejna umowa powinna zostać zawarta na czas nieokreślony. Jednak to ograniczenie nie 
dotyczy pracowników sezonowych. Z pracownikami sezonowymi można zawierać dowolną 
liczbę umów na czas określony (art. 251 § 3 Kodeksu pracy). 

Umowy o pracę zawarte na czas określony 
mogą być rozwiązane zarówno przez pracow-
nika, jak i pracodawcę za 2-tygodniowym wy-
powiedzeniem (okres wypowiedzenia jest sta-
ły i nie zmienia się w zależności od długości 
okresu zatrudnienia). Jednak wypowiedzenie 
umowy na czas określony jest dopuszczalne, jeżeli okres, na jaki została zawarta umowa, jest 
dłuższy niż 6 miesięcy i w umowie przewidziano możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 
wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy). Wypowiedzenie takiej umowy jest zawsze możliwe 
w przypadku zwolnień grupowych lub likwidacji albo upadłości zakładu pracy. 

W praktyce pracownicy sezonowi są zatrudniani na okres krótszy niż 6 miesięcy. Zatem 
zatrudnienie pracownika sezonowego w tej formie oznacza, że wcześniejsze rozwiązanie ta-
kiej umowy za wypowiedzeniem nie będzie możliwe poza pewnymi wyjątkami. Rozwiązanie 
umowy na czas określony zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy jest bowiem dopuszczalne 
w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz w razie zwolnień grupowych i indywi-
dualnych z przyczyn dotyczących pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników. 

PRZYKŁAD 
Pracodawca prowadzący restaurację zatrudnił 2 dodatkowe kelnerki na lipiec i sierpień 
na podstawie umów na czas określony. Na początku lipca wybuchł pożar i budynek re-
stauracji uległ znacznemu zniszczeniu. Restauracja do końca sezonu sprzedawała tylko 
gotowe napoje i nie potrzebowała dwóch kelnerek zatrudnionych na sezon. Firma naj-
chętniej zwolniłaby obie kelnerki. Nie mogła jednak tego zrobić (z uwagi na zatrudnianie 
poniżej 20 pracowników firma nie podlega ustawie o zwolnieniach grupowych, a także 
nie znajduje się w stanie upadłości lub w likwidacji). Pracodawca musi zatrudniać obie 
pracownice do czasu zakończenia ich umów o pracę, chyba że zgodzą się na rozwiąza-
nie umów za porozumieniem stron.

Biorąc pod uwagę korzystne dla pracodawców postanowienia Kodeksu pracy w za-
kresie zawierania umów na czas określony z pracownikami sezonowymi, nic nie stoi na 

Posłuchaj audiokomentarza „Umowy 
na czas określony”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

UWAGA!
Z pracownikami sezonowymi można zawrzeć dowol-
ną liczbę umów na czas określony. 
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przeszkodzie, aby w okresie pracy sezonowej, trwającej np. przez 2 miesiące wakacji szkol-
nych, pracownik był zatrudniany na okresy tygodniowe. 

PRZYKŁAD 
Pracodawca prowadzący bar w nadmorskiej miejscowości zatrudnił 2 dodatkowe ku-
charki. Planował zawierać z nimi kolejne umowy o pracę na czas określony co tydzień 
– przez okres lipca i sierpnia. Na początku lipca budynek uległ znacznemu zniszczeniu 
z powodu wichury. W barze do końca sezonu sprzedawano tylko gotowe napoje i niepo-
trzebne były dwie kucharki zatrudnione na okres wakacji. Firma po rozwiązaniu kolejnej 
tygodniowej umowy nie zawarła z pracownicami następnych umów o pracę i nie musiała 
ich dalej zatrudniać. 

Od 21 marca 2011 r. obowiązują inne zasady wydawania świadectw pracy w przypadku 
zatrudniania pracowników na umowy terminowe (umowy na okres próbny, na czas okre-
ślony i na czas wykonania określonej pracy). Dotyczy to również pracowników sezono-

wych. Po zmianie przepisów pracodawca jest zobowiązany 
wydać pracownikowi, z którym zawiera umowy termino-
we, jedno świadectwo pracy obejmujące łącznie wszyst-
kie okresy zatrudnienia w okresie 24 miesięcy, począwszy 
od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 11 Kodeksu 

pracy). Taka regulacja ma zastosowanie również w sytuacji, gdy między poszczególnymi 
umowami terminowymi wystąpiły przerwy. Jeżeli jednak pracownik zgłosi żądanie wyda-
nia świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej wymienionej 
wyżej umowy o pracę, to pracodawca jest zobowiązany wydać mu świadectwo pracy po 
zakończeniu każdej umowy o pracę, nawet gdy trwała ona 1 tydzień. Wniosek w tej spra-
wie pracownik może złożyć w każdym czasie, jeżeli doszło do rozwiązania stosunku pra-
cy. Składa się go w formie pisemnej. Jeżeli pracownik zażąda wydania świadectwa pracy, 
to pracodawca ma obowiązek je wydać w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownik złożył 
pisemny wniosek o wydanie świadectwa pracy. 

Umowa na czas wykonania określonej pracy 
Zatrudnianie pracowników sezonowych na podstawie umów na czas wykonania okre-

ślonej pracy jest odpowiednią formą zatrudnienia wszędzie tam, gdzie okres trwania umo-
wy można zdefiniować rodzajem pracy (zadania), która ma być wykonana. Tego rodzaju 
umowy nie można zastosować np. w gastronomii (nie można przecież zdefiniować rodza-
ju pracy jako „obsłużenie wszystkich klientów, którzy w okresie wakacji chcą kupić lody”). 
Tego typu umowę można stosować przede wszystkim w rolnictwie i ogrodnictwie, gdy 
okres trwania umowy można zdefiniować np. jako „zbiór truskawek z pól pracodawcy”. 
Pewne ryzyko wiąże się z tym, że umowa na czas wykonywania określonej pracy nie może 
być rozwiązana za wypowiedzeniem przed wykonaniem pracy, dla której została zawarta, 
chyba że umowa jest rozwiązywana w związku ze zwolnieniami grupowymi lub likwidacją 
czy upadłością zakładu pracy. Zasady wystawiania przez pracodawców świadectw pracy 

 Zobacz wideoinstrukcję „Świadectwo 
pracy – jak je poprawnie wypełnić”  
dostępną w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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dla pracowników zatrudnionych na czas wy-
konania określonej pracy są takie same, jak 
w przypadku pracowników zatrudnianych 
na czas określony. 

Umowa na zastępstwo 
Umowa na zastępstwo jest rodzajem 

umowy o pracę na czas określony. Pracownik 
na zastępstwo jest zatrudniany na stanowisko nieobecnego pracownika. Z umowy na zastęp-
stwo powinno jasno wynikać, że jest to umowa na zastępstwo, a nie zwykła umowa na czas 
określony. Umowa pracownika zastępcy może określać odmienne warunki zatrudnienia od 
umowy zastępowanego pracownika (np. dotyczące wysokości wynagrodzenia), jednak nie 
gorsze niż przypisane do zajmowanego stanowiska. 

Sytuacja, gdy pracownik zastępca będzie zatrudniony jako pracownik sezonowy, nie jest 
zupełnie niemożliwa, jednak w praktyce rzadko spotykana. 

PRZYKŁAD 
Jedna z pracownic fabryki lodów otrzymała na lipiec urlop bezpłatny w celu opieki nad 
niepełnosprawnym dzieckiem (w lipcu jest nieczynne przedszkole integracyjne, do któ-
rego uczęszcza dziecko pracownicy). Właściciel fabryki lodów może zatrudnić pracow-
nika na zastępstwo. W związku z tym, że zastępstwo przypada na okres wakacji, pra-
cownika zastępcę można określić jako pracownika sezonowego. 

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że okres wypowiedzenia takiej umowy wy-
nosi 3 dni i to niezależnie od długości umowy na zastępstwo, a strona wypowiadająca umo-
wę nie musi wskazywać przyczyn jej wypowiedzenia (art. 331 Kodeksu pracy). 

Umowa na zastępstwo nie zapewnia również ochrony pracownicy w ciąży przed rozwią-
zaniem stosunku pracy. Umowy na zastępstwo nie przedłuża się bowiem do dnia porodu 
(art. 177 § 31 Kodeksu pracy). 

Również w przypadku pracowników zatrudnianych na umowę na zastępstwo stosujemy 
omówione powyżej zasady dotyczące wydawania świadectw pracy. 

Umowa na okres próbny 
Każda z umów o pracę może być również poprzedzona zawarciem umowy na okres prób-

ny (art. 25 § 2 Kodeksu pracy). Dotyczy to także umów o pracę zawieranych z pracownikami 
sezonowymi. Zaletą umów zawieranych na okres próbny jest to, że, w odróżnieniu od umów 
zawartych na czas określony, taka umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron 
już od pierwszego dnia jej trwania. 

Okresy wypowiedzenia tego typu umowy są bowiem następujące: 
 ■ 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 
 ■ 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 
 ■ 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

UWAGA!
Umowa na czas wykonania określonej pracy powin-
na precyzyjnie określać rodzaj pracy, do wykona-
nia której pracownik został zatrudniony, oraz cel 
umowy, gdyż to zdarzenie kończy stosunek pracy. 
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Dla wielu pracodawców prowadzących działalność częściowo lub całkowicie sezonową 
podpisywanie umów o pracę sezonową na czas określony, np. co tydzień, może być dość 
kłopotliwe. Warto zatem rozważyć, czy pierwszą z zawieranych umów zawrzeć na okres 
próbny, gdyż taka umowa, np. 2-miesięczna, będzie mogła być wypowiedziana z tygodnio-
wym okresem wypowiedzenia. Ponadto umowa na okres próbny pozwala sprawdzić, czy 
pracownik poradzi sobie w nowej pracy. Nie można jednak zawierać umów na okres prób-
ny, jeżeli pracodawca po tej umowie nie ma możliwości zawarcia kolejnej umowy o pracę. 

PRZYKŁAD
Pracodawca prowadzący kilka punktów małej gastronomii na plażach w okresie od lip-
ca do sierpnia (w celu ograniczenia formalności związanych z zawieraniem kolejnych 
umów o pracę na czas określony, ale jednocześnie w celu stworzenia sobie elastycz-
ności w doborze personelu) zawarł z kelnerką umowę o pracę na 2-miesięczny okres 
próbny (lipiec i sierpień). Okres, na który zawarto umowę, jest jednocześnie całym okre-
sem działania punktu gastronomicznego, w którym ta kelnerka będzie pracować. Takie 
postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe i mające na celu obejście 
przepisów o zakazie wypowiadania umów zawartych na czas określony, krótszych niż 
6 miesięcy. 

Pracownicy młodociani i dzieci a prace sezonowe 
Zatrudnianie w okresie wakacji młodych osób, które ukończyły 18 lat, nie wiąże się z żad-

nymi dodatkowymi ograniczeniami dla pracodawcy. Inaczej jest w przypadku osób, które 
są młodsze. 

Jeżeli niepełnoletni nie ukończył jeszcze 16 lat, to poza wyjątkami dotyczącymi przygoto-
wania zawodowego może być on zatrudniony wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia inspekto-
ra pracy i jedynie wtedy, gdy praca będzie wykonywana na rzecz podmiotu prowadzącego 
działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Konieczne jest też uzyskanie 
zgody przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodziców) oraz pozytywnej opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza. Dzieci poni-
żej 16 roku życia można więc zatrudniać jedynie przy takich pracach sezonowych, które są 
organizowane przez pracodawców prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, spor-
tową lub reklamową. Dotyczy to również zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. 

PRZYKŁAD
Pracodawca prowadzący ośrodek kultury dla dzieci i młodzieży zatrudnił na okres letni 
kilkoro dzieci w wieku od 13 do 15 lat do gry w przedstawieniach w nadmorskich ku-
rortach. Ma to być atrakcja dla wypoczywających. Zatrudnienie dzieci poniżej 16. roku 
życia było w tym przypadku możliwe, ponieważ ich praca jest związana z działalnością 
artystyczną lub kulturalną prowadzoną przez pracodawcę. 

Jeżeli pracownikiem sezonowym ma być osoba, która jest niepełnoletnia, ale ukończy-
ła 16 lat, to w rozumieniu Kodeksu pracy jest ona pracownikiem młodocianym. Młodociany 
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może być zatrudniony przy wykonywaniu prac lekkich (art. 2001 § 1 Kodeksu pracy). Do ta-
kich prac mogą być zaliczone również niektóre prace sezonowe. Pracami lekkimi są zadania, 
które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, 
a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. 

Zatrudnianie pracowników młodocianych przy pracach sezonowych jest jednak dla pra-
codawców uciążliwe. Przede wszystkim pracodawca planujący zatrudnić młodocianego do 
wykonywania prac lekkich musi ustalić wykaz prac lekkich występujących w zakładzie pracy 
(w regulaminie pracy lub w odrębnym dokumencie w przypadku pracodawców niezatrudnia-
jących co najmniej 20 pracowników). Dodatkowo wykaz prac lekkich musi uzyskać akcepta-
cję lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy oraz inspektora pracy. 

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi młodocianemu „mniej uciążliwe” warunki pra-
cy, co przejawia się m.in. w: 
 ■ zakazie zatrudniania w godzinach nadliczbowych, 
 ■ zakazie zatrudniania w porze nocnej (np. w godzinach od 22.00 do 6.00), 
 ■ zakazie zatrudniania przy pracach wzbronionych, 
 ■ niższym wymiarze czasu pracy – 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu (w okresie ferii 

szkolnych), 
 ■ stosowaniu wliczanej do czasu pracy przerwy trwającej nieprzerwanie 30 minut, gdy do-

bowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny. 

Niższy wymiar czasu pracy obowiązuje również wtedy, gdy młodociany jest zatrudnio-
ny u więcej niż jednego pracodawcy. Przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca ma 
więc obowiązek uzyskania od młodociane-
go oświadczenia o zatrudnieniu albo o nie-
pozostawaniu w zatrudnieniu u innego 
pracodawcy. 

Pracownicy młodociani zatrudnieni przy 
pracach lekkich mają prawo do wynagrodze-
nia w takiej samej wysokości jak zwykli pra-
cownicy. Trzeba im zatem zapewnić co najmniej minimalne wynagrodzenie. Tylko w przy-
padku wykonywania pracy w pierwszym roku zatrudnienia pracodawca może pracownikom 
młodocianym wypłacać 80% minimalnego wynagrodzenia. Takie zasady wynagradzania pra-
cowników młodocianych zatrudnionych przy lekkich pracach również nie skłaniają praco-
dawców do zatrudniania pracowników młodocianych do prac sezonowych. 

Pracownicy tymczasowi 
Jedną z form zatrudniania pracowników do prac sezonowych jest praca tymczasowa. 

Pracodawcą dla pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej. Firma, która 
korzysta z usług pracownika tymczasowego (pracodawca użytkownik), płaci wynagrodzenie 
za wykonywaną pracę wyłącznie agencji pracy tymczasowej. 

Jednak korzystanie z pracowników tymczasowych nie zawsze jest opłacalne. Pracownicy 
tymczasowi powinni być zatrudniani na warunkach nie mniej korzystnych niż pozostali 

UWAGA!
Zatrudniając młodocianego należy uzyskać od nie-
go oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozosta-
waniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. 
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pracownicy pracodawcy użytkownika. Jeśli więc agencja pracy tymczasowej ustali wyna-
grodzenie pracownika tymczasowego zbliżone do wynagrodzenia innych pracowników pra-
codawcy użytkownika oraz doliczy dodatkowe koszty związane z obsługą pracowników tym-
czasowych, wówczas zatrudnienie takich osób może być zbyt kosztowne. Z drugiej jednak 
strony, pracodawca zatrudniając pracowników tymczasowych oszczędza np. na przepro-
wadzaniu procesu rekrutacji. 

Stosowanie pracy tymczasowej przy pracach sezonowych powoduje ponadto następu-
jące ograniczenia: 
 ■ brak możliwości zatrudnienia pracownika tymczasowego na stanowisku pracy, na któ-

rym w okresie ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia 
wykonywania pracy tymczasowej, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, 
z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 
 ■ brak możliwości wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy szczególnie 

niebezpiecznej. 

Pracownicy tymczasowi nie powinni 
w sposób stały świadczyć pracy na rzecz 
tych samych pracodawców użytkowników. 
Maksymalne okresy świadczenia pracy tym-
czasowej są ograniczone, tj. w przypadku pra-

cy sezonowej będzie to maksymalnie 18 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika 
w okresie 36 kolejnych miesięcy (art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). 

Umowy cywilnoprawne na prace sezonowe 
Firmy zatrudniające pracowników sezonowych, poszukując oszczędności dążą do 

redukcji kosztów zatrudnienia. Oszczędności te mogą dotyczyć głównie składek ZUS. 
Zakładane oszczędności można osiągnąć stosując cywilnoprawne formy zatrudnienia. 

Istotną korzyścią wynikającą z zatrudniania osób do prac sezonowych na podstawie umów 
cywilnoprawnych jest łatwość rozwiązania umowy. 
W umowach cywilnoprawnych to strony ustalają warun-
ki i zasady rozwiązywania umów. W przypadku braku 
takich szczególnych ustaleń zastosowanie mają odpo-

wiednie przepisy Kodeksu cywilnego, które zawsze przewidują możliwość rozwiązania umowy. 
Ponadto osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie podlegają takiej 

ochronie przed rozwiązaniem umowy jak pracownicy. Zleceniodawca może więc rozwiązać 
np. umowę zlecenia z kobietą w ciąży czy z osobą w wieku przedemerytalnym. 

Dla wielu pracodawców bardzo istotne jest również to, że zwalnianie osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnoprawnych nie musi poprzedzać konsultacja ze związkami zawodowymi. 

Uprawnienia zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 
Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych nie przysługują świad-

czenia pracownicze. Są to dla pracodawcy duże oszczędności. Jednak na pracodawcach 

UWAGA!
Nie każdy rodzaj pracy może być wykonywany przez 
pracownika tymczasowego. 

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie zlecenio-
biorców” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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zatrudniających osoby na podstawie umów cywilnoprawnych ciąży obowiązek zapewnienia 
takim osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co oznacza przede wszystkim: 
 ■ organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
 ■ zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, 
 ■ zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez or-

gany nadzoru nad warunkami pracy. 

W przypadku osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne pracodawca sam decydu-
je, czy aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, konieczne będzie skierowa-
nie tych osób na profilaktyczne badania lekarskie lub szkolenie bhp. Najczęściej będzie 
to zależało od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku pracy np. przy maszynach czy 
innych niebezpiecznych urządzeniach przeprowadzanie badań lekarskich lub szkoleń bhp 
będzie wskazane. 

Składki z umowy o pracę, z umowy zlecenia i o dzieło 
Pracownicy sezonowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są takimi samymi pracow-

nikami jak osoby zatrudnione na stałe, podlegają więc ubezpieczeniom społecznym i ubez-
pieczeniu zdrowotnemu na ogólnych zasadach dotyczących pracowników. Oznacza to, 
że pracowników sezonowych należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 
(emerytalnego, rentowych, chorobowego, wypadkowego) oraz do obowiązkowego ubezpie-
czenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia (art. 36 ust. 4 
ustawy systemowej). 

Korzystniejsze pod tym względem jest zatrudnienie osób do prac sezonowych na pod-
stawie jednej z umów cywilnoprawnych – zlecenia lub o dzieło. 

Umowa zlecenia nie jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych, jeśli 
zleceniobiorca: 
 ■ pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę i osiąga wynagrodzenie nie niższe niż 

kwota minimalnego wynagrodzenia – bez względu na wymiar czasu pracy, 
 ■ pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę i jednocześnie ma prawo do emerytury 

lub renty (bez względu na wysokość wynagrodzenia ze stosunku pracy), 
 ■ podlega już ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania innej umowy zlecenia, 

pracy nakładczej lub prowadzenia pozarolniczej działalności/współpracy przy prowa-
dzeniu działalności. 

W takim przypadku od wynagrodzenia za zlecenie obowiązkowo należy opłacić wyłącznie 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek. 

Nie należy jednak opłacać składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpie-
czenie zdrowotne, jeśli zleceniobiorca jest: 
 ■ uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej (status 

ucznia zachowuje się do 31 sierpnia danego roku, nawet gdy zleceniobiorca nie będzie 
kontynuował nauki, lub do 30 września – gdy zleceniobiorca przedstawi zaświadczenie 
o przyjęciu na studia wyższe), 
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 ■ studentem, który nie ukończył 26 lat (status studenta zachowuje się do dnia obrony dyplo-
mu lub w przypadku zawodów medycznych – zaliczenia ostatniego egzaminu/praktyki). 

Umowa z taką osobą nie stanowi bowiem tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi 
i zdrowotnym (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej). 

Umowa o dzieło nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych ani ubezpiecze-
nia zdrowotnego bez dodatkowych warunków. Wyjątkowo należy traktować umowy zlece-
nia i umowy o dzieło: 
 ■ zawarte między pracodawcą a pracownikiem, 
 ■ wykonywane przez pracownika na rzecz pracodawcy (na podstawie umowy zawartej z in-

nym podmiotem niż pracodawca). 

W takiej sytuacji przychód z umowy zlecenia/o dzieło należy traktować jak przychód 
osiągnięty ze stosunku pracy. W konsekwencji trzeba od niego naliczyć wszystkie skład-
ki na zasadach obowiązujących pracowników (art. 8 ust. 2a w zw. z art. 18 ust. 1a ustawy 
systemowej). 

Świadczenia za czas niezdolności do pracy 
Osoby wykonujące pracę sezonową zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy 

zlecenia podlegają tym samym regulacjom z zakresu ubezpieczeń społecznych, co inne oso-
by zatrudnione na stałe. Okres wyczekiwania uprawniający do otrzymania zasiłku chorobo-
wego wynosi, co do zasady, 30 dni dla pracowników i 90 dni dla zleceniobiorców. 

Do okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku należy wliczać poprzedni okres ubezpiecze-
nia, jeśli przerwa między ubezpieczeniami nie przekroczyła 30 dni lub została spowodowana 
urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej 
przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej). 

Jest jednak grupa osób, które mogą otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowe-
go już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.

Są to: 
 ■ absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym 

lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły 
lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
 ■ osoby, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do 

pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, 
 ■ pracownicy, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubez-

pieczenia chorobowego,
 ■ posłowie i senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia 

kadencji. 

Wykonawcy pracy na podstawie umów o dzieło nie mają prawa do świadczeń za 
czas niezdolności do pracy, gdyż nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu ani 
wypadkowemu. 
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Wnioski

Stosowanie określonych form zatrudnienia pracowników sezonowych ma zalety i wady. 
W tabeli przedstawiamy najważniejsze z nich.

 
Zalety i wady zatrudniania pracowników sezonowych w zależności od formy zatrudnienia 

Forma zatrudnienia Zalety Wady

Umowa na czas okre-
ślony 

 ■ umowy rozwiązują się z upływem 
terminu ich obowiązywania 
 ■ brak obowiązku uzasadniania wy-

powiedzenia umowy o pracę za-
wartej na czas określony, na za-
stępstwo, na czas wykonywania 
określonej pracy
 ■ krótki okres wypowiedzenia nie-

zależny od długości umowy 

 ■ brak możliwości rozwiązania 
za wypowiedzeniem umowy 
na czas określony zawartej na 
okres krótszy niż 6 miesięcy 
(z wyjątkiem zwolnień grupo-
wych, indywidualnych, likwida-
cji i upadłości)
 ■ brak możliwości rozwiązania 

za wypowiedzeniem umowy na 
czas wykonania określonej pracy 
(z wyjątkiem zwolnień grupowych 
i upadłości)
 ■ ograniczenia w możliwości stoso-

wania tego rodzaju zatrudnienia

Umowa na czas wy-
konywania określonej 
pracy

Umowa na zastępstwo

Zatrudnienie pracow-
nika tymczasowego za 
pośrednictwem agencji 
pracy tymczasowej 

 ■ łatwa, szybka i tania możliwość 
rezygnacji z pracy pracownika 
tymczasowego 
 ■ brak większości obowiązków ad-

ministracyjnych związanych z za-
trudnieniem
 ■ brak problemu zastępstw w okre-

sie niezdolności do pracy pracow-
nika tymczasowego 

 ■ z reguły wyższy koszt jednostko-
wy zatrudnienia pracownika (do 
wynagrodzenia pracownika tym-
czasowego należy doliczyć pro-
wizję agencji)

Umowy cywilnoprawne  ■ niższe koszty zatrudnienia, gdyż 
w niektórych przypadkach cywil-
noprawne formy zatrudnienia nie 
wiążą się z obowiązkowymi skład-
kami ZUS 
 ■ możliwość płacenia wyłącznie 

wynagrodzenia za czas faktycz-
nie wykonanej pracy 
 ■ brak obowiązku wypłaty dodat-

ków za pracę w nadgodzinach, 
porze nocnej, w dni wolne od pra-
cy oraz w święta 
 ■ nielimitowany czas pracy, łatwość 

rozwiązania umowy, brak mini-
malnego wynagrodzenia

 ■ w niektórych przypadkach istnie-
je ryzyko zakwestionowania cy-
wilnoprawnej formy zatrudnienia
 ■ w przypadku wykonywania pra-

cy na podstawie umowy cywilno-
prawnej, gdy są spełnione warun-
ki właściwe dla umowy o pracę 
– możliwość otrzymania grzywny 
i obowiązek zgłoszenia do ubez-
pieczeń
 ■ konieczność bardziej szczegóło-

wego uregulowania wzajemnych 
praw i obowiązków w umowie (niż 
w przypadku umowy o pracę)
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Odpowiedzi na pytania Czytelników 

(?)
Prowadzę zakład przetwórstwa grzybów. Grzyby skupuję od zbieraczy, natomiast 
w okresie od sierpnia do listopada zawsze zatrudniam dodatkowo ok. 7 osób do 

pracy przy sortowaniu, czyszczeniu i mrożeniu grzybów. Słyszałem, że umowa zawarta na 
czas określony z pracownicą, która jest w ciąży, nie rozwiązuje się. Czy dotyczy to rów-
nież pracownic sezonowych? 

Tak. Pracownice sezonowe w ciąży są chronione w tym samym stopniu, co inne kobiety 
w ciąży zatrudnione na podstawie terminowych umów o pracę. 

Kodeks pracy nie zawiera odrębnych regulacji w zakresie uprawnień związanych z ma-
cierzyństwem pracowników sezonowych. Wszystkie kobiety zatrudnione na czas określony, 
na czas wykonania określonej pracy i na okres próbny dłuższy niż 1 miesiąc są chronione 
w ten sam sposób. Ich umowy o pracę przedłużają się automatycznie do dnia porodu, jeże-
li, zgodnie z ustaleniami zawartymi w treści tych umów, umowy te ulegałyby rozwiązaniu po 
upływie trzeciego miesiąca ciąży. 

(?)
Chcemy w tym roku zatrudnić tego samego pracownika sezonowego, który praco-
wał u nas w zeszłym roku. Czy zatrudniając pracownika, który już wcześniej pra-

cował w naszej firmie, musimy mu założyć nowe akta osobowe? 
Założenie akt osobowych dla pracownika, który już wcześniej u Państwa pracował, zależy 

od Państwa decyzji. Przepisy prawa pracy nie regulują tej sytuacji. Mogą Państwo założyć 
dla pracownika nowe akta osobowe albo korzystać z akt osobowych, które już wcześniej 
były dla niego prowadzone i zamieszczać w nich dokumentację dotyczącą stosunku pra-
cy pracownika. Praktyczniejszym rozwiązaniem będzie korzystanie z dotychczasowych akt 
osobowych pracownika. 

a7abe365-9688-44b9-a9ee-36c0951af7c9

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 25 § 1, art. 251 § 1, § 3, art. 33–34, art. 97, art. 190 § 1, art. 2001–204, art. 229, art. 3045 § 1–5 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 

 ● art. 2 pkt 3 lit. a, art. 8, art. 20 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – Dz.U. 
Nr 166, poz. 1608; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1737 

 ● art. 627–646, art. 734–751 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 

 ● art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1–1b, ust. 2–2b i ust. 4–4b, art. 11, art. 12, art. 18 ust. 1a, art. 36 
ust. 1–2, ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717 

 ● art. 5 ust. 7, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, 
poz. 1654 

 ● art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159 

Maurycy Organa –  radca prawny, syndyk licencjonowany, autor licznych publikacji 
z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego 
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>>  ZUS, kod tytułu ubezpieczenia, obowiązki płatnika, zgłoszenie do ubezpieczeń

1. Sporządzanie formularza ZUS KOA 
Zdarza się, że ZUS zwraca się do płatników o sporządzenie formularza 
ZUS KOA dla konkretnych ubezpieczonych. Taka sytuacja następuje 
wtedy, gdy na podstawie składanych dokumentów zgłoszeniowych 
ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA nie można ustalić prawidłowego 
okresu podlegania ubezpieczeniom. Płatnicy mają obowiązek pra-
widłowo wypełnić ten formularz i przekazać do właściwej jednostki 
terenowej ZUS.

W praktyce zdarza się, że ubezpieczony może być wielokrotnie wyrejestrowywany, a na-
stępnie zgłaszany do ubezpieczeń (płatnik dokonywał m.in. korekt dokumentów zgłoszenio-
wych). Wówczas na podstawie danych zaewidencjonowanych na jego koncie w ZUS trudno 
jest ustalić, w jakich okresach faktycznie podlegał ubezpieczeniom. 

Do czego służy ZUS KOA
Płatnik składek musi zgłosić korektę takich danych, jak: 
 ■ data objęcia ubezpieczeniami, 
 ■ kod tytułu ubezpieczenia oraz 
 ■ rodzaje ubezpieczeń. 

Dokonuje tego przez wyrejestrowanie z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, a następ-
nie przez ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA. W sy-
tuacji gdy ZUS stwierdzi, że na koncie ubezpieczo-
nego dane dotyczące podlegania ubezpieczeniom 
zgłaszane przez płatnika na drukach zgłoszeniowych 
zostały zaewidencjonowane w sposób nieprawidło-
wy i nie można ustalić, w jakich okresach ubezpieczony faktycznie podlegał ubezpie-
czeniom, zwraca się do płatnika składek o sporządzenie ZUS KOA. Formularz ten wy-
pełnia się zatem w celu dokonania korekty i jednocześnie uporządkowania okresów 
podlegania ubezpieczeniom, zamiast kilku dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA 
i wyrejestrowujących ZUS ZWUA.

Jak należy wypełnić formularz ZUS KOA
Płatnik składek powinien wypełniać formularz ZUS KOA ze szczególną uwagą. W pierw-

szej kolejności należy prawidłowo ustalić okresy podlegania ubezpieczeniom danego ubez-
pieczonego, a następnie przepisać je do formularza. Należy pamiętać, że druk ZUS KOA 
dotyczy konkretnego ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczony ma wiele okresów podlegania 
ubezpieczeniom, to wypełnia się taką liczbę formularzy, aby zostały uwzględnione wszyst-
kie okresy.

Skorzystaj z aktywnego formularza 
ZUS KOA dostępnego na www.inforfk.pl 

w zakładce „Formularze”
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Wzór wypełnienia ZUS KOA
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Prawidłowe wypełnianie ZUS KOA

Blok I. Dane organizacyjne Nie dotyczy płatnika.

Blok II. Dane identyfikacyjne 
płatnika

Należy wpisać dane płatnika składek ze zgłoszenia ZUS ZFA lub 
ZUS ZPA albo z wniosku CEIDG-1. W przypadku korekty danych 
identyfikacyjnych płatnika należy wpisać dane podane w ZUS ZIPA 
lub we wniosku CEIDG-1.

Blok III. Dane identyfikacyjne 
osoby ubezpieczonej

W tym bloku należy podać dane identyfikacyjne ubezpieczonego 
zawarte w ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Jeśli dane uległy zmianie lub ko-
rekcie, to należy je podać z formularza ZUS ZIUA.

Blok IVA–IVF. Dane o podlega-
niu ubezpieczeniom

W poz. 01 wpisuje się odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia, tj.:
 ■ pkt a – zaznacza się obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom 
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emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu oraz 
zdrowotnemu,

 ■ pkt b – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych. Jeżeli ubezpieczo-
ny takim podlega, wówczas zaznacza się odpowiednio poz. 07, 
08, 09 lub 10.

W poz. 11 i 12 należy wpisać okres podlegania ubezpieczeniom 
(dzień, miesiąc, rok).

Blok V. Oświadczenie płatni-
ka składek

W poz. 01 należy podać datę wypełnienia wniosku.
W poz. 02 należy złożyć podpis (płatnik lub osoba przez niego upo-
ważniona).
W poz. 03 należy przystawić pieczątkę płatnika. 

PRZYKŁAD
Anna B. ma ustalone prawo do emerytury. Od 1 marca 2013 r. była zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę na czas określony (6 miesięcy). Jednak pracodawca zgłosił ją do ubezpie-
czeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z datą 1 kwietnia 2013 r., z kodem 01 10 00. 
Błąd ten skorygował w kwietniu, dokonując wyrejestrowania z ubez pieczeń z datą 1 kwietnia 
2013 r., a następnie zgłosił ją do ubezpieczeń od 1 marca 2013 r. W maju ponownie dokonał 
wyrejestrowania ze względu na błędny kod tytułu ubezpieczenia (zamiast 01 10 00 powinien 
być 01 10 10). 2 maja 2013 r. dokonał więc wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA z kodem 
01 10 00 i ponownie zgłosił pracownicę do ubezpieczeń z prawidłowym kodem i z datą 
2 maja 2013 r. Jednak jest to nieprawidłowe. W celu skorygowania tytułu ubezpieczenia płat-
nik powinien dokonać wyrejestrowania pracownicy z datą 1 marca 2013 r., wpisując błędny 
kod 01 10 00, a następnie sporządzić zgłoszenie do ubezpieczeń z tą datą i kodem 01 10 10. 
W lipcu 2013 r. płatnik po raz kolejny wyrejestrował pracownicę z ubezpieczeń z kodem 
01 10 10 z datą 2 maja 2013 r., a następnie dokonał zgłoszenia na druku ZUS ZUA z datą 
1 marca 2013 r., z kodem 01 10 10. Z powodu rozwiązania umowy o pracę ubezpieczona zosta-
ła wyrejestrowana z ubezpieczeń 1 września 2013 r. na druku ZUS ZWUA. W celu uporządko-
wania na koncie danych dotyczących podlegania ubezpieczeniom przez Annę B. ZUS zwrócił 
się do płatnika o sporządzenie druku ZUS KOA. W bloku IVA należy wpisać prawidłowy kod 
tytułu ubezpieczenia 01 10 10 (pole 01), następnie zaznaczyć pkt a (od 02 do 06) – obowiąz-
kowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz wypełnić 
pole 11 i 12 (okres podlegania ubezpieczeniom od 1 marca do 31 sierpnia 2013 r.).

PODSTAWA PRAWNA: e30b58c1-994d-49cd-ab45-a25b7865a1ef

 ● art. 4 ust. 7, art. 6, art. 9, art. 11–13, art. 36–37 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

 ● załączniki nr 1, 3, 7, 8 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w spra-
wie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów 
miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych 
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1101

Małgorzata Kozłowska –  radca prawny, od 10 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń 
społecznych, autorka licznych publikacji
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>> przywrócenie do pracy, świadectwo pracy, wypowiedzenie

1.  Ponowne zatrudnienie pracownika przywróconego 
do pracy – obowiązki pracodawcy 

Orzeczenie sądu przywracające pracownika do pracy nie powoduje au-
tomatycznie obowiązku przywrócenia tej osoby do pracy przez praco-
dawcę. Powstaje on dopiero po zgłoszeniu przez pracownika, w terminie 
7 dni od uprawomocnienia się wyroku, gotowości do niezwłocznego 
podjęcia pracy. 

W razie nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia umowy pracownik 
ma możliwość dochodzenia przywrócenia do pracy (a gdy umowa o pracę nie uległa jeszcze 
rozwiązaniu – uznania wypowiedzenia za bezskuteczne) lub odszkodowania. Podobnie sytu-
acja wygląda przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. 

Nie w każdym jednak przypadku pracownik ma prawo do przywrócenia do pracy. Najczęściej 
zależy to od rodzaju umowy, na podstawie której był zatrudniony, a także od tego, czy podle-
ga ochronie przed zwolnieniem z pracy.

Pracownicy uprawnieni do przywrócenia do pracy 

Rodzaj umowy o pracę
Sposób rozwiązania umowy o pracę

za wypowiedzeniem bez wypowiedzenia

Umowa na czas nieokreślony Tak Tak

Umowa na czas określony Nie, wyjątek dotyczy pracowni-
ków szczególnie chronionych 
(pracownic w ciąży, pracowni-
ków na urlopach macierzyńskich 
podstawowych i dodatkowych, 
urlopach rodzicielskich, urlo-
pach ojcowskich, podlegających 
ochronie na podstawie ustawy 
o związkach zawodowych)

Tak, chyba że: 
 ■ upłynął już termin, do którego 

miała trwać umowa, 
 ■ przywrócenie do pracy było-

by niewskazane ze względu 
na krótki okres, jaki pozostał 
do zakończenia umowy

Umowa na czas wykonania 
określonej pracy

Nie, wyjątek dotyczy pracowni-
ków szczególnie chronionych 
(pracownic w ciąży, pracowni-
ków na urlopach macierzyńskich 
podstawowych i dodatkowych, 
urlopach rodzicielskich, urlo-
pach ojcowskich, podlegających 
ochronie na podstawie ustawy 
o związkach zawodowych)

Tak, chyba że: 
 ■ upłynął już termin, do którego 

miała trwać umowa, 
 ■ przywrócenie do pracy było-

by niewskazane ze względu 
na krótki okres, jaki pozostał 
do zakończenia umowy

Umowa na okres próbny Nie Tak
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Pracownikowi przysługuje, co do zasady, wybór roszczenia – przywrócenie do pracy albo 
odszkodowanie. W niektórych jednak przypadkach sąd ma prawo zakwestionować ten swo-
bodny wybór. Może nie uwzględnić żądania przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uznanie 
takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Wówczas sąd przyzna pracownikowi jedynie 
odszkodowanie (art. 45 § 2 Kodeksu pracy). 

Jednak możliwość nieuwzględnienia roszczenia o przywrócenie do pracy nie odnosi się 
do pracowników: 
 ■ podlegających ochronie przedemerytalnej, 
 ■ będących w ciąży lub przebywających na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie 

macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim, 
 ■ podlegających ochronie przed zwolnieniem na podstawie przepisów szczególnych, 

np. chronieni działacze związkowi. 

Nie dotyczy to sytuacji, gdy żądanie pracownika przywrócenie do pracy jest niemożliwe 
z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy. 

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem 
przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje 
wyłącznie odszkodowanie (art. 60 Kodeksu pracy). 

Zgłoszenie gotowości do pracy 
Po wyroku przywracającym pracownika do pracy pracownik sam musi podjąć dalsze 

kroki, aby doszło do przywrócenia go do pracy. W pierwszej kolejności powinien zgłosić 
pracodawcy gotowość niezwłocznego podjęcia pracy. Ma na to 7 dni od przywrócenia do 
pracy, czyli od uprawomocnienia się wyroku sądu (art. 48 § 1 Kodeksu pracy). Wyrok sta-
je się prawomocny, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek 
zaskarżenia. Orzeczenie sądu pierwszej instancji staje się prawomocne z chwilą upływu 
terminu do wniesienia apelacji. Apelację zaś wnosi się w terminie 2 tygodni od doręczenia 
stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli jednak strona nie żądała uzasadnienia 
w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji wyroku, to termin do wniesienia apelacji 
biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Wyrok sądu drugiej in-
stancji jest wykonalny natychmiast.

PRZYKŁAD
Sąd wydał wyrok przywracający pracownika do pracy 23 kwietnia br. Pracownik zgłosił 
gotowość podjęcia pracy dopiero 14 maja br. Wyrok uprawomocnił się 7 maja br. Termin 
7-dniowy na zgłoszenie gotowości do pracy biegnie nie od daty rozprawy, ale od dnia upra-
womocnienia się orzeczenia, czyli od 7 maja br. Wynika z tego, że pracownik dotrzymał 
terminu, zgłaszając gotowość do pracy bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroku. 

Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posie-
dzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – prawomoc-
ność stwierdza ten sąd. Stwierdzenia sąd dokonuje jednoosobowo. 
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Niezachowanie terminu zgłoszenia gotowości do pracy może skutkować odmową ponow-
nego zatrudnienia pracownika. Wyjątki dotyczą tylko sytuacji, gdy przekroczenie terminu na-
stąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

W wyroku z 13 grudnia 2012 r (II PK 61/12, M.P.Pr. 2013/5/259–262) Sąd Najwyższy wska-
zał, że:

 (...) zwrot „przyczyny niezależne od pracownika” nie jest tożsamy ze zwrotem „przy-
czyny niezawinione przez pracownika”. Za przyczynę niezależną od pracownika 
można uznać niepowiadomienie go przez pełnomocnika procesowego o wyroku 

przywracającym do pracy. (...)

Zgłoszenie przez pracownika gotowości do 
niezwłocznego podjęcia pracy może nastąpić 
w każdej formie – pisemnie, ustnie, telefonicznie 
(wyrok SN z 12 października 2007 r., I PK 117/07, 
OSNP 2008/3/114). Do celów dowodowych za-
lecane jest jednak zachowanie formy pisemnej. 

Aby został zachowany termin, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku nale-
ży przekazać pracodawcy informację o gotowości do podjęcia pracy w taki sposób, by ten 
mógł się z nią zapoznać (art. 61 Kodeksu cywilnego). Dla zachowania terminu nie jest wy-
starczające samo nadanie pisma na poczcie. 

Przez gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy należy rozumieć gotowość zarówno 
faktyczną, jak i prawną. W gotowości nie pozostaje np. pracownik tymczasowo aresztowa-
ny na okres 3 miesięcy. 

Gotowości tej nie wyłącza wykonywanie 
pracy u innego pracodawcy. Pracownik, któ-
ry przed przywróceniem do pracy podjął za-
trudnienie u innego pracodawcy, może bez 
wypowiedzenia, za 3-dniowym uprzedze-
niem, rozwiązać umowę o pracę z tym pra-
codawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do 
pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą 
z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Zgłoszenie gotowości skutkuje obowiązkiem dopuszczenia pracownika do pracy. Pracownik, któ-
ry został przywrócony do pracy prawomocnym wyrokiem i zgłosił gotowość do pracy w ciągu 7 dni 
(art. 48 § 1 k.p.), w razie niedopuszczenia go do pracy pozostaje przez cały okres nieświadczenia pracy 
w gotowości do jej wykonywania i przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości wynikającej z art. 81 
§ 1 k.p., z którego nie podlegają odliczeniu kwoty świadczeń pobranych w tym okresie z ubezpiecze-
nia społecznego (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2012 r., II PK 193/11, OSNP 2013/5–6/53). 

Warunki zatrudnienia przywróconego pracownika 
Wyrok sądu orzekający przywrócenie pracownika do pracy powoduje, że po stawieniu się 

pracownika do pracy powstaje stosunek pracy na dotychczasowych warunkach. Orzeczenie 

UWAGA!
Zgłoszenie gotowości do pracy przez przywrócone-
go pracownika może nastąpić w dowolnej formie, 
tj. pisemnie, ustnie, telefonicznie. 

UWAGA!
Pracownik, który został przywrócony do pracy, może 
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, za 3-dniowym 
uprzedzeniem, z pracodawcą, u którego zatrudnił się 
w okresie pozostawania bez pracy.
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sądu (i działanie pracownika związane ze zgłoszeniem gotowości do podjęcia pracy) odnawia 
istniejący wcześniej stosunek pracy. Nie jest to jednak reaktywowanie zatrudnienia z mocą 
wsteczną, od chwili jego zakończenia. Sąd Najwyższy w uchwale z 28 maja 1976 r. (V PZP 
12/75, OSNC 1976/9/187) przyjął, że orzeczenie sądu o przywróceniu pracownika do pracy 
nie działa wstecz, a jedynie wywiera swe skutki na przyszłość. Oznacza to, że stosunek pra-
cy zostaje wznowiony od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. 

Przywrócenie do pracy jest przywróceniem na poprzednich warunkach. Przywrócenie 
do pracy na poprzednich warunkach polega na dopuszczeniu pracownika do wykonywania 
czynności należących do jego obowiązków przed rozwiązaniem umowy o pracę, za wyna-
grodzeniem zgodnym z obowiązującym u tego pracodawcy regulaminem lub taryfikatorem 
wynagrodzeń (wyrok SN z 24 października 1997 r., I PKN 326/97, OSNP 1998/15/454).

 
PRZYKŁAD
Między zwolnieniem pracownika a rozpoczęciem przez niego pracy w firmie miały miejsce 
podwyżki. Każdy z pracowników otrzymał wyższe wynagrodzenie od 100 do 200 zł miesięcz-
nie, w zależności od działu, w jakim jest zatrudniony. Pracownik przywrócony do pracy zacho-
wuje swoje wcześniejsze warunki wynagrodzenia. Zatem jeśli w trakcie nieświadczenia pracy 
w zakładzie nastąpiły tego rodzaju zmiany wynagrodzenia, pracownik w związku z przywróce-
niem do pracy nie ma roszczenia o przyznanie mu podwyżki. W tym okresie nie był bowiem 
zatrudniony. Ewentualne dochodzenie podwyższenia pensji mogłoby się opierać na zasadzie 
jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości (art. 183c 
Kodeksu pracy). Skoro bowiem wszystkie osoby z działu, w jakim pracował ten pracownik, 
otrzymały podwyżki, to ich wynagrodzenia będą odbiegać od zarobków osoby przywróconej. 

Świadectwo pracy 
W zależności od tego, czy przywrócenie do pracy następuje na skutek odwołania od wypo-

wiedzenia, czy zwolnienia dyscyplinarnego, odnosi różne skutki dotyczące zmiany świadectwa 
pracy. W pierwszej sytuacji pracodawca, na żądanie pracownika, jest zobowiązany uzupełnić 
treść wydanego mu wcześniej świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu. 
Dotyczy to także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, które nie nastąpiło z winy pracownika. 

Jeżeli jednak orzeczenie o przywróceniu do pracy zostało wydane w związku z rozwiąza-
niem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z narusze-

niem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów 
o pracę, pracodawca jest zobowiązany wydać pracow-
nikowi nowe świadectwo pracy, zawierające informację 
o dokonanym przez pracodawcę rozwiązaniu umowy 

o pracę za wypowiedzeniem, wskazując w podstawie prawnej art. 97 § 3 Kodeksu pracy, 
który nakazuje taką zmianę świadectwa. Nowe świadectwo pracy należy wydać niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej 
sprawie. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany, najpóźniej w dniu wydania pracow-
nikowi nowego świadectwa pracy, usunąć z akt osobowych pracownika poprzednio wydane 
świadectwo pracy i zniszczyć je.

 Zobacz wideoinstrukcję „Świadectwo pracy 
– jak je poprawnie wypełnić”  dostępną  
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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PRZYKŁAD
Po wyroku przywracającym do pracy zwolnionego dyscyplinar-
nie pracownika pracodawca nie wydał mu nowego świadectwa 
pracy, stwierdzając, że pracownik o to nie wnioskował pisemnie. 
Pracodawca jest zobowiązany w tym przypadku wydać nowe świa-
dectwo w miejsce starego, bez oczekiwania na wniosek pracowni-
ka. Obowiązek ten jest skutkiem prawomocnego wyroku przywra-
cającego zwolnioną osobę do pracy.

Ponowne wypowiedzenie 
Podjęcie zatrudnienia na skutek sądowego przywrócenia do pracy 

nie tworzy jakiejkolwiek ochrony dla pracownika przed zwolnieniem 
z pracy. Pracodawca może się z nim rozstać za wypowiedzeniem na-
wet bardzo szybko po rozpoczęciu pracy. W tym przypadku obowiązu-
ją wszelkie zasady dotyczące wypowiedzenia, m.in. podanie przesłan-
ki uzasadniającej zakończenie zatrudnienia na podstawie umowy na 
czas nieokreślony, która musi być konkretna, rzeczywista i prawdziwa. 

Warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy jest 
spełniony wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty 
i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zacho-
wania w okresie świadczenia pracy lub zdarzeń – także niezależnych od 
niego – mających wpływ na decyzję pracodawcy (wyrok SN z 14 maja 
1999 r., I PKN 47/99, OSNP 2000/14/548). 

W wyroku z 19 lipca 2005 r. (II PK 372/04, OSNP 2006/11–12/175) Sąd 
Najwyższy wskazał, że po przywróceniu do pracy ze względu na niezgod-
ność wypowiedzenia z przepisami prawa pracodawca może dokonać wy-
powiedzenia z powołaniem się na te same przyczyny, które były podstawą 
poprzedniego wypowiedzenia, jeżeli przyczyny te nie były w tym postępo-
waniu sądowym oceniane oraz zachowały aktualność w tym znaczeniu, 
że ciągle stanowią uzasadnione przyczyny wypowiedzenia.

Jeżeli jednak tuż po przywróceniu do pracy pracodawca wypowiada 
umowę powołując się na całkowicie nowe przyczyny, to z reguły będzie się 
to odnosić do kwestii niedotyczących pracownika. Przywrócenie do pracy 
z reguły nastąpi po upływie dłuższego czasu po rozwiązaniu umowy, a więc 
opieranie się na ocenie pracy pracownika z poprzedniego okresu zatrudnie-
nia może być już mocno nieaktualne. Kwestie terminu na dokonanie wypo-
wiedzenia poruszył Sąd Najwyższy w uchwale z 27 czerwca 1985 r. (III PZP 
10/85, OSNC 1985/11/164). Wskazał w niej m.in., że jeżeli okoliczność uza-
sadniająca wypowiedzenie na skutek upływu czasu stała się nieaktualna ze 
względu na cel wypowiedzenia, może być ono uznane za nieuzasadnione.

Z kolei zaraz po rozpoczęciu świadczenia pracy po stronie pracow-
nika z reguły nie będą występowały sytuacje samoistnie pozwalające 

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET
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uzasadnić zakończenie zatrudnienia. Jeżeli pracodawca będzie się opierać na przyczynach 
niedotyczących pracownika (np. pogorszenie sytuacji ekonomicznej), to często (gdy za-
trudnia co najmniej 20 pracowników) będzie zobowiązany do wypłaty odprawy pieniężnej. 

Osoba zatrudniona w miejsce pracownika
Nie ma jakichkolwiek regulacji odnośnie do sytuacji ewentualnego pracownika zatrudnio-

nego już w miejsce pracownika przywróconego do pracy. Możliwe jest dalsze zatrudnianie 
obu pracowników, jak też zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego w odniesieniu do sta-
nowiska pracy osoby zatrudnionej na miejsce powracającego pracownika. 

W związku z brakiem przepisów szczególnych stosunek pracy z osobą zatrudnioną w miej-
sce zwolnionego pracownika musiałby ulec rozwiązaniu na normalnych zasadach, czyli w ra-
zie zastosowania przez pracodawcę wypowiedzenia musiałaby zostać podana przyczyna 
uzasadniająca ten krok (w przypadku gdyby osoba ta była zatrudniona na czas nieokreślony). 

Jeśli takie zwolnienie byłoby uzasadnione brakiem ekonomicznej możliwości dalszego 
zatrudniania tej osoby ze względu na konieczność realizacji wyroku nakazującego zatrud-
nienie poprzedniego pracownika, to w sytuacji, gdy zatrudnienie w zakładzie pracy wynosi 
co najmniej 20 pracowników, takie zwolnienie należy potraktować jako zwolnienie indywidu-
alne z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnionemu pracownikowi będzie wówczas 
przysługiwać odprawa pieniężna.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Pracownik został przywrócony do pracy. Zgłosił się do naszej firmy i przyjęliśmy go do 
pracy. Czy za okres pozostawania bez pracy przysługuje mu urlop wypoczynkowy?

Nie. Pracownikowi nie będzie przysługiwać urlop wypoczynkowy za okres pozostawania 
bez pracy. Dotyczy to także okresu, za który przyznano mu wynagrodzenie, mimo że ten czas 
wlicza się do okresu zatrudnienia przywróconego do pracy. Potwierdził to Sąd Najwyższy 
w wyroku z 14 marca 2006 r. (I PK 144/05, OSNP 2007/5–6/68), w którym uznał, że pracow-
nikowi przywróconemu do pracy orzeczeniem sądu nie przysługuje urlop wypoczynkowy za 
okres pozostawania bez pracy. Pracownikowi będzie przysługiwał zatem urlop proporcjonal-
ny za okres od dnia podjęcia pracy po przywróceniu do pracy.

d84b5fe4-b423-4eef-8734-74faf9c6652e

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 183c, art. 42, art. 45, art. 47–48, art. 51, art. 56, art. 57, art. 60, art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 98; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

 ● § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy 
oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509

 ● art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654

 ● art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 

Marek Rotkiewicz –  ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa 
cywilnego i prawa Unii Europejskiej, autor ponad 1500 publikacji, 
szkoleniowiec, prowadzi działalność doradczą 
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 >> urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop proporcjonalny

2.  Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego 
pracownika korzystającego z urlopu 
wychowawczego

PROBLEM  Pracownica urodziła dziecko 10 lipca 2012 r. Wykorzystała urlop 
macierzyński. Następnie złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy, który roz-
począł się 27 grudnia 2012 r. i był to urlop przysługujący za 2012 r. Urlop ten 
trwał do 5 lutego 2013 r. Następnie pracownica złożyła wniosek o urlop wy-
chowawczy na okres od 6 lutego 2013 r. do 6 lutego 2014 r. Po tym okresie 
pracownica złożyła kolejny wniosek o urlop wychowawczy na okres od 7 lu-
tego 2014 r. do 7 lutego 2015 r. Czy pracownica ma prawo wykorzystać ur-
lop wychowawczy na nowych zasadach, tj. w 5 częściach do ukończenia przez 
dziecko 5. roku życia, czy na starych zasadach? Czy pracownicy należy nali-
czyć urlop wypoczynkowy za 2013 r. i kolejne lata? 

RADA  Państwa pracownica będzie mogła wykorzystać urlop wychowawczy 
w 5 częściach do ukończenia przez dziecko 5 lat. Za 2013 r. pracownicy bę-
dzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, tj. 26 lub 20 dni 
urlopu, ponieważ nabyła prawo do tego urlopu 1 stycznia 2013 r., kiedy prze-
bywała na urlopie wypoczynkowym. Jeżeli natomiast przez cały 2014 r. pra-
cownica będzie przebywała na urlopie wychowawczym, to nie nabędzie pra-
wa do urlopu wypoczynkowego za ten rok. W przypadku gdy wróci do pracy 
w 2015 r., nabędzie prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu 
świadczenia pracy po powrocie z urlopu.

UZASADNIENIE  Od 1 października 2013 r. urlop wychowawczy może być wykorzystany 
w 5 częściach, a nie jak do tej pory w 4 częściach (art. 186 § 8 Kodeksu pracy). Ta noweli-
zacja weszła w życie w czasie korzystania przez Państwa pracownicę z urlopu wychowaw-
czego. Natomiast, zgodnie z przepisami przejściowymi, pracownik, który w dniu wejścia 
w życie nowelizacji korzysta w częściach z urlopu wychowawczego, tak jak Państwa pra-
cownica, ma prawo do różnicy między liczbą części dotychczas wykorzystanych na dane 
dziecko a 5 częściami, jakie obecnie przysługują (art. 2 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy). Zatem Państwa pracownica może wykorzystać ten urlop w 5 częś-
ciach, ponieważ w dniu wejścia w życie nowelizacji była w trakcie korzystania z pierwszej 
części urlopu wychowawczego.

Nowelizacja wydłużająca wiek dziecka uprawniający pracowników do urlopu wychowaw-
czego z 4 do 5 lat weszła w życie 17 czerwca 2013 r. Nie wprowadziła ona żadnych przepisów 
przejściowych. Ponieważ Państwa pracownica korzysta z urlopu wychowawczego w częś-
ciach i o drugą część wnioskowała już po 17 czerwca 2013 r., należy uznać, że pracownicy 
przysługuje urlop wychowawczy na dziecko do ukończenia przez nie 5. roku życia.



V. PRAWO PRACY46

MONITOR PPiU nr 10(250) 15 maja 2014 r.

Państwa pracownica prawo do urlopu wypoczynko-
wego za 2013 r. nabyła 1 stycznia tego roku, kiedy prze-
bywała na urlopie wypoczynkowym. Pracownicy przeby-
wający na urlopie wypoczynkowym nabywają bowiem 

za ten okres prawo do urlopu wypoczynkowego. Za 2013 r. pracownicy będzie przysługiwać 
prawo do urlopu w pełnym wymiarze, tj. 26 dni lub 20 dni. Obniżenie wymiaru urlopu wypo-
czynkowego następuje w przypadku, gdy pracownik powraca z takiego urlopu w następnym 
roku niż rok, w którym rozpoczął ten urlop. 

PRZYKŁAD
Pracownik korzystał z urlopu wychowawczego od 20 stycznia 2013 r. do 14 kwietnia 
2014 r. Za 2013 r. pracownik nabył prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego 
(20 lub 26 dni) 1 stycznia 2013 r. Natomiast za 2014 r. pracownik nie nabył prawa do urlo-
pu wypoczynkowego 1 stycznia 2014 r., ponieważ korzystał wtedy z urlopu wychowaw-
czego i w tym czasie jego prawa i obowiązki były zawieszone. Pracownik nabył prawo 
do urlopu wypoczynkowego dopiero po powrocie do pracy z tego urlopu – w wymiarze 
proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego, czyli 
za okres od kwietnia do grudnia 2014 r., a więc 9/12 z przysługujących mu 20 albo 26 dni 
urlopu.

Od 1 października 2013 r. zmieniły się przepisy dotyczące naliczania urlopu wypoczynko-
wego dla osób powracających po urlopie wychowawczym. Zgodnie z nowymi przepisami, 
jeżeli okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu 
w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w cią-
gu tego samego roku kalendarzowego nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu (art. 1552 § 2 
Kodeksu pracy). Oznacza to, że pracownik zachowuje prawo do urlopu w pełnym wymiarze, 
bez pomniejszania go o okres przebywania na urlopie wychowawczym. Dotyczy to jednak 
wyłącznie sytuacji, w której urlop wychowawczy rozpoczyna się po 1 stycznia danego roku, 
a więc po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego, a pracownik po-
wraca do pracy w tym samym roku.

PRZYKŁAD
Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego od 1 marca do 15 czerwca 2014 r. 
Pracownica za 2014 r. nabyła prawo do pełnego 26-dniowego wymiaru urlopu wypo-
czynkowego i do dnia rozpoczęcia urlopu wychowawczego wykorzystała 6 dni tego 
urlopu. Po zakończeniu urlopu wychowawczego – w tym samym roku kalendarzowym, 
w którym urlop ten się rozpoczął – pracownica nadal będzie uprawniona do 20 dni urlo-
pu wypoczynkowego. Wymiar jej urlopu nie zostanie obniżony proporcjonalnie za okres 
nieobecności.

Jeżeli pracownik przebywa na urlopie wychowawczym przez cały rok kalendarzowy, to za 
ten rok nie nabywa on prawa do urlopu wypoczynkowego. Jeśli więc w omawianym przypadku 

Posłuchaj audiokomentarza „Należności 
urlopowe pracowników”  dostępnego 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl



V. PRAWO PRACY 47

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 10(250)

pracownica będzie przebywała na urlopie wychowawczym przez cały 2014 r., to za ten rok 
nie nabędzie ona prawa do urlopu proporcjonalnego (1 stycznia 2014 r. miała status osoby 
na urlopie wychowawczym i przebywała na nim przez cały rok).

4d22d9bf-d981-4626-bac9-15e18d5662a4

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 152, art. 154 § 1, art. 1552, art. 161, art. 168, art. 186 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. 

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

 ● art. 2 ust. 2 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk –  prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i prawa 
podatkowego, doktorantka na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, autorka licznych 
publikacji prawniczych

>> zwolnienie lekarskie, badania kontrolne, badania profilaktyczne

3.  Czy można dopuścić do pracy pracownika, 
który przerwał zwolnienie lekarskie

PROBLEM  Pracownik przedstawił nam zwolnienie lekarskie do 18 maja 
2014 r. Jednak 12 maja br. zgłosił się do pracy twierdząc, że jest już zdrowy. 
Wydaliśmy mu tego dnia skierowanie do lekarza medycyny pracy na badania 
kontrolne, gdyż pracownik chorował ponad 30 dni. Lekarz medycyny pracy 
wydał zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy. Czy po-
winniśmy dopuścić pracownika do pracy?

RADA  Tak. Powinni Państwo dopuścić pracownika do pracy, mimo że ma cią-
gle ważne zwolnienie lekarskie.

UZASADNIENIE  Zasadniczo pracodawca nie powinien dopuszczać do pracy pracownika, 
który zgłasza się do niej w trakcie zwolnienia lekarskiego. Wystawienie przez lekarza za-
świadczenia lekarskiego ZUS ZLA oznacza, że pracownik w okresie wskazanym w zwol-
nieniu jest niezdolny do pracy. Stwierdzenie przez pracownika, że jego stan zdrowia po-
prawił się na tyle, że umożliwia mu wykonywanie pracy, nie jest wystarczające do uznania, 
że okres niezdolności do pracy zakończył się. Obowiązujące przepisy nie przewidują pro-
cedury pozwalającej na skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego za porozumieniem pra-
cownika i pracodawcy, jeśli stan zdrowia pracownika uległ poprawie. 

Jednak w przypadku, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie 
o braku przeciwskazań do wykonywania pracy, należy uznać, że odzyskał on zdolność do 
pracy i pracodawca może go do niej dopuścić. 

Lekarz leczący wystawia pracownikowi zaświadczenie o czasowej niezdolności do 
pracy na okres, w którym pracownik ze względu na stan zdrowia nie powinien świadczyć 
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pracy, nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego 
badania stanu jego zdrowia.

Żaden przepis nie pozwala lekarzowi, który wystawił zwolnienie lekarskie, „skrócić” okre-
su, na który wystawił zaświadczenie. Taką możliwość posiada natomiast lekarz orzecznik 
ZUS, który po analizie dokumentacji medycznej i przeprowadzeniu badania może określić 
wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim 
ZUS ZLA (art. 59 ust. 7 ustawy zasiłkowej). Ubezpieczony otrzymuje wówczas zaświadcze-
nie lekarskie ZUS ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym 
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydawanym przez lekarza me-
dycyny pracy. Na zasadzie analogii można uznać, że zaświadczenie lekarza medycyny pracy 
dopuszczające pracownika do wykonywania pracy ma ten sam skutek.

PRZYKŁAD
Pracownik od 3 miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Kolejne zwolnienia są wy-
stawiane co 2 tygodnie przez różnych lekarzy specjalistów. Ostatnie zwolnienie lekarskie 
otrzymał do 18 maja br. Pracownik został wezwany przez ZUS na kontrolę niezdolności 
do pracy 12 maja br. Lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że pracownik jest zdolny do pracy. 
W związku z tym pracownik powinien stawić się do pracy 13 maja br. Jednak w tym dniu 
przedstawił on pracodawcy kolejne zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji, mimo skróce-
nia zwolnienia lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS, pracodawca powinien przyjąć 
zwolnienie przedstawione przez pracownika i nadal nie dopuszczać go do pracy.

Należy pamiętać, że ubezpieczony, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wy-
konuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z ce-
lem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Sąd 
Najwyższy w wyroku z 9 października 2006 r. (II UK 44/06, OSNP 2007/19–20/295) stwier-
dził, że w pewnych wyjątkowych okolicznościach można uznać, że podjęcie pracy w okre-
sie korzystania ze zwolnienia lekarskiego nie będzie prowadziło do utraty zasiłku, jeśli jest 
sporadyczne, incydentalne i wymuszone okolicznościami.

Jeżeli Państwa pracownik po przedstawieniu zaświadczenia o zdolności do pracy podejmie 
wykonywanie obowiązków pracowniczych, należy mu się za ten czas wynagrodzenie za pracę.

a19ed64e-64a3-42ef-96f5-e6cdc41a509c

PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 2, § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wy-
danego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 229

 ● art. 17 ust. 1, art. 59 ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

 ● art. 80, art. 229 § 2, § 4 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

Karolina Król-Komarnicka –  specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim 
doświadczeniem w działach kadrowo-płacowych
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>> usługi opiekuńcze, wynagrodzenie minimalne, prawo obce

1.  Płaca minimalna dla polskich opiekunek 
wykonujących pracę w Niemczech

W Niemczech obowiązują minimalne stawki wynagrodzenia m.in. dla 
opiekunów osób starszych. Do końca 2014 r. wynoszą one 8 lub 9 euro 
za godzinę. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj umowy (o pracę czy cywil-
noprawna), na podstawie której taka praca jest wykonywana. Aby został 
spełniony warunek gwarantujący polskim opiekunom niemiecką płacę 
minimalną, wykonywane czynności muszą obejmować w przeważającej 
części podstawową opiekę nad chorym. 

Prawo do niemieckiej płacy minimalnej mają również osoby zatrudnione jako pomoc do-
mowa, jeżeli wykonują w przeważającej części czynności związane z opieką nad chorym, 
polegające m.in. na: 
 ■ pielęgnacji ciała, m.in. kąpanie, czesanie, golenie, mycie zębów, 
 ■ podawaniu pokarmów,
 ■ pomocy przy wstawaniu z łóżka, kładzeniu do łóżka, ubieraniu, rozbieraniu, wychodzeniu 

z domu, wracaniu do domu, chodzeniu, staniu, wchodzeniu po schodach. 

Wyróżniane są 3 poziomy opieki uzależnione od ilości czasu poświęconego choremu 
w ramach podstawowej opieki. Każdy stopień charakteryzują określone elementy, których 
jednak nie można sztywno ustalić. Nie można też przypisać konkretnych chorób do danego 
poziomu. Dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. 

Poziomy opieki w ramach podstawowej opieki nad chorym

Poziom opieki Charakterystyka

III obejmuje najcięższe przypadki, które wymagają opieki i pomocy przez 24 go-
dziny na dobę przy pielęgnacji ciała, spożywaniu posiłków i poruszaniu się oraz 
dodatkowo wymagają pomocy przy pracach domowych wiele razy w tygodniu 

II obejmuje osoby, które wymagają pomocy przy pielęgnacji, spożywaniu posiłków 
i poruszaniu się m.in. 3 razy dziennie o różnych porach dnia i dodatkowo wyma-
gają pomocy przy pracach domowych kilka razy w tygodniu

I obejmuje osoby, które wymagają pomocy przy wykonywaniu co najmniej 2 z 3 
czynności (higiena, odżywianie, poruszanie się) przynajmniej raz na dobę i dodat-
kowo wymagają pomocy przy pracach domowych kilka razy w tygodniu

Jeżeli opieka jest tylko dodatkiem, a opiekunka czy pomoc domowa głównie prowadzi 
gospodarstwo domowe, czyli gotuje, pierze, sprząta, to nie przysługuje jej płaca minimal-
na. Płaca minimalna obowiązuje osoby pracujące na terenie Niemiec. Nie ma znaczenia, czy 
pracodawca ma siedzibę w Niemczech, czy w Polsce.
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Wysokość płacy minimalnej w Niemczech dla wybranych branż

Branża Data wejścia w życie/ważne do
Stare kraje 

związkowe i Berlin 
(w euro za godz.)

Nowe kraje 
związkowe
 bez Berlina 
(w euro za 

godz.)

1 2 3 4

Gospodarka od-
padami łącznie 
z oczyszczaniem 
dróg i zimowymi pra-
cami porządkowymi

od 1 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 8,68 8,68

Branża budowlana
Pracownicy fizyczni 
niewykwalifikowani

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

11,10
11,15
11,25
11,30

10,50
10,75
11,05
11,30

Branża budowlana
Pracownicy wykwali-
fikowani, maszyniści, 
kierowcy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

13,95 (Berlin 13,80)
14,20 (Berlin 14,05)
14,45 (Berlin 14,30)
14,70 (Berlin 14,55)

10,50
10,75
11,05
11,30

Prace wydobywcze 
w kopalniach węgla 
kamiennego
Pracownicy niewy-
kwalifikowani

od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 11,92 11,92

Prace wydobywcze 
w kopalniach węgla 
kamiennego
Pracownicy wykwali-
fikowani

od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 13,24 13,24

Edukacja i doskona-
lenie zawodowe

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

13,00
13,35

11,65
12,50

Dekarstwo od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

11,55
11,85

11,55
11,85

Montaż instalacji 
elektrycznych

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

10,00 (Berlin 9,10)
10,10 (Berlin 9,35)

9,10
9,35

Fryzjerstwo od 1 listopada 2013 r. do 31 lipca 2014 r. 
od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r.
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.

7,50 (Berlin 6,50)
8,00 (Berlin 7,50)
8,50 (Berlin 8,50)

6,50
7,50
8,50
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1 2 3 4

Sprzątanie budyn-
ków

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 9,31 7,96

Czyszczenie wnętrz od 1 stycznia do 31 października 2015 r. 9,55 8,21

Mycie okien i czysz-
czenie elewacji

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
od 1 stycznia do 31 października 2015 r.

12,33
12,65

10,31
10,63

Rusztowania do 28 lutego 2014 r.
– obecnie brak płacy minimalnej 10,00 10,00

Malarstwo i lakier-
nictwo
Pracownicy niewy-
kwalifikowani

od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. 9,90 9,90

Malarstwo i lakier-
nictwo
Pracownicy wykwali-
fikowani, czeladnicy

od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. 12,15 9,90

Opieka nad osoba-
mi zniedołężniałymi 
i chorymi

od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 9,00 8,00

Ochrona osób i mie-
nia

do 31 grudnia 2013 r.
– obecnie brak płacy minimalnej

od 7,50 do 8,90 
w zależności 

od landu

7,50

Kamieniarstwo i ka-
mienioplastycy

od 1 października 2013 r. do 30 kwiet-
nia 2014 r.
od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

11,00

11,25

10,13

10,66

Usługi pralnicze dla 
firm

od 1 lutego do 30 września 2014 r.
od 1 października 2014 r. do 30 czerw-
ca 2016 r.
od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2017 r.

8,25 (Berlin 7,50)
8,50 (Berlin 8,00)

8,75

7,50
8,00

8,75

Praca tymczasowa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
od 1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2016 r.
od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r.

8,50 (Berlin 7,86)
8,80 (Berlin 8,20)
9,00 (Berlin 8,50)

7,86
8,20
8,50

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Zatrudniane przez nas opiekunki wykonują pracę w Polsce. Niektóre z nich chce-
my kierować do Niemiec na praktyki w zakresie opieki nad starszymi osobami 

i jako pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego tych osób na ok. 1 miesiąc. 
Taki wyjazd jest jednorazowy w ramach współpracy z agencjami zatrudniającymi nie-
mieckie opiekunki i w związku z tym nie zmieniamy polskim opiekunkom miejsca wyko-
nywania pracy, którym nadal jest Polska, dlatego chcemy wysłać te osoby w podróż 
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służbową. Czy powinniśmy zapewnić im minimalne wynagrodzenie obowiązujące 
w Niemczech?

Nie. Ponieważ opiekunki będą przebywać w podróży służbowej, a ich stałe miejsce wy-
konywania pracy nie zmieni się, nie muszą Państwo zapewniać opiekunkom minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w Niemczech. 

fc9c156f-ce74-4ef0-918e-32b18511649a

PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 14 Absatz 4 Nummern 1 bis 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch  – Bundesgesetzblatt I s. 3022

 ● art. 775 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

Magdalena Kądziela – specjalista z zakresu prawa pracy

>> zwolnienie od pracy, wynagrodzenie, potrącenia z wynagrodzenia, nadpłata

2.  Wyjścia prywatne pracowników a wysokość 
wynagrodzenia 

Zwolnienie pracownika z części dnia pracy w celu załatwienia przez niego 
sprawy osobistej jest czasem, za który nie przysługuje wynagrodzenie. 
Jednak często odpowiednia kwota nie jest potrącana, gdyż pracodawca 
przyjmuje, że zostanie to wyrównane przy odpracowaniu przez pracow-
nika wyjścia prywatnego. Jeżeli planowane odpracowanie nie odbędzie 
się, może dojść do nadpłaty wynagrodzenia, którą w pewnych sytuacjach 
trudno będzie odzyskać.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może zwolnić go z pracy na określony czas 
w celu załatwienia sprawy osobistej. W takiej sytuacji po stronie pracownika powstaje zo-

bowiązanie do odpracowania czasu zwolnienia. Jednak 
czas odpracowania nie stanowi pracy w godzinach nad-
liczbowych nawet wówczas, gdy prowadzi do przekro-
czenia norm czasu pracy. 

Aby czas odpracowania wyjścia prywatnego nie stanowił nadgodzin, powinny zostać speł-
nione łącznie dwa warunki, tj.:
 ■ zwolnienie zostało udzielone na pisemny wniosek pracownika,
 ■ czas odpracowania nie narusza prawa do minimalnych odpoczynków dobowych 

i tygodniowych. 

PRZYKŁAD
Marcin G. wykonywał pracę w godz. od 8.00 do 16.00. Pracodawca zobowiązał go do 
odpracowania 4 godzin wynikających z prywatnych wyjść w godz. od 19.00 do 23.00. 

 Zobacz e-Poradnik „Zwolnienia od pracy” 
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Doba pracownicza tej osoby kończy się o godz. 8.00 i do tej godziny musi mieć zapew-
niony nieprzerwany 11-godzinny odpoczynek dobowy. Zatem czas odpracowania pra-
codawca ustalił nieprawidłowo. Pracownik może bowiem zakończyć wykonywanie pracy 
najpóźniej o godz. 21.00. 

Termin odpracowania zwolnienia
Wyznaczenie terminu odpracowania wyjścia prywatnego należy do pracodawcy. Wniosek 

pracownika dotyczy, co o zasady, tylko udzielenia zwolnienia. W razie akceptacji prośby pra-
cownika datę i czas odpracowania określa pracodawca. Może on nakazać pracownikowi:
 ■ jednorazowe odpracowanie (np. pracownik wyszedł na godzinę i we wskazanym przez 

pracodawcę dniu pracuje godzinę dłużej); 
 ■ odpracowanie w częściach (np. pracownik wyszedł na 4 godziny, pracodawca wskazuje 

2 dni odpracowania – jednego 3 godziny, drugiego 1 godzinę);
 ■ odpracowanie łączone (np. pracownik kilkakrotnie wychodził prywatnie, co dało łącznie 

3 godziny; pracodawca wyznacza jeden dzień 3-godzinnego odpracowania). 

Udzielanie zwolnienia na prywatne wyjście pracownika

Wniosek Decyzja pracodawcy Odpracowanie zwolnienia
Pracownik składa pisemny 
wniosek o udzielenie zwol-
nienia, wskazując termin i za-
kres czasowy zwolnienia 

Pracodawca akceptuje wniosek 
i udziela zwolnienia 

Termin opracowania jest wyzna-
czany przez pracodawcę 

Pracodawca nie akceptuje wniosku Nie dotyczy 

Pracownik składa pisemny 
wniosek o udzielenie zwol-
nienia, wskazując termin 
i zakres czasowy zwolnie-
nia oraz jednocześnie ter-
min odpracowania

Pracodawca akceptuje wniosek 
w całości i udziela zwolnienia

Odpracowanie następuje w termi-
nie wskazanym przez pracownika 
we wniosku 

Pracodawca akceptuje wniosek tyl-
ko w zakresie udzielenia zwolnie-
nia, nie zgadza się na proponowany 
termin odpracowania 

Jeżeli pracownik złożył wniosek 
o udzielenie zwolnienia, zawierający 
nie tylko wniosek o zwolnienie, ale rów-
nież o jego odpracowanie we wskazy-
wanym przez pracownika terminie, to 
pracodawca nie jest zobowiązany do 
akceptacji terminu. Pracodawca nie 
może zaakceptować jedynie wyjścia 
prywatnego bez zgody pracownika 
na zmianę wniosku, polegającą na re-
zygnacji z konkretnego terminu odpra-
cowania – wniosek był niejako „łącz-
ny”, a więc brak akceptacji dla terminu 
wskazanego przez pracownika powi-
nien skutkować zmianą przez pracow-
nika wniosku przez wyłączenie z niego 
„narzuconego” pracodawcy terminu 
odpracowania

Pracodawca nie akceptuje wniosku 
w całości 

Nie dotyczy 
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Nie ma podstaw do ograniczania terminu odpracowania zwolnienia do miesiąca kalenda-
rzowego, w którym miało miejsce prywatne wyjście. Mimo że wynagrodzenie i jego składni-
ki przysługują za okres miesiąca, to jednak nie ograniczają pracodawcy w zakresie wyzna-
czenia późniejszego terminu odpracowania zwolnienia, nawet jeżeli nastąpi to po upływie 
okresu rozliczeniowego.

Czas zwolnienia bez wynagrodzenia
Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas niewykonywa-

nia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy 
prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). Inne przepisy nie wskazują, że za 
czas wyjścia prywatnego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W związku 
z tym za ten okres pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia. Uzyskuje jednak 
prawo do wynagrodzenia za czas przepracowany w ramach odpracowania czasu wyj-
ścia prywatnego. 

W przypadku gdy termin odpracowania jest ustalony na ten sam miesiąc kalendarzowy, 
w którym miało miejsce wyjście prywatne, zwykle nie ma problemu z rozliczeniem wynagro-
dzenia niezależnie od tego, czy wynagrodzenie pracownika określone jest stawką godzino-
wą, czy miesięczną. 

PRZYKŁAD
Paweł K. w kwietniu 2014 r. wyszedł z pracy za zgodą pracodawcy na 2 godziny do leka-
rza. W tym samym miesiącu został 2 godziny dłużej w pracy odpracowując to wyjście. 
Wyjście prywatne nie wpływa na wynagrodzenie pracownika, gdyż zostało odpracowa-
ne w tym samym miesiącu. Nie ma znaczenia, jaką stawką – miesięczną czy godzinową 
pracownik jest wynagradzany. 

Należy uznać, że w takich przypadkach, co do zasady, nie ma problemu z rozlicze-
niem wynagrodzenia. Jednak ważne będzie również to, na jaką porę doby pracodawca 
wyznaczy odpracowanie. O ile czas odpracowania nie jest traktowany jak praca w go-
dzinach nadliczbowych, a zatem nie powstaje w związku z tym prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia, o tyle nie ma wyłączenia w zakresie prawa do odrębnej wypłaty, jaką 
jest dodatek za pracę w porze nocnej. Zatem jeżeli odpracowanie będzie miało miejsce 
w godzinach nocnych, to za każdą godzinę przypadającą w tym czasie pracownikowi 
będzie przysługiwał dodatek. 

PRZYKŁAD
Pracodawca XYZ polecił Adamowi G. odpracowanie prywatnego wyjścia w wymiarze 
2 godzin w maju 2014 r., w porze nocnej ustalonej w zakładzie. Pracodawca wypłaca 
dodatki za pracę w porze nocnej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
W tej sytuacji pracownik nabywa prawo do dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy 
w wysokości 4,20 zł, co wynika z wyliczenia:
2 godz. x 2,10 zł, tj. 1680 zł : 160 godz. x 20% = 2,10 zł. 
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Odpracowanie w innym miesiącu

Wyznaczenie terminu odpracowania w innym miesiącu niż ten, w którym miało miejsce 
wyjście prywatne, powoduje konsekwencje w zakresie wynagrodzenia. O ile przy zarobkach 
uzależnionych od liczby przepracowanych godzin może to być sytuacja neutralna (w jednym 
miesiącu pracownik nie otrzyma wynagrodzenia np. za 3 godziny wyjść prywatnych, w kolej-
nym zarobi więcej o 3 godziny odpracowanych wyjść z poprzedniego miesiąca), o tyle przy 
stawce miesięcznej będzie to powodować pewne różnice. 

PRZYKŁAD 
Tomasz J. zarabia 3000 zł miesięcznie. W kwietniu 2014 r. przez 5 godzin był nieobecny 
w pracy z powodu uzyskania od pracodawcy zwolnienia na załatwienie sprawy osobi-
stej. Odpracował je w maju 2014 r., pracując kilka razy nieco dłużej. Pracownik nie na-
bywa wynagrodzenia za czas zwolnienia, a zatem za kwiecień powinien otrzymać niższe 
wynagrodzenie, tj.: 
 ■ 3000 zł : 168 godz. (liczba godzin pracy w kwietniu) = 17,86 zł (stawka za godzinę 
pracy w kwietniu),
 ■ 17,86 zł x 5 godz. (liczba godzin zwolnienia od pracy) = 89,30 zł,
 ■ 3000 zł – 89,30 zł = 2910,70 zł (wynagrodzenie za kwiecień).

Za czas odpracowania wyjść prywatnych w maju pracownikowi przysługuje wynagro-
dzenie powiększone o odpracowane godziny. 
Nie dochodzi w tym przypadku wyłącznie do oddania pracownikowi pomniejszenia wy-
nagrodzenia za kwiecień, ale należy jeszcze ustalić stawkę godzinową przy uwzględnie-
niu wymiaru czasu pracy w maju, tj.:
 ■ 3000 zł : 160 godz. (liczba godzin pracy w maju 2014 r.) = 18,75 zł (stawka za godzinę 
pracy w maju),
 ■ 18,75 zł x 5 godz. (liczba godzin odpracowania wyznaczona na maj) = 93,75 zł,
 ■ 3000 zł + 93,75 zł = 3093,75 zł (wynagrodzenie za maj).

Pracownik otrzyma za czas odpracowany więcej niż zostało mu potrącone. Wynika to 
z zastosowania zasad ustalania wynagrodzenia godzinowego określonych w § 12 roz-
porządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia  w okresie 
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszko-
dowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy. W innych miesiącach może być odwrotnie, tzn. pra-
cownik może otrzymać niższą kwotę wynagrodzenia niż potrącona z wynagrodzenia za 
miesiąc, w którym miały miejsca wyjścia prywatne. 

Brak potrącenia za czas wyjść prywatnych 
Wielu pracodawców nie dokonuje potrąceń z tytułu wyjść prywatnych, wychodząc z zało-

żenia, że odpracowanie wyrówna wynagrodzenie. Mimo wskazanych wyżej różnic w ustala-
niu prawa do wynagrodzenia za poszczególne miesiące, z reguły takie działanie najczęściej 
nie jest kwestionowane, ale nie należy go zalecać. 
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Brak pomniejszenia wynagrodzenia może bowiem powodować utratę nadpłaconego wy-
nagrodzenia, tzn. kwoty zapłaconej za czas nieprzepracowany w związku z wyjściem pry-
watnym. Może tak się stać wówczas, gdy z jakichś powodów nie dojdzie do odpracowania 
(np. wskutek choroby lub zakończenia stosunku pracy).

W takiej sytuacji po stronie pracownika powstanie nienależne przysporzenie. Sposób od-
zyskania tej kwoty jest uzależniony od tego, czy odpracowanie było wyznaczone na kolejny 
miesiąc po miesiącu, w którym nastąpiło wyjście prywatne, czy na drugi z kolei (czyli wyjście 
nastąpiło pierwszego miesiąca, a jego odpracowanie trzeciego miesiąca). 

Jednak odliczenie nienależnego wynagrodzenia na podstawie art. 87 § 7 Kodeksu pracy 
jest możliwe tylko w następnym, czyli najbliższym i kolejnym terminie płatności (wyrok Sądu 
Najwyższego z 12 kwietnia 1996 r., I PRN 32/96). 

PRZYKŁAD
Na wniosek Kamila W. pracodawca udzielił mu w maju 2014 r. 4 godzin zwolnienia 
od pracy, które miał odpracować pod koniec czerwca. Pracodawca nie dokonał 
w związku z tym żadnego potrącenia z wynagrodzenia pracownika. W drugiej po-
łowie czerwca Kamil W. zachorował i był nieobecny w pracy do końca czerwca (za 
okres od 20 do 30 czerwca miał prawo do wynagrodzenia chorobowego). W konse-
kwencji nie doszło do odpracowania 4 godzin zwolnienia. Pracownik zarabia mie-
sięcznie 4000 zł oraz otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł mie-
sięcznie. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek ten przysługuje również 
za okresy nieświadczenia pracy spowodowane niezdolnością do pracy. Dodatek nie 
jest zatem wliczany do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych (wynagrodze-
nia chorobowego oraz zasiłku chorobowego). Okres rozliczeniowy obowiązujący 
u pracodawcy wynosi 3 miesiące. Za maj Kamil W. otrzymał całą pensję (nie po-
mniejszono jej za czas zwolnienia od pracy). W czerwcu pracownik nie odpracował 
zwolnienia, z którego korzystał w maju. Zgodnie z art. 87 § 7 Kodeksu pracy, z wyna-
grodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim 
terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje 
prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że w tym przypadku jest możliwość odlicze-
nia opłaconych 4 godzin wyjścia prywatnego w maju z wynagrodzenia należnego za 
czerwiec. 
Krok 1. Ustalenie nadpłaty za maj 2014 r.:
 ■ 4400 zł : 160 godz. (wymiar czasu pracy w maju 2014 r.) = 27,50 zł,
 ■ 27,50 zł x 4 godz. (liczba godzin zwolnienia prywatnego) = 110,00 zł (kwota nadpłaty 
za maj). 

Krok 2. Obliczenie wynagrodzenia za czerwiec:
 ■ 4000 zł : 30 = 133,33 zł,
 ■ 133,33 zł x 11 dni (liczba dni niezdolności do pracy) = 1466,63 zł 
 ■ 4000 zł – 1466,63 zł = 2533,37 zł.

Dodatek otrzymywany przez pracownika nie ulega zmniejszeniu za okresy niezdolno-
ści do pracy (przysługuje także za okresy choroby), a zatem za czerwiec pracownik 
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zachowuje prawo do pełnego dodatku w kwocie 400 zł. Łącznie za 
czerwiec powinien otrzymać 2933,37 zł (2533,37 zł + 400 zł).
Krok 3. Obliczenie wynagrodzenia chorobowego za czerwiec:
 ■ 4000 zł – (4000 zł x 13,71%) = 3451,60 zł (podstawa wymiaru wy-
nagrodzenia chorobowego; nie wchodzi do niej dodatek, który 
przysługuje także za czas choroby),
 ■ 3451,60 zł x 80% = 2761,28 zł,
 ■ 2761,28 zł : 30 = 92,04 zł (wynagrodzenie chorobowe za 1 dzień),
 ■ 92,04 zł x 11 dni = 1012,44 zł (wynagrodzenie chorobowe za 
czerwiec).

Krok 4. Ustalenie wynagrodzenia za czerwiec:
2933,37 zł (wynagrodzenie nie ulegające pomniejszeniu za czas 
choroby) – 110,00 zł (nadpłata za maj) + 1012,44 zł (wynagrodzenie 
za czas choroby) = 3835,81 zł.

Jeśli wyjście prywatne, np. z kwietnia, miałoby zostać odpracowane 
w czerwcu, ale z jakichś powodów nie doszłoby do tego, to niepotrąco-
nych zarobków za czas wyjścia prywatnego nie można odliczyć z wy-
nagrodzenia za czerwiec. Jest tak również wtedy, gdy odpracowanie 
(które też nie doszło do skutku) było co prawda planowane na kolejny 
miesiąc, ale pracodawca nie odliczył z wynagrodzenia za ten miesiąc 
nadpłaconej kwoty. W takiej sytuacji jedyną możliwością odzyskania 
nadpłaty jest potrącenie tej kwoty z wynagrodzenia na podstawie pi-
semnej zgody pracownika.

Nadpłata wynagrodzenia nie znajduje się bowiem w katalogu potrą-
ceń dokonywanych bez zgody pracownika. Nie można jej też traktować 
jak zaliczki pieniężnej, gdyż zaliczka jest świadomie spełniona na po-
czet całości zobowiązania. Pracownik otrzymując za miesiąc, w którym 
miało miejsce zwolnienie w celu załatwienia sprawy osobistej, wynagro-
dzenie naliczone i wypłacone przez osoby zajmujące się tymi czynnoś-
ciami w imieniu pracodawcy, przyjął, że kwota ta jest mu w pełni na-
leżna. Taki sposób rozumowania w zasadzie potwierdził pracodawca 
nie dokonując pomniejszenia pensji za ten miesiąc. W sytuacji gdy nie 
doszło do odpracowania i tym samym powstała nadpłata, jakiekolwiek 
występowanie przez pracodawcę do sądu z roszczeniem jest obarczo-
ne dużym ryzykiem przegranej. Wynika to z tego, że pracownik uzyskał 
to świadczenie w dobrej wierze, czyli będąc w uzasadnionym przeko-
naniu, że mu przysługiwało. 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2008 r. 
(II PK 76/08, M.P.Pr. 2009/4/201–203), w prawie pracy nie ma zaka-
zu dysponowania wypłaconym (uzyskanym) wynagrodzeniem według 
swobodnej woli pracownika, jeżeli pozwany wzajemnie pracodawca nie 

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET
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udowodnił, że skarżący pracownik miał świadomość otrzymywania nienależnego świadczenia 
w sytuacji, która była ewidentnym następstwem błędu wyspecjalizowanej firmy finansowej 
w prawidłowym wyliczeniu przyznanej i wypłacanej skarżącemu podwyżki wynagrodzenia. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Jeden z naszych pracowników wystąpił o zwolnienie z pracy na załatwienie spraw 
osobistych na 2 dni na podstawie art. 151 § 21 Kodeksu pracy. Czy możemy udzielić 

pracownikowi zwolnienia w takim wymiarze i pomniejszyć mu wynagrodzenie o ten czas?
Tak. Nie ma bowiem przepisu, który ograniczałby czas trwania takiego zwolnienia. Zatem 

nie ma przeszkód, aby udzielili Państwo pracownikowi zwolnienia na załatwienie spraw pry-
watnych na cały dzień, a nie tylko na część dnia. 

Zwolnienia od pracy udzielane w celu załatwienia sprawy osobistej w zdecydowanej więk-
szości dotyczą wyjścia na część dnia pracy (późniejszego przyjścia do pracy, wcześniejsze-
go z niej wyjścia, opuszczenia pracy na pewien czas). W razie załatwiania spraw zajmujących 
dużo czasu, obejmujących pełne dni pracy, co do zasady, rozwiązuje się to przez udzielenie 
na ten czas na wniosek pracownika urlopu (w szczególności urlopu na żądanie). Nie ma jed-
nak bezpośredniego ograniczenia, aby zwolnienie dotyczyło tylko części dnia pracy. 

Wskazany przez Państwa przepis Kodeksu pracy reguluje nie tyle kwestię zwolnień od 
pracy, co ich odpracowywania. Ponieważ z tego przepisu nie wynika ograniczenie dotyczą-
ce długości zwolnienia na załatwienie przez pracownika prywatnych spraw, należy dopuścić 
możliwość zwolnienia go nawet na cały lub kilka dni. Powoduje to takie same konsekwencje 
w zakresie wynagrodzenia, jak w przypadku wyjścia np. na 2 lub 3 godziny. 

27e7945b-a7e2-4d63-82a9-1fcb32c445f7

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 80, art. 151 § 21 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

Marek Rotkiewicz –  ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa 
cywilnego i prawa Unii Europejskiej, autor ponad 1500 publikacji, 
szkoleniowiec, prowadzi działalność doradczą

>> wynagrodzenie, dzień wolny, trybunał

3.  Czy pracownicy ze stawką godzinową 
mają prawo do wynagrodzenia za wolne 
udzielone za święto 3 maja 

PROBLEM  Zatrudniamy pracowników wynagradzanych stawką godzinową 
w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Za 3 maja 2014 r. musimy udzielić 
m.in. tym pracownikom innego dnia wolnego. Czy za ten dzień musimy wy-
płacić im wynagrodzenie?
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RADA  Nie. Pracownicy nie nabędą prawa do wynagrodzenia za dzień wolny 
od pracy. Wynagrodzenie przysługuje bowiem za pracę wykonaną. Za czas 
niewykonywania pracy z powodu wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za 
3 maja pracownicy nie zachowują prawa do wynagrodzenia. 

UZASADNIENIE  Wymiar czasu pracy pracownika, bez względu na formę jego wynagradzania, 
wyniesie w maju 2014 r. 160 godzin. Zatem za taki wymiar czasu pracy należy pracowniko-
wi wypłacić co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 1680 zł brutto. W przypadku 
pracowników wynagradzanych stałą stawką miesięczną, każdorazowo w przypadku pełne-
go miesiąca pracy będzie im przysługiwała taka wysokość wynagrodzenia, bez względu na 
miesięczny wymiar czasu pracy wynikający z układu dni roboczych w kalendarzu. Dla pra-
cowników wynagradzanych stawką godzinową wynagrodzenie miesięczne będzie natomiast 
zmienne i uzależnione od tego wymiaru. Nie nabędą oni zatem prawa do wynagrodzenia za 
dzień wolny udzielony przez pracodawcę, np. za 3 maja 2014 r., w celu zachowania prawid-
łowego wymiaru czasu pracy w maju.   

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika budowlanego ma ustaloną w umowie 
o pracę stawkę godzinową w wysokości 12 zł brutto za godzinę. W maju 2014 r. praco-
dawca wyznaczył pracownikowi wolne za święto 3 maja w poniedziałek 5 maja. Zatem 
w tym miesiącu pracownik miał do przepracowania 160 godzin. Za pracę w maju pra-
cownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 1920 zł (160 godz. x 12 zł).    

W wyroku z 2 października 2012 r. (K 27/11, Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1110) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 130 § 21 Kodeksu 
pracy (przepis, zgodnie z którym święto, które przypada w dniu 
wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, nie obniża wymiaru czasu pracy) 
za niezgodny z konstytucją. Zatem obecnie, w przypadku gdy święto przypada w dniu wol-
nym wynikającym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, będzie obniżało wymiar 
czasu pracy pracownika o 8 godzin. Jeżeli w zakładzie obowiązuje dłuższy niż 1-miesięcz-
ny okres rozliczeniowy, nie ma przeszkód, aby dzień wolny z tytułu święta 3 maja wyzna-
czyć w innym miesiącu. Konieczność obniżenia obowiązującego pracownika wymiaru cza-
su pracy o 8 godzin w związku z przypadaniem święta 3 maja w dniu wolnym (sobota) nie 
oznacza każdorazowo obowiązku udzielenia innego dnia wolnego od pracy. Pracodawca 
może bowiem rozplanować czas pracy pracownika tak, że będzie on wykonywał pracę we 
wszystkie dni robocze okresu rozliczeniowego, jeżeli tylko nie przekroczy obowiązujące-
go wymiaru czasu pracy. 

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością prze-
dłużenia dobowego wymiaru do 12 godzin. W zakładzie wprowadzono dla tego systemu 
1-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. 

Pełną treść orzeczenia znaj-
dziesz na www.inforfk.pl



VI. WYNAGRODZENIA60

MONITOR PPiU nr 10(250) 15 maja 2014 r.

Planując grafik na maj 2014 r., pracodawca ustalił czas pracy pracownika w tym miesią-
cu w następujący sposób:

Maj 2014 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

W 12 W W 4 4 4 4 12 W W 4 4 4 4

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4 W W 12 12 12 12 12 W W 12 8 8 8 4 W

Tak zaplanowany rozkład czasu pracy w maju 2014 r. jest prawidłowy. Nie powoduje 
wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, a także nie narusza przeciętnie 5-dnio-
wego tygodnia pracy. Mimo niezaplanowania przez pracodawcę innego dnia wolnego 
od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę, nie został naruszony żaden przepis 
prawa pracy dotyczący czasu pracy. 

Nie chodzi tu bowiem o oddanie pracownikowi dnia wolnego, lecz o zaplanowanie mniej-
szej liczby godzin pracy. Równie dobrze mogą być one rozłożone na wszystkie dni robocze 
w okresie rozliczeniowym. Taka sama zasada dotyczy pracowników wykonujących pracę 
w systemach skróconego tygodnia pracy oraz w równoważnym, w którym pracownikowi 
planuje się pracę tylko w wybrane dni tygodnia. Pracownik wynagradzany stawką godzino-
wą otrzyma zatem wynagrodzenie wynikające z liczby przepracowanych godzin bez wzglę-
du na to, czy jego rozkład czasu pracy w tym miesiącu przewidywał dzień wolny za święto 
3 maja przypadające w sobotę, czy nie. 

bb378478-8309-4dc0-a7b8-66a2457eab8d

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 80, art. 129 § 1, art. 130 § 1–21 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

Aleksander P. Kuźniar  –  prawnik, wykładowca, autor ponad 150 publikacji z zakresu 
prawa pracy oraz komentarza do Kodeksu pracy, od 10 lat 
zajmuje się zawodowo prawem pracy

W numerze 11/2014 MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: 

„Urlopy wypoczynkowe w pytaniach i odpowiedziach”
 a w nim m.in.:
  Jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważ-

nym czasu pracy
  Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze cza-

su pracy wykonującego pracę ponad wymiar ustalony w umowie
 Czy na liście płac wyodrębniać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

POLECAMY!
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 >> korekta dokumentacji rozliczeniowej, decyzja administracyjna, obowiązki płatnika, ZUS

1.  ZUS sporządzi korektę dokumentów 
za płatnika tylko w wyjątkowych sytuacjach

W niektórych sytuacjach ZUS może z urzędu korygować nieprawidłowo-
ści w dokumentach ubezpieczeniowych sporządzonych przez płatnika 
składek. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy płatnik, mimo otrzyma-
nego zawiadomienia, nie zrobi tego, a także gdy płatnik składek już nie 
istnieje (np. zmarł lub uległ likwidacji) i nie ma następcy prawnego. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może korygować z urzędu błędy stwierdzone w doku-
mentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Może także żądać od płatnika składek 
ponownego złożenia tych dokumentów, jeżeli nie zostały one zidentyfikowane w systemie 
informatycznym ZUS. Ponadto ZUS może z urzędu wprowadzać i korygować dane bezpo-
średnio na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek (art. 48b ust. 2 i 3 usta-
wy systemowej).

Postępowanie wyjaśniające
Sporządzanie dokumentów korygujących przez 

ZUS jest zwykle poprzedzone postępowaniem wy-
jaśniającym. W przypadku stwierdzenia w dokumentach ubezpieczeniowych nieprawidło-
wości uniemożliwiających dokonanie prawidłowego rozliczenia na koncie płatnika składek 
i zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego, ZUS przeprowadza postępowanie 
wyjaśniające mające na celu wyeliminowanie tych nieprawidłowości w trybie art. 61 § 1 i 4 
Kodeksu postępowania administracyjnego. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania 
wyjaśniającego ZUS wzywa do złożenia w terminie 7 dni poprawnych dokumentów zgłosze-
niowych i rozliczeniowych (tj. korekt dokumentów). Jednocześnie informuje o przysługują-
cym stronom prawie przeglądania akt sprawy oraz składania wyjaśnień (art. 73 i art. 10 § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego). W razie niezłożenia stosownych dokumentów 
we wskazanym terminie ZUS wydaje decyzję 
o podleganiu ubezpieczeniom (przedmiocie/
zakresie okresu ubezpieczenia).

Postępowanie wyjaśniające kończy od-
powiednio: uzyskanie oświadczenia płatni-
ka składek na piśmie w sprawie stwierdzo-
nych błędów, dokonanie przez ZUS ustaleń 
w drodze kontroli lub przesłanie przez płat-
nika składek prawidłowo sporządzonych do-
kumentów ubezpieczeniowych, które były przedmiotem postępowania, oraz sporządzenie 
lub skorygowanie dokumentów ubezpieczeniowych z urzędu przez ZUS (§ 21 ust. 3 roz-
porządzenia z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania 

 Zobacz e-Poradnik „Jak stosować nowe 
formularze i kody ubezpieczeniowe 
od 1 listopada 2013 r.” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

UWAGA!
Sporządzenie dokumentów korygujących z urzędu 
jest poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym 
lub ustaleniami wynikłymi w czasie kontroli prze-
prowadzonej przez ZUS.
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w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych – dalej rozporządzenie).

Jeżeli między kwotami składek wykazanymi przez płatnika w deklaracji o najwyższym nu-
merze identyfikatora a kwotami wyliczonymi w wewnętrznym dokumencie rozliczeniowym 
występują różnice, których łączna kwota przekracza 2 zł, wszczynane jest postępowanie 
wyjaśniające (§ 21 ust. 6 rozporządzenia).

Od decyzji ZUS dotyczącej podlegania ubezpieczeniom przysługuje odwołanie do właś-
ciwego sądu w terminie 1 miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się na piśmie 
do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego 

przez tę jednostkę (art. 83 ust. 2 i 5 ustawy 
systemowej).

W razie sporu dotyczącego obowiązku 
ubezpieczeń społecznych ZUS wydaje w tej 
sprawie decyzję osobie zainteresowanej oraz 
płatnikowi składek. Nie później niż w terminie 

7 dni od uprawomocnienia się decyzji, płatnik składek jest zobowiązany przekazać do ZUS 
dokumenty związane z ubezpieczeniami społecznymi za okres objęty decyzją. Od tej decy-
zji służy odwołanie do sądu (art. 83 ust. 2 i 4 ustawy systemowej).

Obowiązek sporządzania korekt dokumentów spoczywa w pierwszej kolejności na płat-
niku składek. Natomiast ZUS jest uprawniony do kontroli wykonywania przez płatników wy-
mienionych wyżej obowiązków (art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy systemowej). Materiał dowodowy 
stanowiący podstawę wydania decyzji jest uzyskiwany w trakcie prowadzonych przez ZUS 

postępowań wyjaśniających lub kontrolnych, 
podczas których są zbierane dowody niezbęd-
ne do rozstrzygnięcia sprawy. W razie stwier-
dzenia, że płatnik, mimo istnienia takiego obo-
wiązku, nie dokonał wymaganego zgłoszenia, 

ZUS ustala obowiązek ubezpieczeń w formie decyzji. Dopiero po jej uprawomocnieniu ZUS 
z urzędu może sporządzić dokumenty zgłoszeniowe, jeśli nie zrobi tego płatnik składek 
(art. 48b ustawy systemowej). 

ZUS może zwrócić się do ubezpieczonego lub do płatnika składek o przekazanie da-
nych niezbędnych do sporządzenia lub skorygowania z urzędu dokumentów ubezpiecze-
niowych oraz wprowadzenia lub skorygowania z urzędu danych na koncie ubezpieczonego 
lub na koncie płatnika składek. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w kwotach skła-
dek wykazanych przez płatnika i w kwotach składek wyliczonych przez ZUS od podstawy 
wymiaru składek wykazanych przez płatnika, za prawidłowe przyjmuje się kwoty składek 
wyliczone przez ZUS. 

PRZYKŁAD
Po przeprowadzonej kontroli spółka otrzymała pismo z ZUS wzywające do sporządze-
nia korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za kilku zleceniobiorców. 
Okazało się bowiem, że osoby te, mimo złożonych zleceniodawcy oświadczeń, nie 

UWAGA!
Płatnik może odwołać się od decyzji ZUS do sądu 
w terminie 1 miesiąca od doręczenia decyzji. 

 Zobacz wideowywiad „Jak powinna wyglądać korekta 
dokumentów, gdy ZUS uznał umowę o dzieło za umowę 
zlecenia”  dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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posiadały tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zatem powinny pod-
legać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z umowy zlecenia. 
Jeżeli płatnik nie sporządzi tych dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS wyda de-
cyzję i po jej uprawomocnieniu sporządzi dokumenty z urzędu.

Gdy płatnik składek nie zgadza się z ZUS
Jeżeli płatnik składek nie zgadza się z danymi zawartymi w dokumentach ubezpiecze-

niowych sporządzonych lub skorygowanych z urzędu albo z danymi wprowadzonymi lub 
skorygowanymi bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, to 
w zależności od sytuacji może złożyć dokumenty korygujące lub wniosek o przeprowadze-
nie postępowania wyjaśniającego. Wówczas powinien w okresie: 
 ■ 14 dni od otrzymania informacji przekazać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe korygujące 

te dane, chyba że wynikają one z prawomocnej decyzji lub z prawomocnego wyroku sądu,
 ■ 30 dni od dnia otrzymania informacji złożyć w ZUS wniosek o przeprowadzenie postępo-

wania wyjaśniającego, chyba że dane wynikają z prawomocnej decyzji lub z prawomoc-
nego wyroku sądu. 

Postępowanie wyjaśniające ZUS powinien zakończyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy, 
a postępowanie w szczególnie skomplikowanej sprawie – nie później niż w ciągu 6 miesięcy 
od dnia otrzymania wniosku.

Płatnik nie może korygować dokumentów rozliczeniowych, jeżeli wydana przez ZUS de-
cyzja dotyczy niezłożenia przez płatnika dokumentów korygujących w obowiązującym go 
terminie lub jeżeli płatnik nie dokonał korekty dokumentów na podstawie wydanego przez 
sąd wyroku po odwołaniu się płatnika od decyzji lub kontroli ZUS.

PRZYKŁAD
Firma błędnie ustaliła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przy-
padku 10 pracowników. Po przeprowadzonej kontroli ZUS zawiadomił płatnika o niepra-
widłowościach. Firma nie sporządziła korekt w wyznaczonym terminie. ZUS wydał więc 
decyzję, a następnie (płatnik nie złożył odwołania) sporządził korekty dokumentów z urzę-
du. W tej sytuacji firma nie może już korygować dokumentów sporządzonych przez ZUS.

Informacja ZUS o sporządzonych dokumentach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego i płat-

nika składek o sporządzonych lub skorygowanych z urzędu dokumentach ubezpieczenio-
wych oraz o danych wprowadzonych lub skorygowanych bezpośrednio na koncie ubezpie-
czonego lub na koncie płatnika składek. W tym celu przesyła wypis z poprawionej deklaracji 
rozliczeniowej i skorygowanych imiennych raportów rozliczeniowych.

Brak płatnika składek i jego następcy prawnego
W sytuacji gdy płatnik składek nie istnieje (nastąpiła jego likwidacja) lub nie ma następcy 

prawnego płatnika, ZUS sporządza z urzędu dokumenty ubezpieczeniowe oraz dokonuje 
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korekt tych dokumentów w celu zaewidencjonowania na koncie ubezpieczonego prawidło-
wych danych. W przypadku braku możliwości doręczenia informacji płatnikowi składek lub 
ubezpieczonemu informacja jest pozostawiana w aktach sprawy (§ 24 ust. 7 rozporządzenia).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
W lutym 2014 r. otrzymaliśmy korekty deklaracji i raportów rozliczeniowych sporzą-
dzone z urzędu przez ZUS dla pracowników, którzy w 2013 r. przekroczyli roczną 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli zgadzamy się 
z wyliczeniami ZUS, to czy musimy przygotować korekty dokumentów rozliczeniowych, czy 
wystarczy, że tylko rozliczymy się z pracownikami i zwrócimy im nadpłacone składki?

Jeżeli otrzymali Państwo dokumenty przygotowane z urzędu przez ZUS, to, co do zasady, 
nie muszą Państwo ponownie składać korekt deklaracji i raportów. Wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy dane zawarte w korektach sporządzonych przez ZUS są niezgodne. W takiej sytuacji 
płatnik składek ma 14 dni na przesłanie poprawnych danych. Z nadpłaconych składek pra-
codawca musi rozliczyć się zarówno z pracownikiem, jak i z ZUS. 

d2bd3955-de70-4cc8-bb3f-04311b300882

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 36 ust. 2, art. 38, art. 46 ust. 1, art. 48b art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717 

 ● § 21 ust. 3 i ust. 6, § 24 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

 ● art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4, art. 73 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 183

Małgorzata Kozłowska –  radca prawny, od 10 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń 
społecznych, autorka licznych publikacji z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń, specjalizuje się m.in. w problematyce 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, 
były wieloletni pracownik ZUS

>> zasiłek macierzyński, podstawa wymiaru składki, obowiązki płatnika, ZUS

2.  Czy od wartości polisy ubezpieczeniowej 
pracownicy przebywającej na urlopie 
macierzyńskim naliczać składki ZUS

PROBLEM  Nasza firma finansuje swoim pracownikom składki na grupowe 
ubezpieczenie na życie, których wartość podlega zarówno opodatkowaniu, 
jak i oskładkowaniu. Prawo do tego świadczenia mają również osoby prze-
bywające na urlopie macierzyńskim. Czy w ich przypadku od wartości polisy 
powinniśmy odprowadzić składki ZUS?
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RADA  Nie. Od wartości polisy opłacanej pracownikowi na urlopie macie-
rzyńskim nie nalicza się składek ZUS, gdyż pracownica pobierająca zasiłek 
macierzyński nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawa-
nia w stosunku pracy. Jest ona objęta ubezpieczeniami emerytalnym i ren-
towymi jako osoba otrzymująca zasiłek macierzyński. Podstawę wymiaru 
składek ZUS stanowi dla niej kwota zasiłku macierzyńskiego.

UZASADNIENIE  Wartość finansowanej pra-
cownikom przez zakład pracy polisy ubezpie-
czeniowej, co do zasady, trzeba wliczać do 
podstawy wymiaru składek ZUS. Przy czym tego typu przysporzenie majątkowe (w części 
sfinansowanej przez pracodawcę) może być wyłączone ze składek, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego):
 ■  pracownicy są uprawnieni do świadczenia na podstawie układów zbiorowych pracy, re-

gulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu oraz
 ■  ponoszą z tego tytułu częściową (choćby symboliczną) odpłatność. 

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy tak-
że świadczeń, do których pracownik ma 
prawo w okresie pobierania wynagrodzenia 
za czas niezdolności do pracy, zasiłku cho-
robowego, macierzyńskiego, opiekuńcze-
go, świadczenia rehabilitacyjnego – w myśl 
postanowień układów zbiorowych pracy lub 
przepisów o wynagradzaniu (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego). Wyłączenie ze 
składek można stosować jednak tylko do tej części świadczenia, która przysługuje za czas 
pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłków. 

PRZYKŁAD
Katarzyna L. od 10 marca 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 27 marca 
korzysta z urlopu macierzyńskiego. Zakład pracy finansuje jej co miesiąc składkę 
na grupowe ubezpieczenie na życie w wysokości 80 zł. Świadczenie to przysługuje 
jej również za czas pobierania świadczeń chorobowych i macierzyńskich (upraw-
nienie to wynika z regulaminu wynagradzania). W opisanej sytuacji kwota składki 
grupowego ubezpieczenia jest częściowo zwolniona z oskładkowania. Wysokość 
składki niestanowiącej podstawy wymiaru składek ZUS powinna zostać wyliczona 
następująco:
 ■ 80 zł : 31 dni marca x 22 dni absencji w pracy = 56,77 zł (część wartości poli-
sy, która nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne),
 ■ 80 zł – 56,77 zł = 23,23 zł (część wartości polisy, która wchodzi do podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne).

 Zobacz wideoszkolenie „Przychody ze stosunku pracy”  
dostępne w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl

UWAGA!
Jeżeli świadczenie rzeczowe przekazywane pracowniko-
wi jest finansowane w całości przez pracodawcę, to jego 
wartość wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS. 
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W odniesieniu do pracowników podstawą oskładkowania jest przychód, w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwany z tytułu zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej). Za przychód ten uważa się m.in. 
wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, a tak-
że świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, do których zalicza się opłacane przez 
pracodawcę składki na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników. 

Nieco inaczej na kwestię oskładkowania świadczeń pozapłacowych trzeba spojrzeć w przy-
padku pracowników pobierających zasiłek macierzyński. Osoby takie są wykazywane w do-
kumentach rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx oraz są objęte ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi nie jako pracownicy, lecz jako osoby otrzymujące zasiłek 
macierzyński (co stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń). Podstawą wymiaru składek ZUS 
jest kwota wypłaconego zasiłku, a nie przychód uzyskiwany z zatrudnienia. Dlatego w od-
niesieniu do opłacanych przez firmę wymienionych wyżej świadczeń w czasie pobierania za-

siłku macierzyńskiego płatnik nie nalicza składek ZUS. Oddział 
ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2013 r. 
nr DI/100000/451/637/2013 stwierdził, że: 

(…) wartość dodatkowych świadczeń rzeczowych (…) uzyskanych przez pracowników 
w okresie pobierania przez nich zasiłku macierzyńskiego nie stanowi podstawy wy-
miaru składek (…) z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie 

przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego (…).
04ce48ea-6a5f-4aa2-86f1-455ad0fece39

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6 ust. 1 pkt 19 oraz art. 9 ust. 6 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

 ● § 2 ust. 1 pkt 24 i 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó-
łowych 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

Mariusz Pigulski –  ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy 
i ubez pieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium 
Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań 
i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Pełną treść interpretacji 
znajdziesz na www.inforfk.pl 
w zakładce „Interpretacje”

>>  przywrócenie do pracy, obowiązki płatnika, ZUS

3.  Jakich formalności wobec ZUS musi dopełnić 
płatnik w związku z przywróceniem 
pracownika do pracy 

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników, z którym rozwiązaliśmy umowę 
o pracę zawartą na czas nieokreślony, na mocy wyroku sądowego został 
przywrócony do pracy. Zgłosił gotowość do podjęcia pracy następnego dnia 
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po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu. Jakich formalności wobec ZUS po-
winniśmy dokonać w związku z tą sytuacją?

RADA  Powinni Państwo zgłosić pracownika do ZUS z datą wyrejestrowania 
go z ubezpieczeń. Ponadto należy skorygować raporty RCA, wykazując pra-
cownika w każdym miesiącu, w którym pozostawał bez pracy, z zerowymi 
podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpiecze-
nie zdrowotne. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE  Okres niewykonywania obowiązków służbowych pracownika przywró-
conego do pracy należy traktować do celów ubezpieczeniowych jak okres podlegania 
pracowniczym ubezpieczeniom w ZUS. Taka sytuacja wymaga ponownego zgłoszenia 
pracownika do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż wcześ-
niej, w związku ze zwolnieniem pracownika 
z pracy, płatnik składek był zobligowany do 
jego wyrejestrowania z ZUS. Zatem praco-
dawca po przywróceniu podwładnego do 
pracy musi zgłosić go do ubezpieczeń spo-
łecznych oraz do ubezpieczenia zdrowot-
nego na formularzu ZUS ZUA, z pracowni-
czym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx. Jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń 
należy wpisać datę, z którą pracownik został wcześniej wyrejestrowany z ZUS na for-
mularzu ZUS ZWUA.

Zgłoszenie przywróconego do pracy pracownika do ubezpieczeń z datą wsteczną wiąże 
się także z koniecznością przekazania do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych. Fakt, 
że w miesiącach poprzedzających przywrócenie do pracy zakład pracy nie wypłacał pra-
cownikowi żadnych oskładkowanych świadczeń, nie zwalnia go z obowiązku przekazywania 
za niego raportów ZUS RCA za cały okres pozostawania bez pracy. Oznacza to, że za cały 
okres poprzedzający miesiąc powrotu pracownika do pracy pracodawca musi:
 ■  sporządzić korekty imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, wykazując pracownika 

z zerowymi podstawami wymiaru składek i zerowymi kwotami składek,
 ■  przygotować korektę deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA,
 ■  przekazać komplet dokumentów do ZUS (ZUS DRA i ZUS RCA).

Pracodawca ma ponadto obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi przywrócone-
mu do pracy za cały czas pozostawania bez pracy lub jego część wskazaną przez sąd pracy. 
Ponieważ jest to należność ze stosunku pracy, należy ją w całości oskładkować i opodatko-
wać. Tak wypłacone wynagrodzenie trzeba wykazać w dokumentach rozliczeniowych skła-
danych do ZUS za miesiąc, w którym pracownik otrzymał taką wypłatę. 

Zdarza się, że zwolniony z pracy pracownik uznaje wypowiedzenie zawartej z nim umowy 
na czas nieokreślony za nieuzasadnione bądź naruszające przepisy o wypowiedzeniu umów 

UWAGA!
Przywrócenie pracownika do pracy powoduje ko-
nieczność jego ponownego zgłoszenia do ubezpie-
czeń społecznych i zdrowotnego z datą wyrejestrowa-
nia  z  ZUS, dokonanego w związku z wcześniejszym 
rozwiązaniem z nim umowy o pracę.
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o pracę. Jeśli z tego powodu odwoła się do sądu pracy, a sąd przychyli się do jego stanowi-
ska, wówczas zapada wyrok o:
 ■  bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu – o przy-

wróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo
 ■  odszkodowaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy).

Orzeczenie sądu przywracające pracownika do pracy prowadzi do wznowienia stosunku 
pracy istniejącego przed zakwestionowanym rozwiązaniem umowy o pracę oraz zobowiązu-
je zakład pracy do zatrudnienia pracownika. Warunkiem przywrócenia pracownika do pracy 
na podstawie prawomocnego wyroku sądu jest zgłoszenie przez niego gotowości podjęcia 
pracy. Zgłoszenie gotowości powinno nastąpić w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy (li-
czonych od dnia, w którym uprawomocniło się orzeczenie sądu). Uchybienie temu terminowi 
uprawnia pracodawcę do odmowy dopuszczenia pracownika do pracy, chyba że doszło do 
tego z przyczyn niezależnych od pracownika (art. 48 § 1 Kodeksu pracy). 

4fe3178f-f171-41ff-b37b-db419c5dafdc

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 45 § 1, art. 48 § 1 Kodeksu pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

 ● art. 18 ust. 1, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

 ● § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postę-
powania 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

Mariusz Pigulski –  ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy 
i ubez pieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium 
Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań 
i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

>>  urlop macierzyński, Fundusz Pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 

4.  Czy pracodawcy przysługuje zwolnienie 
z opłacania składek na FP i FGŚP, jeśli 
pracownica łączy pracę z urlopem macierzyńskim

PROBLEM  Pracownica naszej firmy przebywa na dodatkowym urlopie macie-
rzyńskim i jednocześnie pracuje na 1/2 etatu. Wypłacamy jej wynagrodzenie 
w wysokości 2000 zł miesięcznie oraz zasiłek macierzyński. Czy zwolnienie 
z opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje już teraz, czy dopiero wtedy, gdy 
pracownica wróci do pracy na pełny etat?

RADA  Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP będzie Państwu przy-
sługiwało dopiero po zakończeniu przez pracownicę dodatkowego urlopu 
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macierzyńskiego i po jej powrocie do pracy w poprzednim wy-
miarze czasu pracy. Zatem obecnie powinni Państwo odpro-
wadzać za pracownicę składki na te fundusze. 

UZASADNIENIE  Pracownik może przebywać zarówno na urlopie, jak 
i pracować u pracodawcy, który tego urlopu udzielił, ale w wymiarze nie 
wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821 § 5 Kodeksu 
pracy). Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się wówczas na 
pozostałą część wymiaru czasu pracy. Zgodnie z wytycznymi MPiPS (do-
stępnymi na stronie www.rodzicielski.gov.pl/rodzic w pracy):

(…) zwolnienie z odprowadzania składek na Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie 
przysługuje za pracownika, który łączy korzystanie z urlopu 

rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Natomiast zwolnienie takie będzie 
przysługiwało w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca 
po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego (…).

Co prawda, powyższa informacja dotyczy urlopu rodzicielskiego, ale 
przez analogię należy ją stosować do dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego. Zatem przez powrót do pracy po zakończonym urlopie dodatko-
wym, do celów zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP, należy rozu-
mieć podjęcie przez pracownika pracy w normalnym wymiarze, zgodnym 
z umową o pracę i zaprzestanie korzystania z urlopu na dziecko. 

Obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych nie opłacają pracodawcy oraz inne jednostki 
organizacyjne za zatrudnionych pracowników powracających z:
 ■ urlopu macierzyńskiego,
 ■ urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 ■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
 ■ dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 ■ urlopu rodzicielskiego lub 
 ■ urlopu wychowawczego 

– przez 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie 
z danego rodzaju urlopu (art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy). 

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP ma za-
stosowanie tylko w odniesieniu do pracowników, którzy powrócili po 
urlopie, jaki został im udzielony przez tego pracodawcę. Zatem okres 
36-miesięcznej ulgi należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu. Początkiem 
36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek za pracownika 

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET
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jest więc pierwszy dzień miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlo-
pu związanego z opieką nad dzieckiem. Jeśli bezpo-
średnio po powrocie z urlopu związanego z opieką 

nad dzieckiem pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego, 
uznaje się, że powrócił do pracy po zakończonym urlopie na dziecko. 

PRZYKŁAD
Ewa P. zatrudniona na pełny etat urodziła dziecko 15 listopada 2013 r. Przebywała na 
urlopie macierzyńskim do 3 kwietnia 2014 r. (140 dni). Od 4 kwietnia do 15 maja 2014 r. 
pracownica wykorzystywała dodatkowy urlop macierzyński (42 dni), łącząc go z pracą 
na 1/2 etatu od pierwszego dnia dodatkowego urlopu. Za ten okres płatnik wypłacał 
pracownicy 1700 zł wynagrodzenia oraz zasiłek macierzyński pomniejszony proporcjo-
nalnie do wymiaru etatu. Do ZUS pracodawca składa następujące dokumenty:
 ■ raport ZUS RCA:

–    z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, z podstawą wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne oraz na FP i FGŚP w kwocie 1700 zł oraz

–   z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 00, z podstawą wymiaru składek na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 ■ raport ZUS RSA:

–   z kodem 01 10 00, wykazując kwotę zasiłku macierzyńskiego z kodem świadczenia/
przerwy 325.

Pracownica od 16 do 31 maja 2014 r. wykorzystuje urlop wypoczynkowy, a do pracy na 
pełny etat wróci 1 czerwca 2014 r. Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP przy-
sługuje pracodawcy od 1 czerwca 2014 r., tj. od pierwszego miesiąca po zakończeniu 
przez pracownicę dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 

PODSTAWA PRAWNA: 2b8dd2d7-8b37-4d41-b18e-a25ba3988e1b

 ● art. 104 ust. 1, art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1650
 ● art. 9–9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

– j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272
 ● art. 180 § 1 pkt 1, art. 1821 § 5–6,  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 

ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208
 ● art. 29 ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159
 ● załączniki nr 12, 14, 15  i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. 

w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozlicze-
niowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1101

Izabela Nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozlicza-
niem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych, prowadzi portal kadrowo-płacowy 

Posłuchaj audiokomentarza „Praca zarobkowa 
na macierzyńskim i wychowawczym”  dostępnego 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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>> podstawa wymiaru zasiłków, działalność gospodarcza

1.  Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą

Podstawa wymiaru zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i opie-
kuńczego dla przedsiębiorców jest ustalana według podobnych za-
sad, jakie obowiązują w stosunku do pracowników. W przypadku 
niezdolności do pracy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia podstawę 
wymiaru zasiłku stanowi zadeklarowana kwota lub najniższa podsta-
wa wymiaru zasiłku.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy, co do zasady, 
stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych ubezpiecze-
nia chorobowego poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Za 
okres nieprzerwanego ubezpieczenia choro-
bowego uznawane są również kolejne okre-
sy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu 
z tego samego tytułu, trwające bez przerwy 
albo gdy przerwa przypada na dzień ustawo-
wo wolny od pracy (np. kolejne okresy prowa-
dzenia działalności pozarolniczej). 

Przychód, o którym mowa, to przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubez-
pieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru skład-
ki na to ubezpieczenie (art. 3 ust. 4 ustawy 
zasiłkowej).

Podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż:
 ■ 60% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia (w 2014 r. – 

2247,60 zł), jeżeli przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogól-
nych warunkach, 
 ■ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2014 r. – 504 zł), jeżeli przedsiębiorca opłaca 

składki na ubezpieczenia społeczne na zasadach preferencyjnych – takie prawo mają 
osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, które:

 — nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpo-
częcia wykonywania tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,

 — nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz 
którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w po-
przednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdziel-
czego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności 
gospodarczej.

UWAGA!
Przychód uwzględniany w podstawie wymiaru za-
siłku osoby prowadzącej działalność gospodarczą 
należy pomniejszyć o 13,71%.

 Zobacz e-Poradnik „Składki na ZUS przedsiębiorców” 
dostępny w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku w przypadku 
przedsiębiorcy 

Przedsiębiorca, jako osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na-
bywa prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (po 
upływie okresu wyczekiwania). Jednocześnie do tego okresu wlicza się poprzednie okresy 
ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego), jeżeli przerwa 
między nimi nie przekroczyła 30 dni albo była spowodowana:
 ■ urlopem wychowawczym, 
 ■ urlopem bezpłatnym, 
 ■ pobieraniem zasiłku macierzyńskiego, 
 ■ odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 2 usta-

wy zasiłkowej). 

Okres wyczekiwania nie ma zastosowania w stosunku do zasiłku opiekuńczego 
i macierzyńskiego. 

Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia 
Jeżeli niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpie-

czenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku przysługującego przedsiębiorcy stanowi 
najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-
nie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo 
do zasiłku, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% 
podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie. W ta-

kiej sytuacji, co do zasady, zadeklarowanie wyższej podstawy wymiaru składki na ubezpie-
czenie chorobowe nie wpłynie na wysokość zasiłku. 

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca od 1 maja 2014 r. podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubez-
pieczeniu chorobowemu, z tytułu prowadzonej działalności (jest to druga działalność 
gospodarcza prowadzona przez ubezpieczonego w ciągu 60 miesięcy). Do 15 marca 
osoba ta przez 2 lata podlegała ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. Minimalna 
obowiązująca tę osobę podstawa wymiaru składek z tytułu działalności to 60% przecięt-
nego prognozowanego wynagrodzenia (2247,60 zł). Przedsiębiorca w maju br. stał się 
niezdolny do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym 
dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 15 do 20 maja 2014 r. 
Za maj 2014 r. przedsiębiorca zadeklarował jako podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, kwotę 5500 zł. Podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego będzie stanowić (niezależnie od zadeklarowanej podstawy 
wymiaru składek) kwota najniższej podstawy wymiaru składek dla osoby prowadzącej 
działalność, a więc kwota 2247,60 zł, po pomniejszeniu o 13,71%. Jako podstawę wymia-
ru zasiłku ZUS przyjmie kwotę 1939,45 zł (2247,60 zł – 308,15 zł).

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości 
świadczeń chorobowych” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Analogiczne zasady obowiązują w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała w pierw-
szym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia chorobowego, a prawo do zasiłku powstało 
w innym miesiącu z powodu braku wymaganego okresu wyczekiwania na to prawo. 

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, z tytułu 
prowadzonej działalności od 1 kwietnia 2014 r. (jest to pierwsza działalność gospo-
darcza prowadzona przez ubezpieczonego). Do 31 stycznia 2014 r. osoba ta podle-
gała ubezpieczeniom społecznym z tytułu ubezpieczenia pracowniczego. Minimalna 
obowiązująca tę osobę podstawa wymiaru składek z tytułu działalności to 30% mini-
malnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby od 
15 kwietnia do 10 maja 2014 r. Z powodu braku wymaganego okresu ubezpieczenia 
osoba ta nabędzie prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego (od 14 lipca 2014 r.). Ustalając podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego (jeżeli ubezpieczony będzie nadal niezdolny do pracy) ZUS przyjmie naj-
niższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej 
działalność po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na to 
ubezpieczenie, a więc kwotę 434,90 zł (504 zł – 13,71%). 

Jeżeli niezdolność do pracy przedsiębiorcy powstała w pierwszym miesiącu kalendarzo-
wym ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi najniższa podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do za-
siłku (a nie za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy), po odliczeniu kwoty od-
powiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie.

Kontynuacja ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu
Jeżeli przedsiębiorca stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby przed upływem 

pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, tj.: 
 ■ w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia lub 
 ■ w drugim miesiącu ubezpieczenia (jeżeli pierwszy miesiąc jest niepełnym miesiącem ka-

lendarzowym ubezpieczenia), 
a okres ubezpieczenia chorobowego rozpocznie się po okresie nie dłuższym niż 30 dni od 
ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wy-
nagrodzenie, które ubezpieczony osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy 
(art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej). 

Kwota uzupełnionego przychodu nie może przekraczać kwoty 250% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia – w odniesieniu do przychodu za okres od 1 stycznia 2014 r., 
po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%, tj. 8081,06 zł (9365 zł – 13,71%).

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 16 kwietnia 2014 r. 
i od tej daty podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu 
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chorobowemu. Do 31 marca 2014 r. osoba ta przez 5 lat podlegała ubezpieczeniu choro-
bowemu jako pracownik. Przedsiębiorca był niezdolny do pracy z powodu konieczności 
sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 4 do 7 maja 2014 r. 
(4 dni), nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego. Jako podstawę wymiaru składek, 
w tym składki na ubezpieczenie chorobowe za kwiecień, osoba ta zadeklarowała kwotę 
2250 zł (jej zamiarem jest opłacanie składek na ubezpieczenia od miesięcznej podstawy 
4500 zł; 4500 zł : 30 dni kwietnia x 15 dni podlegania ubezpieczeniu w kwietniu = 2250 zł). 
Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego przedsiębiorcy za maj sta-
nowi przychód za kwiecień 2014 r., po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71% 
oraz po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej kwoty, tj. kwota 3883,04 zł. Kwota ta została 
ustalona następująco: 
2250 zł – 308,48 zł (13,71% z kwoty 2250 zł) : 15 x 30 = 3883,04 zł.

PRZYKŁAD 
Ubezpieczony rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności 15 kwietnia 2014 r. 
i od tej daty podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowe-
mu. Do 31 marca 2014 r. osoba ta przez kilka lat podlegała ubezpieczeniom społecz-
nym jako pracownik. Minimalna obowiązująca przedsiębiorcę podstawa wymiaru 
składek z tytułu działalności to 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodze-
nia (ubezpieczony nie spełnia warunków do opłacania składek od preferencyjnej 
podstawy). Przedsiębiorca stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i jego 
niezdolność trwa nieprzerwanie od 1 do 18 maja 2014 r. Podstawę wymiaru zasił-
ku chorobowego stanowi kwota najniższej podstawy wymiaru składek dla osoby 
prowadzącej działalność za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, a więc 
za kwiecień 2014 r. Jako podstawę wymiaru zasiłku ZUS przyjmie kwotę 1939,45 zł 
(2247,60 zł – 13,71%, tj. 308,15 zł).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Prowadzę działalność gospodarczą i nie opłacam składki na ubezpieczenie cho-
robowe. Czy otrzymam prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli przystąpię do 

ubezpieczenia chorobowego przed samym porodem? 
Tak. Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko w okresie ubez-

pieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Nabycie prawa do zasił-
ku macierzyńskiego nie jest zatem uzależnione od okresu wyczekiwania, jak ma to miejsce 
w przypadku zasiłku chorobowego.

(?)
Od 3 lat prowadzę działalność gospodarczą. Mam wyznaczony w szpitalu termin 
operacji za pół roku, a następnie będę przebywała dłuższy czas na zwolnieniu le-

karskim. Zamierzam podnieść zadeklarowaną podstawę wymiaru składek. Czy mogę tę 
podstawę określić w dowolnej wysokości? 

Nie. Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może mie-
sięcznie przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego 
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do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, 
tj. kwoty 8081,06 zł (9365 zł – 13,71%).

83ce85c9-9055-4dc2-a66e-29ab8c28fff4

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3 pkt 4, art. 4 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 48, art. 49 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-

niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2014 r., poz. 159

 ● art. 18 ust. 5b–5d, ust. 8 i ust. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – 
j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717

Aldona Salamon –  specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz 
w pracy w dziale personalnym, autorka publikacji i artykułów pra-
sowych 

CZYTAJ TAKŻE

„Czy podniesienie podstawy wymiaru składki chorobowej będzie korzystne dla każdego 
przedsiębiorcy” – MPPiU nr 10/2010; dostępny na www.inforfk.pl 

>> zasiłek chorobowy, ciąża

2.  Jak należy liczyć okres zasiłkowy dla kobiety 
niezdolnej do pracy w okresie ciąży

PROBLEM  Jedna z naszych pracownic 27 kwietnia br. wykorzystała już 182 dni 
okresu zasiłkowego. Kolejne zwolnienie lekarskie dostarczyła 28 kwietnia na 
okres 30 dni z kodem „B”. Czy ta pracownica nadal ma prawo do zasiłku cho-
robowego?

RADA  Tak. Pracownica nadal ma prawo do zasiłku chorobowego, nie dłużej 
jednak niż przez 270 dni, tj. do 24 lipca 2014 r. Jeżeli po tej dacie nadal będzie 
niezdolna do pracy, może wystąpić z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne.

UZASADNIENIE   W sytuacji gdy niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub przy-
padająca na okres ciąży wystąpi bezpośrednio po niezdolności do pracy spowodo-
wanej innymi przyczynami, co ma miej-
sce w przypadku Państwa pracownicy, 
nie powstaje prawo do nowego okresu 
zasiłkowego. 

Okresy tych niezdolności do pracy zlicza 
się do jednego okresu zasiłkowego. Zasiłek 
w takim przypadku może być wypłacany 
przez łączny okres 270 dni. 

UWAGA!
Okres zasiłkowy przypadający w okresie ciąży wy-
nosi 270 dni.

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości świadczeń 
chorobowych” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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PRZYKŁAD
Pracownica była niezdolna do pracy w okresach: 
 ■ od 9 września do 27 listopada 2013 r. z powodu skręcenia stawu skokowego,
 ■ od 28 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. z powodu choroby nerek,
 ■ od 1 marca do 30 kwietnia 2014 r. – przedłożyła zwolnienie lekarskie z kodem „B”. 

Okresy niezdolności do pracy tej pracownicy następują po sobie bez dnia przerwy, 
dlatego okres zasiłkowy należy liczyć od 9 września 2013 r. Okres zasiłkowy (182 dni) 
pracownica wyczerpała 9 marca 2014 r. Od 1 marca jej niezdolność do pracy przypada 
w okresie ciąży, zatem nadal ma prawo do zasiłku chorobowego, aż do wyczerpania 
270 dni, tj. do 5 czerwca 2014 r. 

Okres zasiłkowy powinien być liczony na nowo, jeżeli między okresami niezdolności do 
pracy wystąpiła przerwa, a niezdolność ta była spowodowana różnymi chorobami lub gdy 
przerwa w niezdolności spowodowanej tą samą chorobą trwała ponad 60 dni. 

PRZYKŁAD
Pracownica, która była niezdolna do pracy od 16 września 2013 r. do 8 marca 2014 r. 
w związku z chorobą tarczycy, wyczerpała 174 dni okresu zasiłkowego. Przedłożyła za-
świadczenie lekarskie od 10 marca do 11 kwietnia 2014 r. w związku z niezdolnością do 
pracy w czasie ciąży. Ponieważ między tymi okresami wystąpiła przerwa przypadająca 
na 9 marca, a niezdolność do pracy po przerwie została spowodowana inną chorobą, 
od 10 marca rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. 
 

Wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy 
przysługują przez okres do 182 dni. W sytuacji gdy choroba 
przypada w okresie ciąży lub została spowodowana gruź-

licą, wypłata zasiłku może trwać do 270 dni. Do okresu zasiłkowego należy wliczać okresy, 
za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy, tj.:
 ■  okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, bez względu na przyczynę niezdolności do 

pracy,
 ■  okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa 

miedzy ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekroczyła 
60 dni. 

Niekiedy powstają wątpliwości, czy niezdolność po przerwie jest spowodowana tą samą, 
czy inną chorobą. Wątpliwości są spowodowane tym, że w zaświadczeniach lekarskich 
nie zawsze jest umieszczany kod „A”, mimo że niezdolność do pracy po przerwie zosta-
ła spowodowana tą samą chorobą i przerwa w niezdolności nie trwała dłużej niż 60 dni. 

W sytuacji gdy płatnik składek, który wypłaca zasiłki, ma wątpliwości, jak prawidłowo usta-
lić okres zasiłkowy dla pracownika, może zwrócić się 
o rozstrzygnięcie do lekarza, który wystawił zaświad-
czenie lekarskie, albo do jednostki ZUS. 

Skorzystaj z kalkulatora zarobków 
podczas choroby dostępnego w zakładce 
„Kalkulatory” na www.inforfk.pl

 Zobacz e-Poradnik „Kontrola zwolnień 
lekarskich” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Do okresu zasiłkowego należy wliczyć również okresy niezdolności 
do pracy, za które pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za czas 
choroby ani do zasiłku chorobowego, gdy brak prawa do zasiłku wyni-
ka z art. 14–17 ustawy zasiłkowej, tj. gdy:
 ■  niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu 

(brak prawa do zasiłku przez 5 pierwszych dni tej niezdolności),
 ■  niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego 

przestępstwa lub wykroczenia, stwierdzonego prawomocnym orze-
czeniem sądu,
 ■  w okresie niezdolności do pracy pracownik wykonywał pracę za-

robkową lub wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego 
przeznaczeniem,
 ■  pracownik przedłożył sfałszowane zwolnienie lekarskie.

Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać okresów niezdolności do 
pracy przypadających w czasie wyczekiwania na prawo do zasiłku, urlopu 
wychowawczego, urlopu bezpłatnego, tymczasowego aresztowania lub 
odbywania kary pozbawienia wolności oraz okresów, za które pracow-
nik zachowuje prawo do wynagrodzenia – są to okresy, za które zasiłek 
chorobowy nie przysługuje. Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać 
także okresów, za które pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy 
z powodu skrócenia niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. 

54858531-bf09-4569-aa0f-2333d03747ca
PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 8–9, art. 12, art. 14–17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2014 r., poz. 159

Anna Szocińska –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych 
z 20-letnim stażem, autorka wielu publikacji 
o tej tematyce

CZYTAJ TAKŻE

„Czy okresy choroby z 1-dniową przerwą należy zliczać do jednego 
okresu zasiłkowego” – MPPiU nr 20/2012; dostępny na www.inforfk.pl

>>  zasiłek chorobowy, rozwiązanie stosunku pracy

3.  Czy emeryt po ustaniu ubezpieczenia 
ma prawo do zasiłku chorobowego 

PROBLEM  Z jednym z naszych pracowników (emerytów) 
rozwiążemy umowę o pracę z końcem maja br. Pobiera on 
bardzo niską emeryturę wynoszącą około 800 zł. Obecnie 
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pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy 
pracy. Czy po rozwiązaniu umowy będzie miał prawo do zasiłku chorobowe-
go wypłacanego przez ZUS?

RADA  Nie. Państwa pracownik nie będzie miał prawa do zasiłku chorobowe-
go od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

UZASADNIENIE   Po ustaniu tytułu do ubezpieczenia prawo do zasiłku chorobowego nie przy-
sługuje, jeżeli osoba niezdolna do pracy:
 ■  ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, 
 ■  jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia 

przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 ■  kontynuuje lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo 

lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń 
za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 ■  nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, 
 ■  podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Państwa pracownik po rozwiązaniu z końcem 
maja br. umowy o pracę, w związku z tym, że ma 
ustalone prawo do emerytury, od następnego dnia 
po rozwiązaniu umowy o pracę utraci prawo do za-

siłku chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia, że zasiłek przysługuje z ubezpieczenia 
wypadkowego oraz że pracownik pobiera niską emeryturę. 

PRZYKŁAD
Firma ABC z datą 30 kwietnia br. rozwiązała umowę o pracę z dwoma pracownikami. 
Jeden z nich zachorował jeszcze w czasie trwania zatrudnienia i chorował również 
po rozwiązaniu umowy o pracę. Firma ABC przekazała do ZUS zwolnienie lekarskie 
wraz z drukiem ZUS Z-3. Pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, ponie-
waż od 2012 r. pobiera emeryturę. Drugi pracownik zachorował już po rozwiązaniu 
umowy o pracę. Niezdolność do pracy powstała 5 maja, czyli w ciągu 14 dni po us-
taniu zatrudnienia i trwała bez przerwy do 6 czerwca 2014 r., tj. co najmniej 30 dni 
po ustaniu zatrudnienia. Pracownikowi po złożeniu ZUS Z-3, zwolnienia lekarskiego 
oraz oświadczenia na druku ZUS Z-10, ZUS nie wypłacił zasiłku, gdyż okazało się, 
że temu pracownikowi do końca 2014 r. przysługuje prawo do renty z tytułu niezdol-
ności do pracy.

Pracownik (niemający prawa do emerytury/renty), który był zatrudniony na podstawie 
więcej niż jednej umowy o pracę i jedna z tych umów została rozwiązana, nie straci prawa 
do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia z tytułu pozostałej umowy. W takim przypadku uznaje 
się, że tytuł do ubezpieczenia chorobowego nie ustaje. 

 Zobacz e-Poradnik „Pracownik 
na zwolnieniu lekarskim” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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PRZYKŁAD
Pracownik był zatrudniony u dwóch pracodawców na podstawie umowy o pracę. Jedno za-
trudnienie ustało 30 kwietnia 2014 r. Pracownik otrzymał już w tym roku wypłatę wynagrodze-
nia chorobowego przysługującą mu za 33 dni choroby. Pracownik był niezdolny do pracy od 
10 kwietnia do 20 maja br. Za okres tej niezdolności nabył prawo do zasiłku chorobowego:
 ■ od 10 do 30 kwietnia br. u dwóch pracodawców,
 ■ od 1 do 20 maja br. z tytułu zatrudnienia, które trwa nadal,
 ■ po ustaniu zatrudnienia, płatnego przez ZUS, od 1 do 20 maja br.

Zasiłku chorobowego po ustaniu zatrud-
nienia nie otrzyma pracownik, który w czasie 
trwania zatrudnienia prowadzi równocześnie 
działalność gospodarczą. Po ustaniu zatrud-
nienia może on przystąpić do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego z tytułu tej działalności i otrzymać z tego tytułu zasiłek choro-
bowy. Jeżeli taka osoba nie przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu 
prowadzonej działalności, w ogóle nie będzie miała prawa do zasiłku chorobowego. 

 Zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie otrzyma także 
osoba, która kontynuuje lub podjęła działalność zarobkową, z tytułu której nie jest objęta 
ubezpieczeniem chorobowym, ale ma prawo do świadczeń za okres choroby, np. jest funk-
cjonariuszem i ma prawo do uposażenia, jest uprawniona do stypendium sportowego itp. 

Jeżeli osoba, której tytuł do ubezpieczenia chorobowego ustał, podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniu społecznemu rolników, to jej także nie przysługuje prawo do zasiłku choro-
bowego po ustaniu zatrudnienia. Dotyczy to 
przypadków, gdy niezdolność do pracy po-
wstała po co najmniej jednodniowej przerwie 
po ustaniu zatrudnienia i powierzchnia go-
spodarstwa rolnego przekracza 1 ha prze-
liczeniowy. W tej sytuacji brak prawa do za-
siłku nie dotyczy osoby, która stała się niezdolna do pracy w czasie trwania zatrudnienia 
i nadal choruje po jego ustaniu lub stała się niezdolna do pracy od następnego dnia po us-
taniu tytułu ubezpieczenia. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 13 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa – Dz.U. z 2014 r., poz. 159

Anna Szocińska –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z 20-letnim stażem, 
autorka wielu publikacji o tej tematyce

e074ec19-ef5b-4265-ad3c-1edde9aef003

CZYTAJ TAKŻE

„Czy pracownikowi po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego zawsze przysługuje 
prawo do zasiłku chorobowego” – MPPiU nr 1/2012; dostępny na www.inforfk.pl

UWAGA!
Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie 
otrzyma zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczenia. 

UWAGA!
Prawa do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia nie ma 
osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS. 
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>> wypadek przy pracy, kierowcy, protokół powypadkowy

1.  Czy trzeba sporządzić protokół powypadkowy, 
jeżeli pracownik nie doznał urazu podczas 
wypadku

PROBLEM  Nasz kierowca TIR-a potrącił rowerzystę. Policja stwierdziła winę ro-
werzysty. Jest on w ciężkim stanie, naszemu kierowcy nic się nie stało. Czy jest to 
wypadek przy pracy? Czy mamy obowiązek sporządzić protokół powypadkowy? 

RADA  Nie. Takie zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy. Wynika to z faktu, 
że nie zostały spełnione wszystkie elementy składające się na definicję wypad-
ku przy pracy. W sytuacji gdy zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, praco-
dawca jest zwolniony z obowiązku sporządzenia protokołu powypadkowego. 

UZASADNIENIE   Ustalenie, co jest, a co nie jest wypadkiem przy pracy wymaga odwołania 
się do definicji, która w jednoznaczny sposób wskazuje na elementy, jakimi powinno cecho-
wać się zdarzenie wypadkowe. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe: 
 ■ wywołane przyczyną zewnętrzną, 
 ■ powodujące uraz lub śmierć, 
 ■ mające związek z pracą. 

Bez wątpienia zdarzenie, w którym uczestniczył Państwa pracownik, jest zdarzeniem na-
głym. Zdarzenie wywołała przyczyna zewnętrzna, jaką jest kolizja drogowa. Zdarzenie to ma 
też związek z wykonywaną pracą – kierowca prowadząc TIR-a wykonywał zapewne swoje 
obowiązki pracownicze. Jednak brak urazu pracownika powoduje, że zdarzenie to nie może 
zostać uznane za wypadek przy pracy. Dlatego nie mają Państwo obowiązku sporządzania 
protokołu powypadkowego.

W zdarzeniu wypadkowym osobami poszkodowanymi mogą być zarówno pracownicy, jak 
również osoby postronne niebędące pracownikami. Z punktu widzenia obowiązków praco-
dawcy w zakresie przeprowadzenia i udokumentowania postępowania powypadkowego po-
szkodowanym powinien być pracownik, a nie każda dowolna osoba. Wynika to z art. 5 ust. 2 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
zgodnie z którym ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubez-
pieczony będący pracownikiem, następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy.

PRZYKŁAD
Rusztowanie, na którym pracowali pracownicy firmy budowlanej, zawaliło się. Na skutek 
tego zdarzenia urazy odnieśli pracownicy, a także osoby postronne. Niezależnie od fak-
tu, że w tym samym zdarzeniu poszkodowani zostali zarówno pracownicy, jak i osoby 
niezatrudnione, pracodawca będzie prowadził postępowanie powypadkowe tylko w sto-
sunku do pracowników. 
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W omawianym przypadku nie mają Państwo obowiązku przeprowa-
dzania postępowania powypadkowego oraz sporządzania protokołu 
powypadkowego, niezależnie od skali obrażeń, jakich doznała uczest-
nicząca w zdarzeniu osoba postronna. Państwa pracownik nie doznał 
urazu, co od samego początku dyskwalifikuje omawiane zdarzenie jako 
wypadek przy pracy. Postępowanie w sprawie wyjaśnienia omawianej 
kolizji drogowej będą prowadziły organy postępowania karnego. 

Elementem kluczowym dla uznania danego zdarzenia jako wypadku 
przy pracy jest wystąpienie urazu, którym jest uszkodzenie tkanek ciała 
lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Brak 
urazu u pracownika powoduje, że nie można mówić o wypadku przy pracy. 

Niezależnie od powyższego można przyjąć, że kierowca będący pracowni-
kiem wskutek zdarzenia może doznać „urazu psychicznego” w postaci szoku, 
stresu czy obaw co do prowadzenia samochodu na przyszłość. Niezależnie 
od rozumienia zwrotu „uraz psychiczny”, jego wystąpienie nie wiąże się z bez-
pośrednim uszkodzeniem tkanek czy narządów. Zasadą jest, że pracownik, 
który uległ wypadkowi, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o zda-
rzeniu swojego przełożonego – o ile stan zdrowia pozwala na wykonanie tego 
obowiązku. W omawianym przypadku pracownik, co do zasady, nie uległ 
wypadkowi – nie został poszkodowany w wyniku zdarzenia. Pracownik nie 
miał zatem obowiązku informowania pracodawcy o wypadku. Niezależnie od 
tego należy przyjąć, że pracownik powinien o zaistniałej sytuacji niezwłocz-
nie powiadomić pracodawcę. Doszło bowiem do zdarzenia zakłócającego 
tok pracy, w którym uczestniczył pracownik, wyrządzając podczas wykony-
wania obowiązków szkodę osobie trzeciej (wprawdzie, jak wynika z ustaleń 
śledczych – nie ze swojej winy). Co do zasady, takie zawiadomienie nie będzie 
nosiło znamion zawiadomienia o wypadku przy pracy, ponieważ pracownik 
w wyniku zdarzenia nie doznał urazu (pracownik nie uległ wypadkowi). 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 234 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 

 ● art. 2 pkt 13, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpiecze-
niu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz.U. z 2009 r. 
Nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

 ● § 2, § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – Dz.U. Nr 105, poz. 870 

Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, 
od kilkunastu lat specjalizuje się w problema-
tyce prawa pracy oraz w wybranych zagadnie-
niach prawa cywilnego i administracyjnego, 
autor artykułów i komentarzy z tej dziedziny 
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Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET



W następnym numerze MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:
• Podróż służbowa a czas pracy – 7 odpowiedzi na trudne pytania
• Odszkodowanie dla zleceniobiorcy za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej 

– konsekwencje braku zapisu w umowie
• Czy pracodawca może wypłacić zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia 

wystawionego przez nieuprawnionego lekarza

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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

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

Zamawiam prenumeratę MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 565 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 455 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃

Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu 
Ryszard Pieńkowski

INFOR PL Spółka Akcyjna
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72
www.infor.pl

Dyrektor Pionu Wydawniczego
Marzena Nikiel
marzena.nikiel@infor.pl

z-ca Dyrektora Pionu Wydawniczego
Agata Eichler
agata.eichler@infor.pl

Redaktor naczelny
Marek Skałkowski

Zespół redakcyjny
Bożena Goliszewska-Chojdak – redaktor 
Katarzyna Kalata – redaktor
Agata Pinzuł – redaktor
Joanna Stolarska-Adamczyk – redaktor
Anna Seroczyńska – sekretarz redakcji
Grażyna Godlewska – korekta
Agnieszka Zuchowicz – redaktor graficzna

Ad res re dak cji:
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72
tel. 22 531 48 37, faks 22 530 41 65
www.mp.infor.pl

Biu ro Re kla my: 
tel. 22 530 44 44
reklama.dgp@infor.pl

Zamówienia na prenumeratę:

Biuro Obsługi Klienta:
 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 
tel. 22 212 07 30, 801 626 666, 
e-mail: bok@infor.pl
strona: www.sklep.infor.pl

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio-
na prze pi sa mi pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse-
ro ko pii lub powie la nie in ną me to dą oraz roz po wszech-
nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści lub części jest 
za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: GRYFIS

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT,
NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji 
tek stów oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za-
twier dzo nych do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych 
nie zwra ca my. Nie po no si my od po wie dzial no ści 
za treść re klam za miesz czo nych na ła mach. 

Nakład 5150 egz.



T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zasady rozliczania podróży 
służbowych oraz korzystania  
z samochodów w firmie
po zmianie przepisów 1.04.2014 r.

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

28 maja 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y

Paweł Ziółkowski

KO S Z T

469 zł (w tym 23% VAT)

1. Rodzaje wyjazdów pracowniczych
2. Diety
3. Przejazdy w podróżach służbowych oraz rozliczanie samochodów używanych  

przez pracowników
4. Dojazdy
5. Noclegi
6. Inne uzasadnione wydatki w delegacji
7. Świadczenia zdrowotne za granicą
8. Zasady rozliczania delegacji 

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

Więcej informacji 
na stronie www.okk.infor.pl

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

Zapraszamy 
na warsztaty



Skład MULTIPAKIETU:

TELEPORADNIA – pakiet 3 porad ekspertów

KSIĄŻKA „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

PŁYTA CD

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady rozliczeń VAT dotyczące samochodów. Mają one wpływ 
także na rozliczenia kosztów. Każdy podatnik powinien zapoznać się z tymi zmianami, aby uniknąć 
ewentualnego sporu z organami podatkowymi.

Korzyści jakie odniesiesz, jeżeli przygotujesz się na zmiany z naszym Multipakietem:

Jeśli masz samochód osobowy lub samochód z kratką
 będziesz wiedzieć, czy w twoim przypadku urząd może zakwestionować fakt, że samochód 

jest wykorzystywany tylko do działalności
 będziesz wiedział, jak prowadzić dokumentację VAT i pracowniczą, aby urząd nie odmówił Ci 

prawa do pełnego odliczenia
 gdy podejmiesz decyzję, że samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych, będziesz wiedział 

od jakich wydatków odliczysz 50%, a kiedy nie odliczysz w ogóle VAT

 Uwaga! Za niewłaściwe rozliczenia urząd może nałożyć kilkumilionowe sankcje karnoskarbowe

Jeśli masz samochód dostawczy (poniżej 3,5 tony)
będziesz wiedział, jakie obowiązki cię czekają, co zrobić gdy samochód nie jest w wykazie 
samochodów „ciężarowych”

UWAGA!
Za niewłaściwe rozliczenie VAT-u od samochodów

urząd może nałożyć karę do

6 000 000 zł

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET


