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 ◗                                       W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.:
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 ◗ Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy– e-zwolnienia

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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W numerze 9/2014 MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń 

Ściąga kadrowego: „Jak dokumentować prawo do zasiłku”
Podpowiemy:
 Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o zasiłek chorobowy i opiekuńczy
 Jakie dokumenty musi złożyć pracodawca, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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 >> dni wolne od pracy, wymiar czasu pracy, praca w niedziele i święta

1.  Jak zatrudnić pracownika od 1 maja i rozliczyć 
jego czas pracy 

PROBLEM  Chcemy zatrudnić pracownika od 1 maja 2014 r. Czy jest to dopusz-
czalne, jeżeli ten dzień jest u nas wolny od pracy? Czy temu pracownikowi bę-
dzie przysługiwać dzień wolny za święto 3 maja przypadające w sobotę, jeże-
li oddaliśmy już taki wolny dzień pracownikom w kwietniu br.? Obowiązuje 
u nas bowiem 3-miesięczny okres rozliczeniowy przypadający od 1 kwietnia 
do 30 czerwca. Pracownik będzie pracował od poniedziałku do piątku po 
8 godzin.

RADA  Mogą Państwo zatrudnić pracownika od 1 maja br., mimo że w tym 
dniu pracownik nie podejmie pracy. Pracownikowi będzie też przysługiwał 
dodatkowy dzień wolny za święto 3 maja, ponieważ tego dnia będzie już 
u Państwa zatrudniony, a nie odebrał tego dnia wolnego w kwietniu, tak jak 
pozostali pracownicy.

UZASADNIENIE  Pracownik może zostać zatrudniony od dowolnego dnia. Nie ma w tym przy-
padku znaczenia, czy pierwszy dzień zatrudnienia jest dniem świątecznym wolnym od pracy, czy 
dniem pracy. Stosunek pracy nawiązuje się bowiem w dniu określonym w umowie o pracę jako 
dzień rozpoczęcia pracy (art. 26 Kodeksu pracy). Jeżeli w umowie nie określono terminu rozpo-
częcia pracy, do zatrudnienia dochodzi w dniu zawarcia umowy.

Aby zatem pracownik mógł zostać zatrudniony od 1 maja 2014 r., w umowie o pracę powinni 
Państwo wpisać ten termin jako rozpoczęcie pracy. Nie ma znaczenia, że w tym dniu pracownik 
faktycznie nie podejmie pracy, nastąpi to dopiero 2 maja br. 

Jeżeli Państwa firma nie funkcjonuje 1 maja br., to aby stosunek pracy został nawiązany z tym 
dniem, umowę należy podpisać z pracownikiem najpóźniej 30 kwietnia br. 

Ponieważ w tym roku święto 3 maja przy-
pada w sobotę, pracownikom, którzy mają ten 
dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego ty-
godnia pracy, trzeba oddać dodatkowy dzień 
wolny. Święto, które przypada w sobotę, powo-
duje, że taki dzień jest wolny z tytułu tego świę-
ta. Pracownikom należy natomiast zapewnić 

jeszcze dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Dzień ten trzeba wyznaczyć 
w okresie rozliczeniowym czasu pracy, w którym występuje święto 3 maja. W Państwa przypadku 
należy to zrobić w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Jeżeli zatrudnią Państwo pracownika od 
1 maja, a dzień wolny za święto pracownicy odebrali już w kwietniu, to trzeba nowo zatrudnione-
mu pracownikowi oddać dzień wolny w innym terminie. Wymiar czasu pracy pracownika będzie 
bowiem liczony od dnia podjęcia zatrudnienia do końca okresu rozliczeniowego. 

UWAGA!
Pracownikowi zatrudnianemu od 1 maja 2014 r. 
trzeba wpisać tę datę do umowy o pracę jako ter-
min rozpoczęcia pracy.
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Należy go wyliczyć w następujący sposób:
Krok 1. Liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym należy po-

mnożyć przez 40 godzin. 
W maju i w czerwcu 2014 r. występuje 8 pełnych tygodni, a zatem 8 x 40 godz. = 320 godz.
Krok 2. Do otrzymanej liczby godzin trzeba dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni „wysta-

jących” poza pełne tygodnie, przypadających od poniedziałku do piątku.
W okresie od maja do czerwca 2014 r. występują 3 takie dni, tj. 26, 27 i 30 czerwca, a zatem 

320 godz. + 24 godziny = 344 godziny.
Krok 3. Od otrzymanej liczby godzin należy odjąć każde święto uznane za dzień wolny od 

pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela.
W maju i w czerwcu 2014 r. są takie 3 dni (1 maja – Święto Pracy, 3 maja – święto narodo-

we Trzeciego Maja i 19 czerwca – święto Bożego Ciała). Na wymiar czasu pracy nie wpływa 
natomiast dzień ustawowo wolny od pracy 8 czerwca – pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
ponieważ święto to zawsze przypada w niedzielę.

A zatem 344 godziny – 24 godziny = 320 godzin.
Gdyby w okresie od 1 maja do 30 czerwca br. pracownik nie odebrał dnia wolnego za świę-

to przypadające w sobotę 3 maja, to wypracowałby 8 godzin więcej. Przedstawiają to poniższe 
harmonogramy. Pracownik wypracuje wówczas 328 godzin, zamiast 320 godzin, które powinien 
przepracować. Należy mu zatem wskazać w tym okresie dodatkowy dzień wolny.

Harmonogram pracownika w przypadku nieoddania dnia wolnego

Maj 2014 r.

Pon 5 (8 godz.) 12 (8 godz.) 19 (8 godz.) 26 (8 godz.)

Wt 6 (8 godz.) 13 (8 godz.) 20 (8 godz.) 27 (8 godz.)

Śr 7 (8 godz.) 14 (8 godz.) 21 (8 godz.) 28 (8 godz.)

Czw 1 (WŚ) 8 (8 godz.) 15 (8 godz.) 22 (8 godz.) 29 (8 godz.)

Pt 2 (8 godz.)  9 (8 godz.) 16 (8 godz.) 23 (8 godz.) 30 (8 godz.)

Sob 3 (WŚ) 10 (W5) 17 (W5) 24 (W5) 31 (W5)

Nd 4 (WN) 11 (WN) 18 (WN) 25 (WN)

Czerwiec 2014 r.

Pon 2 (8 godz.) 9 (8 godz.) 16 (8 godz.) 23 (8 godz.) 30 (8 godz.)

Wt 3 (8 godz.) 10 (8 godz.) 17 (8 godz.) 24 (8 godz.)

Śr 4 (8 godz.) 11 (8 godz.) 18 (8 godz.) 25 (8 godz.)

Czw 5 (8 godz.) 12 (8 godz.) 19 (WŚ) 26 (8 godz.)

Pt  6 (8 godz.) 13 (8 godz.) 20 (8 godz.) 27 (8 godz.)

Sob 7 (W5) 14 (W5) 21 (W5) 28 (W5)

Nd 1 (WN) 8 (WN) 15 (WN) 22 (WN) 29 (WN)

WN – niedziela, WŚ – święto, W5 – dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
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PODSTAWA PRAWNA: 4f6b54d7-603f-4d9e-89c4-a1c977937540

 ● art. 26, art. 130 ustawy z 26 czerwca 1998 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 208

 ● art. 1 pkt 1 lit. e-h ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 224, poz. 1459

Marek Skałkowski –  specjalista z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA 
prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad praw-
nych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

>>  wspólność majątkowa, pracownik samorządowy, oświadczenie

2.  Pracownicy samorządowi powinni złożyć 
oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia 2014 r. 

Najpóźniej do końca kwietnia br. pracownicy samorządowi zajmujący 
stanowiska kierownicze mają obowiązek składania oświadczeń mająt-
kowych. Pracodawca samorządowy może jednak rozszerzyć obowiązek 
składania takich oświadczeń również na inne osoby zatrudnione na sta-
nowiskach urzędniczych i niepełniące funkcji kierowniczych. 

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych w odniesieniu do niektórych pracow-
ników samorządowych wynika wprost z przepisów. W przypadku osób niewymienionych 
bezpośrednio w ustawie o pracownikach samorządowych zatrudnionych na stanowiskach: 
 ■ urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, 
 ■ doradcy lub asystenta, 

złożenie oświadczenia następuje w razie wystąpienia z takim żądaniem przez osobę upo-
ważnioną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w danej jednostce 
samorządowej (art. 32 i 33 ustawy o pracownikach samorządowych). 

Takie żądanie może być złożone w każdym momencie w trakcie trwającego stosunku 
pracy. Nie można jednak domagać się złożenia oświadczenia przez kandydata do pracy na 
etapie postępowania kwalifikacyjnego. 

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych na podstawie ustawy

W samorządzie gminnym W samorządzie powiatowym W samorządzie województwa

Osoba 
zobowiązana

Komu składa
Osoba 

zobowiązana
Komu składa

Osoba 
zobowiązana

Komu składa

1 2 3 4 5 6

radny przewodni-
czącemu rady 
gminy

radny przewodniczą-
cemu rady po-
wiatu

radny przewodniczą-
cemu sejmiku 
województwa
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1 2 3 4 5 6

wójt, 
przewodniczą-
cy rady gminy 

wojewodzie starosta, 
przewodniczą-
cy rady po-
wiatu 

wojewodzie marszałek 
województwa, 
przewodniczą-
cy sejmiku wo-
jewództwa 

wojewodzie

zastępca wój-
ta, sekre-
tarz gminy, 
skarbnik gmi-
ny, kierownik 
jed nostki or-
ganizacyjnej 
gminy, osoba 
zarządzają-
ca i członek 
organu za-
rządzającego 
gminną osobą 
prawną oraz 
osoba wyda-
jąca decyzje 
administracyj-
ne w imieniu 
wójta 

wójtowi wicestarosta, 
członek zarzą-
du powiatu, 
sekretarz po-
wiatu, skarb-
nik powiatu, 
kierownik jed-
nostki organi-
zacyjnej po-
wiatu, osoba 
zarządzająca 
i członek orga-
nu zarządza-
jącego powia-
tową osobą 
prawną oraz 
osoba wydają-
ca decyzje ad-
ministracyjne 
w imieniu sta-
rosty 

staroście wicemarszałek 
województwa, 
członek zarzą-
du wojewódz-
twa, sekretarz 
województwa, 
skarbnik wo-
jewództwa, 
kierownik wo-
jewódzkiej sa-
morządowej 
jednostki or-
ganizacyjnej, 
osoba zarzą-
dzająca i czło-
nek organu za-
rządzającego 
wojewódzką 
osobą praw-
ną oraz oso-
ba wydająca 
decyzje ad-
ministracyjne 
w imieniu mar-
szałka woje-
wództwa 

marszałkowi 
województwa

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony jako kierownik urzędu stanu cywilnego. Urząd ten wchodzi 
w skład urzędu gminy, a zatem kierownik urzędu stanu cywilnego nie kieruje jednostką 
organizacyjną gminy. Kierownik urzędu stanu cywilnego nie musi zatem składać oświad-
czeń majątkowych. Jako urzędnik samorządowy może zostać zobowiązany do składa-
nia oświadczeń tylko przez swojego pracodawcę. 

Oświadczenie majątkowe składa się kierownikowi jednostki lub upoważnionej przez niego 
osobie. Analizy danych zawartych w oświadczeniu zawsze dokonuje kierownik danej jednostki.

Zakres informacji składanych w oświadczeniu
Okresowy obowiązek składania oświadczeń majątkowych ma służyć m.in. możliwości 

porównania zmian posiadanego majątku (oszczędności, nieruchomości, droższych rzeczy 
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ruchomych) w odniesieniu do osiąganych przychodów. Dane zawarte w tym dokumencie 
obejmują informacje o:
 ■ zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych 

oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzą-
du terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 
dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
 ■ dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo zajęć, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
 ■ mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł;
 ■ zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytach 

i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Oświadczenie majątkowe jest składane wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego ewentualną korektą, w dwóch 
egzemplarzach według wzoru określonego w aktach wykonawczych do odpowiedniej usta-
wy „samorządowej” (samorząd gminny, powiatowy, województwa). 

Obowiązujące wzory formularzy oświadczeń majątkowych zawierają rozporządzenia wy-
konawcze do ustaw dotyczących samorządu gminy, powiatu i województwa. 

Oświadczenie majątkowe pracowników samorządowych dotyczy jedynie majątku odręb-
nego osoby je składającej oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Należy 
w nim określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobo-
wiązań do majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

W oświadczeniu nie wskazuje się osobistego majątku małżonka osoby składającej oświad-
czenie, innych członków jego rodziny (np. pozostających na utrzymaniu dzieci) ani tym bar-
dziej majątku należącego do osoby pozostającej we wspólnym, faktycznym pożyciu (konku-
bent, konkubina). Należy natomiast wskazać majątek wspólny.

PRZYKŁAD
Między pracownikiem a jego żoną istnieje wspólność majątkowa. Żona pracownika 
odziedziczyła w ubiegłym roku po rodzicach mieszkanie. Zgodnie z art. 33 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. 
przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spad-
kodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Jeżeli spadkodawcy nie postanowili inaczej 
– co występowałoby ewentualnie przy dziedziczeniu na podstawie sporządzonego te-
stamentu, a nie ustawowego, które zapewne miało miejsce w tej sytuacji – to mieszkanie 
wchodzi do majątku odrębnego żony pracownika. Nie jest więc wykazywane w oświad-
czeniu majątkowym pracownika. 

Termin składania oświadczeń
W przypadku pracowników zobowiązanych do złożenia oświadczeń przez pracodawcę samo-

rządowego termin na złożenie oświadczenia jest wyznaczony przez osobę występującą z takim 
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żądaniem. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń, bezpośrednio na podstawie ustawy, prze-
kazują je corocznie, nie później niż do 30 kwietnia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. 

W sytuacji gdy nie zostaną dotrzymane terminy na złożenie oświadczeń majątkowych 
przez zobowiązane do tego osoby, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania 
terminu osoba, do której oświadczenie powinno zostać złożone, wzywa osobę, która nie zło-
żyła oświadczenia, do jego niezwłocznego złożenia w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od 
dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Niezłożenie oświadczenia w tym dodatkowym terminie pociąga za sobą skutki finansowe 
w postaci utraty wynagrodzenia za okres od upływu terminu do dnia faktycznego złożenia 
oświadczenia. Dotyczy to tylko wynagrodzenia, a nie wszystkich świadczeń ze stosunku pra-
cy. Pracownik nie traci np. prawa do zwrotu kosztów podróży służbowych. 

Także w przypadku niezłożenia oświadczenia majątkowego – w zależności od podstawy 
zatrudnienia danej osoby – pracownik samorządowy musi liczyć się z odwołaniem lub roz-
wiązaniem umowy o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do 
złożenia oświadczenia. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę jest wówczas równoznacz-
ne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

151c36eb-2a81-46a6-a20a-cec99d7886f0

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 5a–6 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264; 

ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1529

 ● art. 32–33 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 645
 ● art. 24h, art. 24k ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 379
 ● art. 27c, art. 27f  ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 596; ost.zm. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 379
 ● art. 25c, art. 25f ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595; ost.zm. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 379 
 ● § 1 i załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów 

formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, 
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną oso-
bą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta – Dz.U. Nr 34, poz. 282 
 ● § 1 i załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów 

formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika woje-
wództwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby 
zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje ad-
ministracyjne w imieniu marszałka województwa – Dz.U. Nr 60, poz. 490
 ● § 1 i załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów for-

mularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika 
powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego po-
wiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty – Dz.U. Nr 34, poz. 283
 ● art. 33 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 788; ost.zm. Dz.U. 

z 2012 r., poz. 1529 

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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>> egzaminator, wynagrodzenie, nauczyciel, egzamin

3.  Od 1 kwietnia 2014 r. nauczycielom przysługuje 
niższe wynagrodzenie za sprawdzanie matur

Egzaminatorzy biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów 
maturalnych oraz egzaminatorzy i nauczyciele akademiccy uczestniczący 
w części ustnej egzaminu maturalnego otrzymają niższe o 5% wynagrodzenie 
za jednego zdającego. Nadal podstawą do ustalenia tego wynagrodzenia 
jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomo-
wanego posiadającego tytułu zawodowy oraz egzamin potwierdzający kwa-
lifikacje w zawodzie, która od 1 września 2013 r. wynosi 3109 zł.
Modyfikacje w tym zakresie wynikają z wprowadzenia m.in. nowej formuły egzaminu matu-

ralnego. Zmiany dotyczą również egzaminatorów i nauczycieli akademickich biorących udział 
w przeprowadzaniu innych egzaminów zewnętrznych, m.in. w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej czy gimnazjum, jak również w przypadku udziału przez te osoby w egzami-

nie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Przykładowo,  za jednego zdającego egza-

min maturalny przeprowadzany na warunkach 
i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 
2013/2014 włącznie, wynagrodzenie za część 
pisemną egzaminu maturalnego ze wszystkich 
przedmiotów – poziom podstawowy (z wyjąt-

kiem języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regional-
nego i matematyki) wynosi po zmianie 0,657% x 3109 zł, tj. 20,43 zł (przed zmianą 0,692% x 3109 zł, 
tj. 21,51 zł), co stanowi 1,08 zł mniej w porównaniu do egzaminów przeprowadzanych w 2013 r.

Nowe stawki wynagrodzenia należy stosować do egzaminatorów oceniających prace eg-
zaminacyjne począwszy od 1 kwietnia 2014 r. 

Od 1 września 2014 r. za każdą pracę ucznia sprawdzoną podczas egzaminu gimnazjal-
nego nauczycielowi będzie przysługiwać 0,067% stawki (dotychczas 0,07% stawki). 

f7f309eb-17a1-4acf-8c88-ad3fe6a8b329
PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 1–2 i załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2014 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzia-
nu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu matural-
nego – Dz.U. z 2014 r., poz. 378

 ● załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 416

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

UWAGA!
Stawki wynagrodzenia nauczycieli i nauczycieli akade-
mickich za udział w egzaminie maturalnym od 1 kwiet-
nia 2014 r. zostały obniżone o 5% za jednego zdającego. 
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O to pytają Kadrowi

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana
baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy 
każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 

Jakie są konsekwencje nieustalenia pory nocnej 
przez pracodawcę
W naszym regulaminie pracy nie ma zapisu, jakie godziny 
obejmują porę nocną. Czy brak takiego zapisu ma wpływ 
na wysokość dodatku za pracę w nocy?

NIE. Brak takiego zapisu nie ma wpływu na wysokość dodatku za pra-cę w nocy, który jest stały i wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia (jeżeli pracodawca nie ustalił korzystniejszych zasad wynagradzania za pracę w nocy). Jednak brak stosownego zapisu w regulaminie powo-duje, że pora nocna u takiego pracodawcy trwa w godzinach od 21.00 do 7.00, czyli obejmuje 10, a nie 8 dowolnie wybranych godzin z tego przedziału. Konsekwencją jest konieczność zapłaty dodatku nocnego za 10 godzin, jeżeli w tym czasie pracownik wykonywał pracę.

Beata Skrobisz
-Kaczmarek
radca prawny

Jak skontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim
Chcemy skontrolować pracownika na zwolnieniu lekar-
skim. Jak mamy to zrobić?Kontrolę pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim może przeprowadzać ZUS oraz pracodawcy zatrudniający powyżej 20 ubez-pieczonych. Osoby przeprowadzające kontrolę muszą mieć do tego upoważnienie na piśmie. Upoważnienie takie powinno zawierać na-zwisko kontrolującego i określać rodzaj dokumentu, który pozwala go zidenty ikować. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić proto-kół nawet wtedy, gdy komisja nie zastanie pracownika w domu.

Beata Skrobisz
-Kaczmarek
radca prawny

Czy wyrównanie do minimalnej płacy wliczać 
do podstawy urlopowej
Zatrudniamy pracowników w systemie akordowym. Niektó-
rym z nich musimy dopłacać wyrównanie do minimalnego 
wynagrodzenia. Czy takie dopłaty należy uwzględniać przy 
ustalaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu?

NIE. Wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ma charakter gwarancyjny. Zatem wynagrodzenie urlopowe takiego pracowni-ka może być obliczane od niższej podstawy niż minimalne wynagrodzenie.
Joanna Skrobisz

specjalista 
ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń
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Porady na trudne czasy

 ✔ Płatnik uniknie dodatkowych kosztów sprawdzając na bieżąco 
poprawność danych przekazywanych do ZUS
Jeżeli przedsiębiorca będzie wypełniał dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe za ubez-
pieczonych prawidłowo, to nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z opłatą za-
ległości wraz z odsetkami. Jakie błędy są najczęściej popełniane przez płatników – zob. 
„Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sposoby ich korek-
ty – 8 najczęściej popełnianych błędów”, str. 22

 ✔ Niektórzy pracodawcy nie poniosą konsekwencji karnoskarbowych 
za niezłożenie PIT-8AR za 2013 r.
Pracodawca nie naraża się na sankcje karnoskarbowe za niezłożenie deklaracji rocz-
nej PIT-8AR, jeżeli w 2013 r. nie wypłacał należności, od których istniał obowiązek po-
brania podatku ryczałtowego – zob. „Czy niepobranie ryczałtu zwalnia z przekazania 
PIT-8AR”, str. 57

 ✔ Sprawdzenie wysokości innych przychodów zleceniobiorcy pozwoli 
płatnikowi prawidłowo ustalić obowiązek podlegania ubezpieczeniom
Zleceniobiorca, zatrudniony jednocześnie w innych firmach, nie zawsze z tytułu umo-
wy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. O obowiązku podle-
gania decyduje wysokość przychodu osiąganego u pozostałych pracodawców – zob. 
„Płatnik musi kontrolować wynagrodzenie zleceniobiorcy osiągane z pracy na etacie 
w innej firmie”, str. 62

 ✔ Nie należy wypłacać pracownikowi przedawnionego zasiłku 
Zasiłki chorobowy, wyrównawczy, macierzyński oraz opiekuńczy ulegają przedawnie-
niu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługiwały. Płatnik nie 
musi wypłacać zasiłków, które uległy przedawnieniu – zob. „Przedawnienie roszczenia 
o wypłatę zasiłku”, str. 68

 ✔ Pracodawca nie musi refundować szkieł kontaktowych pracownikom 
pracującym przy monitorach ekranowych 
W polskim prawie nie wprowadzono wymogu zwrotu pracownikowi kosztu szkieł (socze-
wek) kontaktowych. Natomiast wymóg refundacji zarówno okularów, jak i szkieł kontakto-
wych został wprowadzony w dyrektywie Rady UE z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami 
wyposażonymi w monitory ekranowe. Zatem polskie przepisy nie spełniają wymagań 
unijnych w tym zakresie – zob. „Okulary dla pracownika pracującego przy komputerze 
– obowiązki pracodawcy”, str. 78
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1. Zmiany prawa – weszły w życie 18.03–15.04.2014 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 31 marca 2014 r.

18 marca 2014 r. 

1.1.  Nowe opłaty i wynagrodzenia za postępowanie kwalifikacyjne 
dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców 
majątkowych wynosi: za etap wstępny 250 zł (dotychczas 300 zł), za egzamin w części 
pisemnej 450 zł (dotychczas 550 zł) i w części ustnej 450 zł (bez zmian). Wprowadzona 
została możliwość przystąpienia przez kandydata tylko do części pisemnej i ustnej egza-
minu, bez konieczności ponownego przystępowania do etapu wstępnego, który będzie 
przeprowadzany jeden raz. Wówczas wysokość opłaty wynosi 450 zł odpowiednio za 
każdą część egzaminu. Z 300 zł na 250 zł obniżona została również wysokość opłaty 
za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w wyniku złożenia przez kandydata 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie odwoławczym. Do sytuacji, w których 
wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi, dodano zwrot opłat 
za część pisemną i ustną egzaminu w przypadku, gdy kandydat nie później niż na 7 dni 
przed terminem części pisemnej egzaminu wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do 
egzaminu. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjne-
go członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej została ustalona na poziomie zbliżonym 
do dotychczasowego i wynosi:

  za przeprowadzenie etapu wstępnego: dla przewodniczącego i sekretarza zespołu 
kwalifikacyjnego – 5% (dotychczas 4%) wysokości opłaty wnoszonej przez kandydata 
– za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie sza-
cowania nieruchomości, dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego – 4,4% 
(dotychczas 3,5%) tej opłaty,

  za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu: dla przewodniczącego i sekretarza 
zespołu kwalifikacyjnego – 7,44% (dotychczas 6%) wysokości opłaty wnoszonej przez 
kandydata – za każdego egzaminowanego kandydata, dla pozostałych członków ze-
społu kwalifikacyjnego – 6,84% (dotychczas 5,5%) tej opłaty,

  za przeprowadzenie części ustnej egzaminu: dla przewodniczącego i sekretarza ze-
społu kwalifikacyjnego – 10,6% (dotychczas 10,5%) wysokości opłaty wnoszonej przez 
kandydata – za każdego egzaminowanego kandydata, dla pozostałych członków ze-
społu kwalifikacyjnego – 10,1% (dotychczas 10%) tej opłaty,

  w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku złożenia 
przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie odwoławczym: dla 
przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego – 12,22% (dotychczas 10%) 
wysokości opłaty wnoszonej przez kandydata – za każdego egzaminowanego kandy-
data, dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego – 9,8% (dotychczas 8%) tej 
opłaty.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty 
za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej 
Komisji Kwalifikacyjnej – Dz.U. z 17 marca 2014 r., poz. 329
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19 marca 2014 r. 

1.2.  Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć 
postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Dotychczasowe nazwy zawodów regulowanych: pracownik ochrony fizycznej I stopnia, 
pracownik ochrony fizycznej II stopnia, pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia 
i pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia, zastąpiono odpowiednio nazwami: 
kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej oraz kwalifikowany pracownik zabezpieczenia 
technicznego. Nowe nazwy powyższych zawodów zostały dostosowane do ustawy z 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221; ost.zm. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 829) zmienionej ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829). Ustawa o zmianie ustaw regu-
lujących wykonywanie niektórych zawodów wprowadziła także niewielkie zmiany do ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 196) w odniesieniu 
do zawodu przewodnika górskiego. Pozwoliło to na włączenie tego zawodu – ze względu 
na zakres odpowiedzialności i zagrożeń dotyczących wykonywanych zadań – do zawodów 
regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwa-
lifikacji, określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć 
postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji – Dz.U. z 18 marca 2014 r., poz. 339

26 marca 2014 r.

1.3. Zmiany w badaniach statystyki publicznej na 2014 r.
Wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany w załączniku do rozporządzenia „Pro-
gram badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014” w badaniach o symbolach: 

  1.23.25 (055) Praca nierejestrowana – zmiany polegają na rozszerzeniu badania, ze wzglę-
du na duże zainteresowanie krajowych odbiorców zewnętrznych (m.in. Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej) danymi dotyczącymi innych niż umowa o pracę form zatrudnienia. Ba-
danie uzupełniono o pytania dotyczące m.in. faktu wykonywania pracy w ramach umów cy-
wilnoprawnych lub samozatrudnienia, rodzaju umowy łączącej pracownika z pracodawcą 
(umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.), statusu pracy (główna/dodatkowa) oraz przyczyn 
wyboru innej formy zatrudnienia (wybór pracownika/forma narzucona przez pracodawcę); 

  1.27.01 (080) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – zmiany polegają 
na rozszerzeniu celu i zakresu przedmiotowego badania o informacje dotyczące: wyso-
kości przychodów, kosztów, bilansu, nakładów inwestycyjnych, funduszu rady rodziców;

  1.27.04 (081) Opieka nad dziećmi i młodzieżą – zmiany polegają na doprecyzowaniu 
celu badania oraz rozszerzeniu zakresu przedmiotowego badania. Zakres badania 
uzupełniono o informacje dotyczące: wysokości przychodów, kosztów, bilansu, nakła-
dów inwestycyjnych, funduszu rady rodziców, liczby dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego, liczby uczniów/wychowanków w szkołach i placówkach oświatowych 
oraz liczby nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Wprowadzony został również 
nowy formularz F-01/o – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
szkół i innych placówek oświatowych.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 – Dz.U. z 25 mar-
ca 2014 r., poz. 385

1 kwietnia 2014 r. 

1.4. Nowy termin składania druków Wn-D i INF-D-P do PFRON
Zmianie uległ termin przekazywania przez pracodawców do PFRON wniosku o wypła-
tę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
(Wn-D) oraz miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepeł-
nosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P). Począwszy od miesięcznego 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należnego za kwie-
cień 2014 r. pracodawca będzie mógł składać wniosek i informację do 25. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego wsparcie dotyczy (dotychczas składał do 20. dnia 
miesiąca). Wydłużony został również o 6 miesięcy okres obowiązywania rozporządzenia, 
tj. do 31 grudnia 2014 r. Ponadto dokonano zmian w blokach informacyjnych wzorów 
Wn-D i INF-D-P w zakresie terminu składania tych dokumentów.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 marca 2014 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych – Dz.U. z 21 marca 2014 r., poz. 370

Więcej o zmianach pisaliśmy w MPPiU nr 7/2014 w artykule „Nowy termin składania wniosku 
do PFRON o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych”

1 kwietnia 2014 r.

1.5.  Nowe wskaźniki procentowe wynagradzania egzaminatorów 
za przeprowadzanie egzaminów w szkołach

Ustalone zostały nowe wskaźniki procentowe wynagradzania egzaminatorów spraw-
dzających i oceniających sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzamin 
maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie, a także nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowa-
dzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. W stosunku do dotychczas obowiązujących 
wskaźników większość z nich została obniżona. Wpływ na to miał wzrost w ostatnich 6 la-
tach o 25% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, 
od którego zależą wysokości wynagrodzeń egzaminatorów (automatycznie wzrastają), 
a także zmniejszenie w ustawie budżetowej na 2014 r. zaplanowanych środków o ponad 
6 mln zł. Przepisy dotyczące nowej formuły sprawdzianu i egzaminu maturalnego wejdą 
w życie 1 września 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2014 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadza-
niu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowa-
dzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – Dz.U. z 24 marca 2014 r., poz. 378

Więcej o zmianach piszemy w niniejszym numerze MPPiU w artykule „Od 1 kwietnia 
2014 r. nauczyciele otrzymają niższe wynagrodzenie za sprawdzanie matur”
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3 kwietnia 2014 r.

1.6. Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące wypłaty dodatkowego uposażenia rocz-
nego  żołnierzom zawodowym, wskazujące, że organ, który przyznał dodatkowe upo-
sażenie roczne, przesyła wyciąg bezpośrednio do dowódcy jednostki wojskowej, na 
którego zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz w dniu wypłaty dodatkowego 
uposażenia rocznego. Ponadto doprecyzowano, że przyznanie tego uposażenia na-
stępuje w formie rozkazu personalnego albo decyzji organu właściwego w sprawie 
uposażeń i innych należności pieniężnych. Dodatkowe uposażenie roczne przysługują-
ce żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzowi zawodo-
wemu, który zmarł, został uznany za zmarłego albo zaginął, wypłaca się odpowiednio 
w terminie wypłaty odprawy lub w terminie wypłaty odprawy pośmiertnej. Natomiast 
wypłata zawieszonej części dodatkowego uposażenia rocznego w związku z tymcza-
sowym aresztowaniem żołnierza lub zawieszeniem w obowiązkach służbowych na-
stępuje wraz z wypłatą zawieszonego za ten okres uposażenia. W razie umorzenia 
postępowania karnego lub dyscyplinarnego albo uniewinnienia prawomocnym wyro-
kiem sądu lub orzeczeniem dyscyplinarnym żołnierz zawodowy otrzymuje zawieszoną 
część uposażenia oraz zawieszone należności pieniężne wraz z odsetkami ustawowy-
mi od dnia, w którym uposażenie lub inna należność pieniężna stały się wymagalne, 
choćby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu żołnierza z zawodowej 
służby wojskowej.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 lutego 2014 r. w sprawie przyzna-
wania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego – Dz.U. z 19 marca 
2014 r., poz. 355

8 kwietnia 2014 r.

1.7.  Zmiany w regulaminie wewnętrznego urzędowania 
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury 

Zmiany w Regulaminie wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury polegają w szczególności na zniesieniu w tych jednostkach organiza-
cyjnych działu prezydialnego i działu postępowania karnego. Uchylony został przepis, 
który wskazywał liczbę stanowisk etatowych w dziale wojskowej prokuratury garnizono-
wej, a także przepis, który wskazywał kierownika działu jako podmiot kierujący tą komór-
ką organizacyjną prokuratury (zrezygnowano z występowania tej funkcji prokuratorskiej). 
Określono, że w wojskowych prokuraturach garnizonowych nie będą tworzone żadne 
komórki organizacyjne. W związku z tym wskazano podstawowe zadania należące do 
wojskowej prokuratury garnizonowej jako całości. Ponadto doprecyzowano, że wizytację 
i lustrację wojskowej prokuratury okręgowej będą przeprowadzać wizytatorzy Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej, a wojskowej prokuratury garnizonowej wizytatorzy wojskowej 
prokuratury okręgowej.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządze-
nie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych 
prokuratury – Dz.U. z 24 marca 2014 r., poz. 377
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9 kwietnia 2014 r.

1.8.  Nowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
Określone zostały nowe wzory formularzy: zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualiza-
cyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej 
podatnikiem lub płatnikiem NIP-2 (stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia), zgłoszenia 
identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatni-
kiem NIP-7 (załącznik nr 2), zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem 
ZAP-3 (załącznik nr 3) oraz załączników do zgłoszenia NIP-2: informacji o wyodrębnionych jed-
nostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu NIP-2/A (za-
łącznik nr 4) i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową 
NIP-D (załącznik nr 5). Zrezygnowano z publikowania załączników do NIP-7 i NIP-2: informa-
cji o rachunkach (NIP-B) i informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C). Obecnie 
NIP-7 można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej wypełniając formularze 
interaktywne, w których istnieje możliwość dodawania w miarę potrzeb wierszy w zakresie in-
formacji zawartych dotychczas w załącznikach NIP-B i NIP-C. Ponadto w wymienionych formu-
larzach została zaktualizowana podstawa prawna, w ZAP-3, NIP-7 i NIP-2 w części B. dodano 
adres do korespondencji, w NIP-7 i NIP-2 usunięto pozycje dotyczące zmiany właściwości na-
czelnika urzędu skarbowego, a w NIP-2/A i NIP-D odstąpiono od dodatkowego składania pod-
pisu. W związku z powyższymi zmianami zostały przenumerowane pozycje formularzy.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgło-
szeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych – Dz.U. z 25 marca 2014 r., poz. 383

9 kwietnia 2014 r.

1.9.  Zmiana sposobu określania wysokości środków finansowych 
dla żołnierza skierowanego na naukę za granicą

Odstąpiono od wymogu określania należności pieniężnych przysługujących żołnierzowi zawodo-
wemu skierowanemu na naukę za granicą w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość ta będzie 
obecnie określana w zarządzeniu wyjazdu. Zarządzenie wyjazdu będzie wydawał organ kierują-
cy żołnierza na naukę albo inny organ wojskowy wskazany w decyzji o skierowaniu żołnierza na 
naukę. Rodzaj i wysokość należności pieniężnych przysługujących żołnierzom skierowanym na 
naukę za granicą nie uległy zmianie. Do żołnierzy zawodowych skierowanych na naukę za granicą 
do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13 marca 2014 r. w sprawie należności 
pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za grani-
cą – Dz.U. z 25 marca 2014 r., poz. 387

11 kwietnia 2014 r.

1.10.  Nowe wzory zezwoleń na wykonywanie krajowych 
i międzynarodowych przewozów drogowych

Określone zostały wzory zezwoleń na wykonywanie:
  regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie dro-
gowym (załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia) oraz 
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  przewozów regularnych, regularnych specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych 
w międzynarodowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wykracza-
jących poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stron umowy o EOG (załączniki nr 3–6),

a także wypisy z tych zezwoleń (załączniki nr 8–13).
W załączniku nr 7 określono wzór zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego trans-
portu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagra-
nicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstruk-
cyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą 
być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. Natomiast dotychczasowe for-
mularze na pozostałe przewozy mogą być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. Treść 
wzorów zasadniczo nie uległa zmianie. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika 
ze zmiany upoważnienia ustawowego do określenia wzorów przedmiotowych dokumentów. 
Wprowadzenie nowych wzorów ma także na celu dostosowanie polskiego prawa do trzech roz-
porządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 r. Nr 1071/2009, 1072/2009 
i 1073/2009, które ujednolicają warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i wspól-
nych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów 
zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób 
oraz wypisów z zezwoleń – Dz.U. z 27 marca 2014 r., poz. 402

15 kwietnia 2014 r.

1.11. Gratyfikacja urlopowa żołnierzy zawodowych 
Doprecyzowano, że żołnierz zawodowy może otrzymać gratyfikację urlopową w związku 
z udzieleniem nie tylko urlopu wypoczynkowego, ale także dodatkowego urlopu wypoczyn-
kowego. W przypadku korzystania przez żołnierza z urlopu wypoczynkowego lub dodatko-
wego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 5 dni roboczych wniosek o graty-
fikację powinien zostać złożony nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem urlopu i nie 
później niż 14 dni od dnia zakończenia urlopu. Jeśli żołnierz nie złożył wniosku w danym 
roku kalendarzowym, gratyfikację za ten rok wypłaca się do końca stycznia roku kalenda-
rzowego następującego po roku, za który ona przysługuje. Wówczas liczbę uprawnionych 
członków rodziny ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia żołnierza o jego stanie 
rodzinnym w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje ta gratyfikacja, zło-
żonego w okresie 14 dni po upływie tego roku kalendarzowego. W ten sam sposób ustala 
się uprawnionych członków rodziny, a także obowiązuje taki sam termin na złożenie oświad-
czenia, gdy żołnierz zostanie zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Takiemu żołnierzo-
wi gratyfikację wypłaca się w terminie płatności odprawy. Dokumenty związane z wypłatą 
gratyfikacji (wniosek i oświadczenie) żołnierz składa do dowódcy jednostki wojskowej, 
w której służy. Wysokość gratyfikacji, tak jak dotychczas, wynosi na jedną uprawnioną  oso-
bę 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego 1 stycznia roku 
kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji 
urlopowej żołnierzy zawodowych – Dz.U. z 31 marca 2014 r., poz. 411
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2. W Sejmie
Prace nad ustawami na 64. posiedzeniu Sejmu w dniach 19–21.03.2014 r.

2.1.  Zatrudnianie w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli 
Przyjęte zmiany umożliwiają zatrudnienie w szkołach podstawowych, w tym specjalnych oraz 
integracyjnych, asystentów nauczycieli, którzy będą wspierać pedagogów prowadzących za-
jęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze lub świetlicowe. Zgodnie z nowelizacją, asy-
stent nauczyciela będzie musiał mieć wykształcenie na poziomie wymaganym w przypadku 
nauczycieli szkoły podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenci będą zatrud-
niani przez gminy na podstawie Kodeksu pracy. Ich wynagrodzenie nie będzie mogło przekro-
czyć pensji nauczyciela dyplomowanego. Uproszczona została także procedura odraczania 
obowiązku szkolnego 6-letnich dzieci, która będzie następowała do końca roku kalendarzo-
wego, w którym dziecko ukończy 6 lat, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej po-
radni psychologiczno-pedagogicznej. Odroczenie będzie dotyczyć roku szkolnego, w którym 
dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Ponadto prze-
niesione zostały z rozporządzenia do ustawy przepisy dotyczące świetlic szkolnych. Zajęcia 
świetlicowe w szkołach podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie specjalne będą 
organizowane przez szkołę m.in. na wniosek rodziców. Pod opieką jednego nauczyciela nie 
będzie mogło przebywać więcej niż 25 uczniów. Zajęcia świetlicowe będą mogły być również 
organizowane w gimnazjach, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Ustawa z 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzo-
ziemcach – status dokumentu nr 2132, ustawa przekazana do Senatu 

2.2.  Więcej lekarzy uprawnionych do świadczenia podstawowej 
opieki zdrowotnej

Nowe przepisy przewidują m.in., że świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdro-
wotnej będą mogły być udzielanie przez lekarzy pediatrów i internistów ze specjalizacją 
I stopnia z medycyny ogólnej, jak również ze specjalizacją I lub II stopnia albo z tytułem 
specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii. Lekarze ci w ciągu 3 lat od 
rozpoczęcia udzielania świadczeń będą musieli ukończyć kurs z medycyny rodzinnej, 
organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Koszty kursu 
będą pokrywane przez lekarza lub przez świadczeniodawcę, z którym NFZ zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Ustawa z 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – status dokumentu 
nr 1849, ustawa przekazana do Senatu 

Oprac. Anna Seroczyńska

A

C INFORorganizerze 

 www.infororganizer.pl
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3. Najnowsze orzecznictwo
   3.1.  Krótki okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę 

dyskryminuje pracowników

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony powy-
żej 6 miesięcy powinien odpowiadać okresowi wypowiedzenia umowy 
zawartej na czas nieokreślony, jeśli pracownicy wykonują takie same lub 
podobne prace (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z 13 marca 2014 r., sygn. C-38/13).

W latach 1986–2010 pracownica była zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej jako 
sanitariuszka. Zatrudnienie odbywało się głównie na podstawie umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony. 15 lutego 2010 r. z inicjatywy pracownicy doszło do rozwiązania umowy 
o pracę za porozumieniem stron. Pracownica zamierzała bowiem skorzystać z prawa do 
wcześniejszej emerytury. Od 16 lutego 2010 r. strony ponownie nawiązały stosunek pracy 
(w niepełnym wymiarze czasu pracy). Nowa umowa została zawarta na czas określony, do 
3 lutego 2015 r., ale przewidziano możliwość jej wcześniejszego rozwiązania z zachowa-
niem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W 2012 r. pracodawca rozwiązał z pracow-
nicą umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Zwolniona pracownica uznała jednak, 
że zawarcie z nią terminowej, 5-letniej umowy o pracę służyło obejściu prawa i spowodo-
wało, że nie nabyła ona uprawnień, które przysługiwałyby jej, gdyby pracodawca zawarł 
z nią umowę na czas nieokreślony. Pracownica wystąpiła więc z powództwem do Sądu 
Rejonowego w Białymstoku przeciwko pracodawcy, żądając uznania umowy o pracę za 
zawartą na czas nieokreślony, a tym samym, aby wobec niej miał zastosowanie 3-miesięcz-
ny okres wypowiedzenia. 

Zapytanie sądu rejonowego
Rozpoznający sprawę Sąd Rejonowy w Białymstoku zwrócił się do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z pytaniem, czy w świetle przepisów pra-
wa unijnego dotyczących niedyskryminowania pracowników ze względu na rodzaj umowy 
o pracę możliwe jest różnicowanie w polskim systemie prawnym sytuacji pracowników za-
trudnionych na czas określony i na czas nieokreślony w zakresie warunków wypowiadania 
umów o pracę. Zgodnie bowiem z art. 33 Kodeksu pracy, strony zawierając umowę o pracę 
na okres dłuższy niż 6 miesięcy mogą ustalić dopuszczalność jej rozwiązania z zachowa-
niem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Natomiast okres wypowiedzenia umowy za-
wartej na czas nieokreślony jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi 
od 2 tygodni do 3 miesięcy (art. 36 § 1 Kodeksu pracy). 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na czas określo-

ny dłuższy niż 6 miesięcy wykonuje pracę identyczną lub podobną do pracy, którą wykonują 
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pracownicy mający zawarte umowy na czas nieokreślony, nie może 
być dyskryminowany w zakresie okresów wypowiedzenia. Skoro przy 
umowach zawartych na czas nieokreślony dla długości okresu wypo-
wiedzenia istotny jest staż u danego pracodawcy, czynnik ten powinien 
być brany pod uwagę także w przypadku terminowych umów o pracę. 
Zdaniem TSUE istotne jest, czy dwie kategorie pracowników – zatrud-
nieni na czas określony i zatrudnieni na czas nieokreślony – znajdują 
się w porównywanych sytuacjach (biorąc pod uwagę m.in. charakter 
pracy, kwalifikacje, umiejętności).

TSUE wskazał, że Sąd Rejonowy w Białymstoku powinien dokonać 
oceny, czy pracownica, która dochodzi przed tym sądem swoich praw, 
wykonywała u pozwanego pracodawcy pracę identyczną lub podobną 
do pracy świadczonej w tym samym czasie przez pracowników, z któ-
rymi zawarto umowy na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE, fakt, że 
pracownica uprzednio (gdy była zatrudniona na czas nieokreślony) zaj-
mowała to samo stanowisko, na którym w 2010 r. została zatrudniona 
na podstawie umowy terminowej, może przesądzać w danej sprawie 
o porównywalności sytuacji pracownika zatrudnionego na stałe i pra-
cownika zatrudnionego czasowo. 

Wnioski z wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Wyrok TSUE może stanowić podstawę do ewentualnego kwestiono-

wania przez polskich pracowników długości wypowiedzeń umów zawiera-
nych na czas określony. Poza tym może być wskazówką dla ustawodawcy 
do wprowadzenia zmian w prawie pracy dotyczących okresów wypowie-
dzenia umów terminowych. TSUE nie zakwestionował natomiast możli-
wości zawierania z pracownikami umów na czas określony czy ustalania 
w nich 2-tygodniowych okresów wypowiedzenia. Stwierdził jedynie dyskry-
minację pracowników zatrudnianych na umowy na czas określony w sto-
sunku do tych, z którymi zawarto umowy o pracę na czas nieokreślony, je-
żeli obie te kategorie pracowników znajdują się w porównywalnej sytuacji.

Przejawem dyskryminowania pracowników zatrudnionych na czas 
określony świadczących pracę identyczną lub podobną do pracy wy-
konywanej przez pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony 
jest stosowanie wobec nich krótszego okresu wypowiedzenia (2-tygo-
dniowego), jeśli w razie analogicznej sytuacji pracownika zatrudnione-
go na czas nieokreślony byłby przyjęty dłuższy okres wypowiedzenia, 
uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy.

Aneta Olędzka –  doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastolet-
nim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń, 
prawa cywilnego oraz prawa pracy 
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>> dokumenty ubezpieczeniowe, korekta dokumentacji rozliczeniowej, obowiązki płatnika

1.  Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych 
i rozliczeniowych oraz sposoby ich korekty 
– 8 najczęściej popełnianych błędów 

Przedsiębiorcy powinni raz do roku dokonać sprawdzenia prawidłowości 
danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych oraz 
w raportach zgłoszeniowych dotyczących całego roku kalendarzowego. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnicy są zobowiązani 
sporządzić i wysłać do 30 kwietnia 2014 r. odpowiednie dokumenty 
korygujące.

Dokumentacja składana do ZUS jest dość obszerna, a formularze różnorodne i często 
niełatwe w wypełnianiu. Zdarza się więc, że osoby odpowiedzialne w zakładach pracy za 
rozliczenia składkowe popełniają wiele błędów. Niepoprawne zapisy na kontach płatników 
i ubezpieczonych w ZUS powodują konieczność korygowania dokumentów. 

Kiedy trzeba sporządzić korektę
Płatnik składek ma obowiązek złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych w każdym 

przypadku, w którym zachodzi konieczność korekty danych. Konieczność korekty może zo-
stać stwierdzona przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez ZUS.

Korektę dokumentów rozliczeniowych płatnik składek musi sporządzić i przekazać do 
ZUS w terminie:
 ■  7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub od otrzymania zawiado-

mienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS,
 ■  7 dni od uprawomocnienia się decyzji, jeśli konieczność korekty dokumentów rozlicze-

niowych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji, 
 ■  30 dni od otrzymania protokołu kontroli, gdy nieprawidłowości w dokumentach rozlicze-

niowych zostały stwierdzone w wyniku kontroli z ZUS.

Błędy w dokumentach zgłoszeniowych

Błąd 1 – rozliczenie bez zgłoszenia

Bardzo częstym błędem popełnianym przez płatników składek jest składanie doku-
mentów rozliczeniowych za ubezpieczonego, który wcześniej nie został zgłoszony do 
ubezpieczeń. 

Aby uniknąć tego typu błędów, w pierwszej kolejności należy poprawnie zgłosić do ubez-
pieczeń każdą osobę objętą obowiązkowymi lub dobrowolnymi ubezpieczeniami. Zgłoszenia 
ubezpieczonego trzeba dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, 
na formularzu ZUS ZUA/ZZA. Płatnik składek musi również zawiadomić ZUS o wszelkich 
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zmianach, jakie nastąpiły w danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu, w ciągu 
7 dni od zaistnienia zmian lub stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie. 

Wyjątkiem są osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki 
macierzyńskie, za które nie składa się dokumentów ZUS ZUA. Są one bowiem zgłaszane do 
ubezpieczeń przez wykazanie ich w imiennym raporcie miesięcznym.

PRZYKŁAD
W spółce JAWEX dział kadr jest zobowiązany do składania dokumentów zgłoszeniowych 
za nowo zatrudnione osoby. Natomiast dokumenty rozliczeniowe składa dział księgowo-
ści. Wskutek choroby pracownicy działu kadr – dwóch zleceniobiorców zatrudnionych od 
27 stycznia 2014 r. nie zostało zgłoszonych do ubezpieczeń. Komplet dokumentów roz-
liczeniowych za styczeń uwzględniał raporty imienne obu zleceniobiorców. Dokumenty 
rozliczeniowe za niezgłoszonych ubezpieczonych (zwłaszcza, jeśli te osoby nie miały jesz-
cze założonych swoich indywidualnych kont w ZUS) zostaną uznane za błędne, a składki 
na kontach ubezpieczonych i płatnika składek nie będą prawidłowo rozliczone. 

Dokumenty zgłoszeniowe mogą także zawierać błędy, z powodu których zostają odrzu-
cone przez system informatyczny ZUS. Należą do nich:
 ■  błędy w danych organizacyjnych, 
 ■  błędne dane płatnika składek, 
 ■  błędne dane ubezpieczonego. 

Należy je niezwłocznie skorygować, najlepiej przed złożeniem dokumentu rozliczeniowe-
go za daną osobę.

Korekta danych organizacyjnych w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA

W przypadku gdy w bloku I „Dane organizacyjne” dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA/
ZZA zamiast pola 01 „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotne-
go” zaznaczono pole 02 „Zgłoszenie zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej”, to nale-
ży złożyć prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZUA/ZZA w trybie zgłoszenia, tj. w bloku 
I w pole 01 trzeba wpisać „X”. 

Korekta danych identyfikacyjnych płatnika składek w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA

Jeśli zachodzi potrzeba korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, podanych 
w bloku II dokumentu zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA, należy złożyć pra-
widłowo wypełniony dokument zgłoszenia.

PRZYKŁAD
Płatnik składek będący osobą fizyczną zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia zdrowotnego. W dokumencie ZUS ZUA w bloku danych identy-
fikacyjnych płatnik składek wpisał błędny PESEL. W celu skorygowania błędu płatnik 
musi złożyć ponownie dokument ZUS ZUA ze wszystkimi prawidłowymi danymi. Płatnik 
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składek powinien skorygować błąd przed złożeniem pierwszego dokumentu rozlicze-
niowego za tego zleceniobiorcę, ponieważ bez prawidłowego zgłoszenia niepoprawne 
będzie również rozliczenie.

Korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w dokumencie ZUS ZUA/ZUS ZZA

Do danych identyfikacyjnych ubezpieczonego należą PESEL, nazwisko, pierwsze imię, 
data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości. Korekty danych identyfikacyjnych 
ubezpieczonego dokonuje się na dokumencie ZUS ZIUA. 

PRZYKŁAD
Pracownica została zgłoszona do ubezpieczeń w lutym 2014 r. jako Maria Kowalewska, 
przy czym na druku ZUS ZUA błędnie podano jej PESEL. Pracodawca powinien złożyć 
ZUS ZIUA, wpisując „2” w bloku „Dane organizacyjne”. Jako poprzednie dane identyfi-
kacyjne należy podać imię: Maria i nazwisko: Kowalewska oraz błędny numer PESEL, 
zgodnie z dotychczasowym zgłoszeniem. W bloku aktualnych danych identyfikacyjnych 
osoby ubezpieczonej należy podać imię: Maria i nazwisko: Kowalewska oraz prawidłowy 
numer PESEL. W przypadku osoby posiadającej identyfikator PESEL nie należy dodat-
kowo podawać serii i numeru dowodu osobistego. 

Prawidłowo wypełniony formularz ZUS ZIUA:

Jeżeli płatnik składek złożył za osobę zgłoszoną z błędnym numerem PESEL również 
dokument rozliczeniowy z tym błędnym identyfikatorem, to musi złożyć za nią, oprócz do-
kumentu ZUS ZIUA, poprawny raport. Raport ten i deklarację rozliczeniową oznacza się ko-
lejnym numerem identyfikatora.

PRZYKŁAD
Płatnik składek sporządził za Marię Kowalewską imienny raport miesięczny ZUS RCA 
za luty 2014 r., wpisując błędny numer PESEL – tak jak w zgłoszeniu. Aby skorygować 
błąd, powinien po przekazaniu dokumentu ZUS ZIUA przekazać do ZUS również raport 
ZUS RCA za luty 2014 r. z prawidłowymi danymi identyfikacyjnymi ubezpieczonej oraz 
deklarację rozliczeniową. Dokumenty te muszą być oznaczone takim samym numerem 
identyfikatora i zostać złożone w trybie korekty.
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Należy pamiętać, że od 1 września 2011 r. w dokumentach dotyczących ubezpieczonego 
nie należy podawać numeru NIP. W przypadku obywatela polskiego i cudzoziemca, który ma 
nadany numer PESEL, w dokumentach zgłoszeniowych wpisuje się:
 ■  imię i nazwisko, 
 ■  numer PESEL, 
 ■  datę urodzenia, 

a w imiennych raportach miesięcznych – imię i nazwisko oraz numer PESEL. 
W przypadku cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL, w zgłoszeniu należy podać 

imię, nazwisko i numer paszportu.

Błąd 2 – rozliczenie z innym kodem tytułu ubezpieczenia niż zgłoszenie

Bardzo podobnym w skutkach błędem jest złożenie dokumentu rozliczeniowego za ubez-
pieczonego z użyciem takiego kodu tytułu ubezpieczenia, z którym ubezpieczony wcześniej 
nie został poprawnie zgłoszony. Takie rozliczenie również może spowodować, że składki nie 
zapiszą się poprawnie na koncie ubezpieczonego i płatnika składek.

PRZYKŁAD
Dokonując zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń płatnik składek pomyłkowo wpisał 
swój kod tytułu ubezpieczenia, czyli 05 10 00. Natomiast rozliczając składki za ubezpie-
czonego używał już prawidłowego kodu – 01 10 00. ZUS zakwestionował dokumenty 
rozliczeniowe za pracownika. Dopiero po wyjaśnieniu okazało się, że błąd w zgłosze-
niu spowodował niepoprawne rozliczenie i należy skorygować dokument ZUS ZUA za 
pracownika. 

Korekta kodu tytułu ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZUA/ZUS ZZA

Jeśli w dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń 
ZUS ZUA lub ZUS ZZA podano błędny kod tytułu ubez-
pieczenia i kod ten jest spoza słownika (czyli niezgodny 
z obowiązującym w danym okresie wykazem kodów za-
wartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej), to należy złożyć poprawnie 
wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń (tj. wpisując „X” w polu 01 bloku I), z podanym w nim 
prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia.

PRZYKŁAD
Marcin P. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, zgłaszając siebie do ubezpie-
czeń na formularzu ZUS ZUA od 2 stycznia 2014 r., wpisał błędny kod tytułu ubezpieczenia 
– zamiast 05 10 00 wpisał 50 10 00. Kod 50 10 00 nie występuje w słowniku. Aby skorygować 
ten błąd, płatnik powinien ponownie dokonać zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA z kodem 
tytułu ubezpieczenia 05 10 00, zaznaczając pole 01 w bloku danych organizacyjnych.

Jeżeli w dokumencie ZUS ZUA/ZZA został podany błędny kod tytułu ubezpieczenia, ale 
taki, który występuje w słowniku (jest zgodny z obowiązującym w danym okresie wykazem 

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



MONITOR PPiU nr 8(248) 15 kwietnia 2014 r.

III. TEMAT NUMERU26

kodów zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej), to daną osobę 
należy wyrejestrować z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tj. od dnia objęcia ubezpie-
czeniami z nieprawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formularzu ZUS ZWUA), a na-
stępnie ponownie złożyć zgłoszenie z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia (na formu-
larzu ZUS ZUA/ZZA) od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.

PRZYKŁAD
Płatnik składek, zgłaszając pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA od 3 lutego 2014 r., nie zaznaczył, że jest on 
uprawniony do emerytury. Zamiast kodu 01 10 10, wpisał kod 01 10 00. Płatnik jest zo-
bowiązany dokonać korekty przez wyrejestrowanie, a następnie ponowne zgłoszenie. 
W tym celu musi złożyć dokumenty:
 ■ ZUS ZWUA, w którym wyrejestruje daną osobę z datą 3 lutego 2014 r., podając kod 
tytułu ubezpieczenia 01 10 00,
 ■ ZUS ZUA, w którym zgłosi do ubezpieczeń tę osobę z datą 3 lutego 2014 r. z kodem 
01 10 10.

Dokument rozliczeniowy złożony z kodem tytułu ubezpieczeń 01 10 00 będzie traktowa-
ny jak błędny do czasu skorygowania zgłoszenia.

Prawidłowo wypełnione dokumenty zgłoszeniowe: 
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Korekta schematu podlegania ubezpieczeniom w dokumencie ZUS ZUA 

Przez schemat podlegania ubezpieczeniom należy rozumieć ustalenie, do jakich 
ubezpieczeń (emerytalnego, rentowych, chorobowego, wypadkowego i zdrowotne-
go) została zgłoszona dana osoba. Do schematu podlegania ubezpieczeniom zalicza-
my też określenie w dokumencie zgłoszeniowym, czy dane ubezpieczenie jest obo-
wiązkowe, czy dobrowolne. Dane dotyczące podlegania ubezpieczeniom wykazujemy 
w blokach VI–IX formularza ZUS ZUA lub w blokach VI–VII formularza ZUS ZZA. Jeżeli 
schemat podlegania został podany w dokumencie zgłoszeniowym błędnie, to daną 
osobę należy wyrejestrować z ubezpieczeń z dniem zarejestrowania, tj. od dnia obję-
cia ubezpieczeniami z nieprawidłowymi danymi (na formularzu ZUS ZWUA). Następnie 
trzeba ponownie złożyć zgłoszenie, w którym należy podać prawidłowe dane doty-
czące schematu i dat podlegania poszczególnym ubezpieczeniom, na formularzu 
ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

PRZYKŁAD
Płatnik składek zgłosił od 3 lutego 2014 r. zleceniobiorcę na formularzu ZUS ZUA do 
obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego. 
Jednak nie zgłosił go do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, chociaż zlecenio-
biorca wyraził chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Naliczając składkę na ubezpiecze-
nie chorobowe w raporcie za luty 2014 r. płatnik składek zorientował się, że nie zgłosił 
zleceniobiorcy do tego ubezpieczenia. Aby dokonać korekty, płatnik składek powinien 
złożyć za tego ubezpieczonego ZUS ZWUA, na którym wyrejestruje go z ubezpieczeń 
z datą 3 lutego 2014 r. Następnie powinien złożyć ZUS ZUA (jako zgłoszenie, czyli za-
znaczając pole 01 w bloku danych organizacyjnych), na którym zgłosi tę osobę od 3 lu-
tego 2014 r. do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego 
oraz zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Do czasu 
złożenia korekty składane za tę osobę dokumenty rozliczeniowe z rozliczoną składką 
chorobową będą uważane za błędne.
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Błąd 3 – brak wyrejestrowania członków rodziny ubezpieczonego, 
zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku gdy osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny 
uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego lub traci status członka rodziny, powin-
na zostać wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA. Często 
jednak ubezpieczeni nie informują płatnika składek o zmianie i w konsekwencji płatnik nie 
wyrejestrowuje członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Powoduje to komplikacje 
zarówno w ZUS, jak i przy potwierdzaniu prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

PRZYKŁAD
Andrzej P. zgłosił żonę do ubezpieczenia zdrowotnego od sierpnia 2013 r. W grudniu 
jego żona podjęła pracę na podstawie umowy zlecenia na 2 tygodnie. Jednak pracownik 
nie powiadomił o tym swojego zakładu pracy, a więc płatnik składek nie wyrejestrował 
żony pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Przy korzystaniu 
z wizyty lekarskiej w styczniu 2014 r. okazało się, że żona pracownika nie jest zgłoszo-
na do ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu. Aby skorygować ten błąd, płatnik 
składek powinien wyrejestrować żonę Andrzeja P. z dniem podjęcia przez nią zatrudnie-
nia na podstawie umowy zlecenia z powodu uzyskania własnego tytułu do ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Po rozwiązaniu umowy zlecenia przez żonę pracownika płatnik skła-
dek powinien ponownie zgłosić ją jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ustanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby ubezpieczonej skutkuje także utra-
tą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących członkom rodziny zgłoszonym 
przez tego ubezpieczonego. Zatem wyrejestrowując pracownika płatnik składek musi pamię-
tać o wyrejestrowaniu jego członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Błędy w dokumentach rozliczeniowych

Błąd 4 – brak raportów za zgłoszonych ubezpieczonych 

Częstą sytuacją jest brak w komplecie rozliczeniowym raportów za wszystkich zgłoszo-
nych ubezpieczonych. Zdarza się to na ogół wtedy, gdy w danym miesiącu niektóre osoby 
ubezpieczone nie otrzymały żadnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD
Zleceniodawca zawarł umowę zlecenia z Pawłem G. na okres od 2 stycznia do 31 marca 
2014 r. W umowie przewidziano, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w ostatnim dniu 
realizacji umowy, tj. 31 marca 2014 r. Osoba ta nie była ubezpieczona z innego tytułu, 
dlatego została zgłoszona od 2 stycznia 2014 r. do obowiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA. Po wypłacie wynagrodzenia 
31 marca 2014 r. płatnik składek sporządził deklarację ZUS DRA i raport imienny ZUS RCA 
dla zleceniobiorcy za marzec 2014 r. W poprzednich miesiącach objętych umową płatnik 
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nie składał do ZUS żadnych dokumentów rozliczeniowych za ubezpieczonego. A zatem za 
styczeń i luty 2014 r. płatnik składek złożył błędne dokumenty rozliczeniowe, ponieważ jest 
zobowiązany złożyć do ZUS zestaw dokumentów rozliczeniowych i deklarację ZUS DRA za 
wszystkich ubezpieczonych. W miesiącach, w których Paweł G. nie otrzymał żadnego przy-
chodu stanowiącego podstawę wymiaru składek, należy w imiennych raportach ZUS RCA 
w podstawie wymiaru składek i w kwocie składek wykazać wartość „0,00”.

Inną sytuacją, w której komplet rozliczeniowy nie obejmuje wszystkich zgłoszonych ubez-
pieczonych, jest brak lub błędne wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej. Płatnik składek nie 
składa imiennych raportów miesięcznych za osobę, która już nie jest u niego zatrudniona, 
ale ZUS, nie mając prawidłowego wyrejestrowania, traktuje rozliczenie jako niepoprawne 
– nieobejmujące wszystkich zgłoszonych ubezpieczonych.

PRZYKŁAD
Płatnik składek wyrejestrował z ubezpieczeń osobę, która była zatrudniona u niego do 
31 stycznia 2014 r. W dokumencie ZUS ZWUA podał jednak błędne nazwisko ubezpie-
czonego. Aby dokonać korekty wyrejestrowania, musi ponownie przekazać do ZUS do-
kument ZUS ZWUA, a w bloku I w polu 01 wpisać znak „X”. W pozostałe pola kolejnych 
bloków musi wpisać poprawne dane.

Częstym błędem jest także złożenie dokumentu wyrejestrowującego z kodem tytułu, z którym 
wcześniej ubezpieczony nie został zgłoszony. Takie wyrejestrowanie jest nieskuteczne, a dana 
osoba nadal figuruje jako ubezpieczona u danego płatnika. Jeśli korekty wymaga kod tytułu ubez-
pieczenia, to należy ponownie złożyć dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA.

PRZYKŁAD
Płatnik składek wyrejestrował Halinę R. z ubezpieczeń z kodem tytułu 01 10 00 – takim 
samym, z jakim została zgłoszona. Zapomniał, że w ubiegłym roku zmieniał (przez wy-
rejestrowanie i ponowne zarejestrowanie) kod tytułu ubezpieczenia Haliny R. w związku 
z uzyskaniem przez nią prawa do renty. Po tej zmianie ubezpieczona była zgłoszona 
w ZUS z kodem tytułu 01 10 22. Wyrejestrowanie z kodem 01 10 00 okazało się więc 
nieskuteczne i Halina R. cały czas figuruje u płatnika składek jako ubezpieczona. Jeśli 
płatnik nie złoży za pracownicę raportu miesięcznego, ZUS poinformuje go o braku do-
kumentu rozliczeniowego za zgłoszonego pracownika – mimo że błąd nastąpił w złożo-
nym dokumencie wyrejestrowującym. W takim przypadku (jeżeli powstanie konieczność 
skorygowania daty lub kodu przyczyny wyrejestrowania) płatnik powinien złożyć doku-
ment ZUS ZWUA w trybie korekty, tj. wpisać „X” w polu 02 bloku I „Dane organizacyjne”, 
a następnie podać wszystkie prawidłowe dane w pozostałych blokach.

Błąd 5 – pomyłki w numeracji dokumentów rozliczeniowych

Dość częstymi błędami są pomyłki w numeracji dokumentów rozliczeniowych, polegają-
ce na powieleniu lub pominięciu numeru korygującego. Imienny raport korygujący powinien 
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być oznaczany tym samym numerem (w polu 01 „Identyfikator raportu”) co deklaracja rozli-
czeniowa korygująca, do której jest dołączony.

PRZYKŁAD
Płatnik składek przekazał do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych (deklaracja 
rozliczeniowa wraz z imiennymi raportami miesięcznymi) oznaczony numerem identy-
fikatora 01. W następnym miesiącu stwierdził, że błędnie wyliczył składkę na Fundusz 
Pracy. W związku z tym przekazał do ZUS deklarację rozliczeniową korygującą, ozna-
czoną numerem identyfikatora 02. Następnie okazało się, że popełnił błędy w imiennych 
raportach miesięcznych, a zatem musi skorygować imienne raporty miesięczne oraz 
deklarację rozliczeniową. Zarówno deklaracja rozliczeniowa korygująca, jak i imienne 
raporty miesięczne korygujące będą oznaczone numerem identyfikatora 03. 

PRZYKŁAD
Płatnik składek przekazał do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych (raporty wraz 
z deklaracją), oznaczonych numerem identyfikatora 01 01 2014. W lutym 2014 r. przed-
siębiorca stwierdził, że nie przekazał styczniowego imiennego raportu miesięcznego za 
ubezpieczonego, który podjął pracę od 27 stycznia 2014 r., gdyż osoba ta nie otrzymała 
w styczniu żadnej wypłaty. Płatnik jest zobowiązany przekazać zerowy raport imienny 
za tego ubezpieczonego oraz deklarację rozliczeniową korygującą oznaczoną numerem 
identyfikatora 02 01 2014. Co prawda, jest to raport pierwszorazowy za tego ubezpie-
czonego, ale musi być oznaczony takim samym numerem identyfikatora jak deklaracja 
rozliczeniowa, do której został dołączony. Oznaczenie raportu numerem 01 01 2014, 
a deklaracji numerem 02 01 2014 byłoby błędem.

Prawidłowo wypełnione dokumenty rozliczeniowe za pracownika:
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Płatnik, dla którego są przezna-
czone numery deklaracji od 01 do 39 
i który już wyczerpał te numery, w przy-
padku kolejnych korekt dokumentów 
rozliczeniowych za dany miesiąc powi-
nien używać numeru identyfikatora de-
klaracji i raportów rozpoczynającego 
się cyframi „39”. 

Sporządzając kolejny komplet doku-
mentów rozliczeniowych korygujących 
za dany miesiąc kalendarzowy z nume-
rem identyfikatora „39” należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie daty 
wypełnienia dokumentów.

Błąd 6 – stosowanie nieprawidłowych kodów tytułów ubezpieczeń, świadczeń 
i przerw w opłacaniu składek

Płatnicy składek często popełniają błędy w używaniu kodów tytułu ubezpieczenia przy 
rozliczaniu składek za przychody wypłacone w trakcie trwania ubezpieczenia, a także po 
ustaniu ubezpieczeń.

Raporty za osobę z nieprawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia powinny być wycofa-
ne. Aby wycofać raport składkowy, należy sporządzić raport korygujący, w którym w polach 
dotyczących podstawy wymiaru i kwoty składek będzie wpisana wartość „0,00”. Ponadto 
należy sporządzić raport za tę osobę z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. Raporty 
powinny być dołączone do deklaracji rozliczeniowej korygującej, oznaczonej takim samym 
numerem identyfikatora.

PRZYKŁAD
W dokumentach rozliczeniowych za marzec 2014 r. pracodawca rozliczył zlece-
niobiorcę wpisując do raportu ZUS RCA kod pracownika 01 10 00 oraz podstawę 
wymiaru składek w kwocie 1800 zł. Dopiero w następnym miesiącu płatnik zo-
rientował się, że popełnił błąd w kodzie tytułu ubezpieczenia, gdyż wpisany kod 
dotyczył pracownika, a nie zleceniobiorcy. W tej sytuacji płatnik musi wycofać 
błędny raport i przekazać do ZUS korektę raportu z prawidłowym kodem tytułu 
ubezpieczenia za zleceniobiorcę oraz korektę deklaracji ZUS DRA za marzec 
2014 r. 
Korekta raportu ZUS RCA powinna wyglądać następująco:
 ■ należy wycofać raport z kodem 01 10 00, wpisując jako podstawę wymiaru skła-
dek wartość 0,00 oraz wysokość wszystkich składek powinna mieć wartość 0,00,
 ■ należy utworzyć poprawny raport z kodem 04 11 00 i jako podstawę wymiaru skła-
dek wykazać 1800 zł oraz wyliczyć od tej kwoty składki (zleceniobiorca podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, dobro-
wolnie chorobowemu oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu).

UWAGA!
Jeśli płatnik składek wyczerpie numery identyfikato-
rów przeznaczonych do oznaczania dokumentów roz-
liczeniowych korygujących (deklaracji i imiennych 
raportów miesięcznych) za dany miesiąc, w przy-
padku konieczności sporządzania i przekazania do 
ZUS następnych korekt powinien używać ostatnie-
go numeru. 
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Skorygowanie błędnego kodu tytułu ubezpieczenia w raporcie imiennym:
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Jeśli wynagrodzenie (premia, nagroda itp.) zostanie wypłacone po ustaniu zatrudnienia i po 
dokonaniu wyrejestrowania, ale w miesiącu, w którym dana osoba z tytułu tego zatrudnienia 
podlegała jeszcze ubezpieczeniom, to składki za byłego ubezpieczonego powinny być wy-
kazywane z właściwym dla niego kodem tytułu ubezpieczenia, np. dla pracownika 01 10 xx. 
Takie przypadki mogą mieć miejsce, gdy pracownik zostanie wyrejestrowany w trakcie mie-
siąca. Na przykład, za pracownika zwolnionego 17 stycznia br., który został wyrejestrowa-
ny z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z datą 18 stycznia i 30 stycznia otrzymał wyna-
grodzenie, należy sporządzić imienny raport 
miesięczny za styczeń 2014 r. z kodem tytu-
łu ubezpieczenia 01 10 xx, gdyż pracownik 
przez część stycznia podlegał ubezpiecze-
niom społecznym. Użycie w tym przypadku 
kodu 30 00 xx jest błędem. Kod 30 00 xx po-
winien być użyty, jeżeli wypłata wynagrodze-
nia nastąpiłaby w następnym miesiącu po ustaniu ubezpieczenia i po dokonaniu wyrejestro-
wania na formularzu ZUS ZWUA.

Jeśli zatem pracownik został zwolniony 31 stycznia 2014 r. i został wyrejestrowany z ubez-
pieczeń z datą 5 lutego na formularzu ZUS ZWUA, a wynagrodzenie za styczeń pracodawca 
wypłacił w lutym, to sporządzając dokumenty rozliczeniowe za luty 2014 r. płatnik składek 
powinien za tego pracownika sporządzić imienny raport miesięczny z kodem tytułu ubez-
pieczenia 30 00 xx. Raport dotyczy miesiąca, w którym dana osoba, z tytułu zatrudnienia 
u danego płatnika, nie podlegała już ubezpieczeniom.

Należy również pamiętać, że okresy przerw w opłacaniu składek o kodach 111, 121, 122, 
151 i 152 muszą być wykazywane w miesiącu, którego przerwy te dotyczą, nawet jeśli są 
rozliczane w następnym miesiącu.

PRZYKŁAD
REMHAUS sp. z o.o. wypłaca wynagrodzenia pracownikom 10. dnia następnego miesiąca 
po miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie. Za styczeń 2014 r. Jacek R. otrzymał wy-
nagrodzenie w kwocie 2400 zł wypłacone 10 lutego br. Natomiast w lutym pracownik prze-
bywał na urlopie bezpłatnym od 1 do 15 lutego br., a pomniejszone wynagrodzenie za luty 
w kwocie 1200 zł otrzymał 10 marca 2014 r. Spółka rozliczy Jacka R. w następujący sposób:
1) dokumenty rozliczeniowe składane w lutym 2014 r.:
 ■ ZUS RCA z podstawą wymiaru składek 2400 zł (wynagrodzenie za styczeń wypłacone 
w lutym br.),
 ■ ZUS RSA wykazujący okres urlopu bezpłatnego od 1 do 15 lutego 2014 r. z kodem 
przerwy 111,

2) dokumenty rozliczeniowe składane w marcu 2014 r.:
 ■ ZUS RCA z podstawą wymiaru składek 1200 zł (wynagrodzenie za luty wypłacone 
w marcu br.).

W tym przypadku nie ma znaczenia, że przerwa w opłacaniu składek jest rozliczana 
w następnym miesiącu.

UWAGA!
Płatnik może zastosować kod tytułu ubezpieczenia 
30 00 xx dopiero w następnym miesiącu po ustaniu 
ubezpieczenia rozliczanej osoby. 
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Błąd 7 – przekazywanie dwóch raportów imiennych (np. ZUS RZA, ZUS RCA) 
dla tego samego ubezpieczonego w jednym zestawie rozliczeniowym zamiast 
jednego raportu (ZUS RCA)

Błędem, który często popełniają płatnicy składek zatrudniający jedną osobę na podstawie 
np. dwóch umów zlecenia, jest złożenie za tę samą osobę dwóch raportów składkowych, 
np. ZUS RCA i ZUS RZA, z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia. 

W celu dokonania korekty należy złożyć raport ZUS RCA (lub ZUS RZA) i oznaczyć go 
jako korygujący.

PRZYKŁAD
Składając dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc płatnik składek sporządził 
za Michała D. zamiast imiennego raportu ZUS RCA zarówno raport ZUS RCA, jak 
i ZUS RZA – oba z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia. Aby dokonać korekty, 
płatnik powinien złożyć raport ZUS RCA (zsumować kwoty podstaw i składek z obu 
raportów), oznaczając go jako korygujący. Raport ten powinien być dołączony do de-
klaracji rozliczeniowej korygującej, oznaczonej takim samym numerem identyfikatora. 
Płatnik nie powinien przekazywać „zerowego” raportu ZUS RZA.

Podobnie należy postąpić w przypadku złożenia za daną osobę z tym samym kodem tytu-
łu ubezpieczenia dwóch raportów składkowych ZUS RCA. W celu dokonania korekty należy 
złożyć jeden poprawny raport ZUS RCA i oznaczyć go jako korygujący.

PRZYKŁAD
Płatnik składek sporządził za pracownika Jana E. dwa odrębne imienne raporty mie-
sięczne ZUS RCA, ponieważ w jednym raporcie uwzględnił wynagrodzenie zasadni-
cze, a w drugim nagrodę roczną (zgodnie z liczbą wypłat w danym miesiącu). W tym 
przypadku składniki wynagrodzenia ubezpieczonego, tzn. wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrodę roczną ewentualnie inne składniki, płatnik składek jest zobowiązany wykazać 
w jednym imiennym raporcie miesięcznym. Aby dokonać korekty, płatnik powinien zło-
żyć raport ZUS RCA, oznaczając go jako korygujący, w którym wykaże łączną podstawę 
wymiaru składek. Raport ten powinien być dołączony do deklaracji rozliczeniowej kory-
gującej, oznaczonej takim samym numerem identyfikatora.

Błąd 8 – Nieprawidłowe kwoty podstawy wymiaru składek i ich wysokości 

Płatnicy czasami popełniają błędy polegające na wykazaniu w imiennym raporcie mie-
sięcznym za ubezpieczonego niewłaściwej kwoty składek.

PRZYKŁAD
W listopadzie 2013 r. pracownik Krzysztof R. oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzy-
mał również wypłatę za umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą. Sporządzając 
raport ZUS RCA za tę osobę z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00 za listopad 2013 r. 
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płatnik składek popełnił błąd. Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne wykazał tylko kwotę wynagrodzenia zasadniczego. Płatnik zauważył swój błąd 
w lutym 2014 r. W związku z tym jest zobowiązany przekazać za Krzysztofa R. raport 
korygujący ZUS RCA za listopad 2013 r., z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, w któ-
rym musi wpisać m.in. prawidłową podstawę wymiaru składek, czyli przychód zarówno 
z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia. Raport należy dołączyć do deklaracji rozlicze-
niowej korygującej, oznaczonej takim samym numerem identyfikatora. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
W styczniu tego roku zatrudniłam na umowę zlecenia osobę, która jest emerytem. 
Jednak zrobiłam to nieprawidłowo, gdyż zgłosiłam zleceniobiorcę tylko do ubez-

pieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Jak powinnam teraz skorygować zgłoszenie 
i dokumenty rozliczeniowe za styczeń?

W związku z błędnym zgłoszeniem (tylko do ubezpieczenia zdrowotnego), zleceniobiorcę 
należy wyrejestrować (na formularzu ZUS ZWUA) z dniem zarejestrowania, tj. od dnia obję-
cia go ubezpieczeniem zdrowotnym z nieprawidłowymi danymi, a następnie ponownie zło-
żyć zgłoszenie z podaniem prawidłowych danych dotyczących schematu i dat podlegania 
poszczególnym ubezpieczeniom (na formularzu ZUS ZUA).

Należy skorygować także imienny raport miesięczny za tego ubezpieczonego oraz de-
klarację rozliczeniową. Aby dokonać korekty, należy złożyć prawidłowy raport ZUS RCA 
i oznaczyć go jako korygujący. Raport korygujący należy dołączyć do deklaracji korygującej. 
W raportach i deklaracjach należy rozliczyć wszystkie należne składki na ubezpieczenia za 
tę osobę. Po rozliczeniu składek w dokumentach, należy dopłacić brakujące kwoty składek 
na ubezpieczenia społeczne wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Zleceniobiorcy mający ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku 
pracy. Jeżeli zatem umowa zlecenia jest jedynym zatrudnieniem dla zleceniobiorcy-emeryta, 
to podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotne-
mu z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Zleceniobiorca może zgłosić się dobrowolnie do 
ubezpieczenia chorobowego. 

(?)
Zatrudniam pracownika, który od maja 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym. 
Składam za niego tylko ZUS RSA z kodem 01 10  00 i kodem przerwy 121. Nie skła-

dałam dotychczas za niego ZUS RCA. Czy należy to skorygować?
To zależy od tego, czy pracownik w czasie przebywania na urlopie wychowawczym po-

siada inny tytuł do ubezpieczeń. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podle-
gają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem że nie mają 
ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych. Przez inny tytuł nie należy rozumieć tytułu, z którego taka osoba 
nabyła prawo do urlopu wychowawczego. Zatem dopóki nie uzyskają Państwo odpowied-
niego oświadczenia od pracownicy o posiadaniu przez nią innych tytułów do ubezpieczeń, 
dopóty nie należy za nią sporządzać raportów składkowych ZUS RCA. Jeśli pracownica 
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złoży Państwu takie oświadczenie i będzie z niego wynikać, że w okresie korzystania z urlo-
pu wychowawczego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, to powinni Państwo co miesiąc 
sporządzać za tę osobę ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx. Jest to imienny 
raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Należy uzupełnić 
go kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00, jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym lub emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu. Płatnik składek (pracodawca, 
zleceniodawca) ma obowiązek złożenia za taką osobę również raportu imiennego o wypła-
conych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA, z kodem tytułu ubezpie-
czenia właściwym np. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (01 10 xx) oraz 
z kodem świadczenia/przerwy, odpowiednio 121 lub 122. 

Najważniejszą konsekwencją braku raportów ZUS RCA za osobę korzystającą z urlopu 
wychowawczego jest brak składek na ubezpieczenie emerytalne na jej indywidualnym kon-
cie w ZUS i brak składek odprowadzonych do OFE.

Aby skorygować dokumenty za tę osobę, należy za każdy miesiąc, począwszy od maja 
2013 r., złożyć brakujące raporty ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx wraz 
z deklaracjami korygującymi. Nie muszą Państwo ponownie składać raportów ZUS RSA, 
ponieważ imienne raporty miesięczne koryguje się w ramach danego typu – składkowe lub 
świadczeniowe. Gdy błąd dotyczy jednego typu raportów (w tym przypadku brak rapor-
tu składkowego), to nie trzeba korygować raportów świadczeniowych ZUS RSA, jeśli były 
prawidłowe.

c949c532-4f8a-4757-aae7-c55a8f453b0a

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6, art. 35–36, art. 41, art. 43, art. 47, art. 47a, art. 48b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-

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

 ● § 2–4 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowa-
nia 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

 ● załączniki nr 1–4, 12–15 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

Joanna Goliniewska –  specjalista i praktyk, od 20 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń 
społecznych, autorka licznych opracowań i publikacji w zakresie 
rozliczeń składkowych

W numerze 9/2014 MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń w dziale 
„Prawo pracy”

Kiedy warto wprowadzić przerywany system czasu pracy

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

POLECAMY!
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>> pojazd samochodowy, umowa, regulamin, samochód służbowy

1.  Sporządzanie umowy powierzenia samochodu 
służbowego pracownikowi po zmianach w VAT

Od 1 kwietnia 2014 r. pracodawcy, którzy chcą skorzystać z pełnego 
odliczenia VAT m.in. od samochodów nieprzekraczających 3,5 tony, mu-
szą udowodnić przed organem podatkowym, że taki pojazd jest wyko-
rzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Oznacza to często 
konieczność skorygowania przez służby kadrowo-płacowe dotychczas 
używanych umów oraz regulaminów dotyczących powierzenia tych po-
jazdów pracownikom.

Pracodawca, który będzie chciał skorzystać ze 100% ulgi w VAT, powinien wyłączyć w prze-
pisach wewnętrznych możliwość powierzenia pracownikowi samochodu służbowego do ce-
lów prywatnych i prowadzić rzetelną ewidencję przebiegu tego pojazdu. 

W takim przypadku wykorzystywanie przez pracowników pojazdu również do celów pry-
watnych może spowodować w trakcie kontroli organu podatkowego nałożenie kary finan-
sowej na pracodawcę. 

PRZYKŁAD
Michał G. w realizacji zadań służbowych wykorzystuje samochód pracodawcy na pod-
stawie umowy o powierzeniu mienia. Do umowy pracodawca wprowadził zapis o nastę-
pującej treści: „(…) § 8. Pracownik zobowiązuje się do używania samochodu wyłącznie 
w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, co potwierdza w ewidencji przebie-
gu pojazdu. Opis w ewidencji przebiegu pojazdu trasy przejechanej w celu wykonania 
przez Pracownika zadania służbowego Pracodawca weryfikuje na podstawie informacji 
wysyłanych z nadajników GPS, w jakie jest wyposażony samochód (…)”. Taki zapis na-
leży uznać za obiektywnie uzasadniający brak możliwości używania pojazdu w innych 
celach niż służbowe.

PRZYKŁAD
Spółka będąca podatnikiem podatku VAT zamierza odliczyć 100% podatek naliczony 
od samochodu zakupionego 1 kwietnia 2014 r. Podatnik podpisał „umowę powierze-
nia” z pracownikiem, któremu przydzielono ten samochód. W umowie znajduje się na-
stępujący zapis: „(…) Pracownik w porozumieniu z Pracodawcą ma prawo raz w roku 
w ustalony między Stronami weekend wykorzystać samochód do celów prywatnych. Za 
wykorzystanie samochodu do celów prywatnych Pracownik będzie ponosił odpłatność 
ryczałtową, która wynosi 100 zł (…)”. Taki zapis uniemożliwia spółce skorzystanie z peł-
nej ulgi w VAT, gdyż powierzony pojazd jest wykorzystywany w tzw. sposób mieszany. 
Z tego tytułu spółce przysługuje ograniczenie do 50% odliczenia VAT.
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PRZYKŁAD
Spółka będąca podatnikiem podatku VAT zamierza odliczyć 100% podatek naliczony 
od samochodu zakupionego 1 kwietnia 2014 r. Podatnik przekazał pojazd pracowniko-
wi na podstawie protokołu przekazania/odbioru, który uznaje za umowę powierzenia. 
Protokół nie reguluje sposobu wykorzystywania pojazdu przez pracownika, lecz wy-
łącznie potwierdza, kto komu powierzył samochód oraz wymienia dane identyfikacyjne 
pojazdu i jego wyposażenie. Do celów skorzystania z pełnej ulgi w VAT takie zapisy nie 
będą wystarczające. Można bowiem uznać, że pojazd jest wykorzystywany również 
w celach prywatnych. W takim przypadku spółce przysługuje ograniczenie do 50% od-
liczenia VAT.

Płatnik może też podjąć decyzję o zachowaniu istniejących przepisów, jeżeli np. prze-
widują tzw. mieszany sposób wykorzystywania pojazdu służbowego, tj. zarówno do celów 
służbowych, jak i prywatnych, i odliczyć 50% VAT.

Zapis o konsekwencjach niewykonania przez pracownika zobowiązania dotyczącego ko-
rzystania z pojazdu w innych celach niż służbowe i nieprowadzenia ewidencji przebiegu po-
jazdu powinna zawierać umowa powierzenia samochodu służbowego. 

Wzór umowy powierzenia samochodu służbowego wykorzystywanego wyłącznie do pro-
wadzenia działalności gospodarczej

Umowa powierzenia samochodu służbowego

Zawarta w dniu.................. r. w …............................…………………… pomiędzy:
.......................................... z siedzibą w ................................. przy ul................................, reprezentowana 
przez …………….., dalej Spółka, Pracodawca
oraz
Panem/Panią................................ zamieszkałym/ą w ......................, przy ul. ….....................………….., 
dalej Pracownik. 

§ 1 [Przedmiot umowy i czas jej trwania]
1. Spółka powierza Pracownikowi z obowiązkiem zwrotu mienie w postaci samochodu mar-

ki............................, nr silnika..........................., nr nadwozia......................, rok produkcji............. wraz 
z dowodem rejestracyjnym seria …………, dowodem ubezpieczenia OC i AC oraz następującym 
wyposażeniem: …………............…………………………. a także zawartością nabytą i przewożoną w czasie 
używania samochodu, dalej Samochód.

2. Powierzenie Pracownikowi Samochodu wynika z przydzielonych zadań, do wykonania których 
niezbędne jest korzystanie z samochodu służbowego.

3. Zakończenie okresu użytkowania Samochodu wyznacza zakończenie wykonywania zadania 
(zadań) przez Pracownika. 

§ 2 [Prawa i obowiązki Pracownika]
1. Pracownik jest zobowiązany do używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, in-

strukcją obsługi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Pracodawcy.
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   2. Pracownik oświadcza, że będzie używać Samochodu zgodnie z przepisami o ruchu drogo-
wym i zasadami bezpieczeństwa, które są mu znane. 

3. Pracownik może przekazać Samochód do używania osobie trzeciej wyłącznie na podstawie 
pisemnej zgody Pracodawcy.

4. Pracownik zobowiązuje się do używania Samochodu wyłącznie w celu wykonywania obo-
wiązków pracowniczych (do działalności gospodarczej Pracodawcy), co potwierdza w ewidencji 
przebiegu pojazdu. 

5. Pracownik zobowiązuje się do rzetelnego dokonywania wpisów w ewidencji przebiegu 
Samochodu dostarczonej przez Pracodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Pracownik oświadcza, że jest świadomy, że naruszenie obowiązków, o których mowa 
w ust. 4–5, może skutkować m.in. nałożeniem kary finansowej na Pracodawcę, której zwrotu 
Pracodawca może dochodzić od Pracownika. 

7. Pracownik oświadcza, że jest świadomy, że powierzony mu Samochód jest wyposażony 
w nadajnik GPS, umożliwiający bieżącą kontrolę przejechanych tras. 

8. Pracownik zobowiązuje się należycie dbać o Samochód w zakresie m.in. jego zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem lub kradzieżą, a w szczególności:
1)  zawsze zamykać Samochód i włączać alarm, 
2)  nie pozostawiać Samochodu w miejscach powszechnie uznanych za niebezpieczne,
3)  nie pozostawiać w Samochodzie akcesoriów, sprzętów, urządzeń itp. dokumentów samochodu, 

a także innych dokumentów, których pozostawienie mogłyby sprzyjać narażeniu na uszkodzenie 
Samochodu w wyniku włamania lub próby włamania albo kradzieży i jednocześnie narazić na 
utratę ważnych i poufnych informacji (danych).

9. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Pracodawcę o uszkodzeniu lub kradzie-
ży Samochodu oraz w tym samym trybie zgłosić ten fakt policji i ubezpieczycielowi. 

10. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Pracodawcę o każdej zauważonej 
awarii lub usterce Samochodu. 

11. Pracownik jest zobowiązany powstrzymać się od używania Samochodu, zawiadamiając 
o tym niezwłocznie Pracodawcę, jeżeli awaria lub usterka uniemożliwiają prawidłowe korzystanie 
z Samochodu.

§ 3 [Przekazanie i zwrot Samochodu]
1. Pracownik potwierdza przyjęcie Samochodu w posiadanie.
2. Pracownik oświadcza, że jest mu znany stan techniczny Samochodu, który w dniu jego przy-

jęcia określa się na  budzący zastrzeżenia w zakresie /bez zastrzeżeń. 
3. Pracownik zwróci Pracodawcy Samochód najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak 

również niezwłocznie, na każde żądanie Pracodawcy.
4. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić samochód Pracodawcy w przypadku niezdol-

ności do pracy, urlopu wypoczynkowego, urlopów związanych z korzystaniem z uprawnień rodziciel-
skich (w tym z urlopu wychowawczego) i innych absencji w pracy, bez względu na czas ich trwania.

5. Pracownik zobowiązuje się zwrócić Samochód w stanie, w którym został mu powierzony, z za-
strzeżeniem konsekwencji jego zużycia wynikających z prawidłowego korzystania z Samochodu. 

6. Jeżeli w terminie wskazanym przez Pracodawcę Pracownik nie zwróci Samochodu, będzie 
to stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. 

§ 4 [Miejsce parkowania Samochodu]
1. Miejscem parkowania Samochodu jest parking znajdujący się na terenie siedziby Pracodawcy 

lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności.
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2. W przypadku gdy ustalona przez Pracodawcę godzina wyjazdu/powrotu Samochodem 
z podróży służbowej przypada przed godz. 6.00 lub po godz. 22.00 Pracownik może parkować 
Samochód na posesji lub w garażu znajdujących się w posiadaniu Pracownika. 

3. W jazdach lokalnych i jazdach zamiejscowych bez noclegu Pracownik jest zobowiązany 
korzystać wyłącznie z miejsc wyznaczonych do parkowania. 

4. W jazdach zamiejscowych z noclegiem Pracownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie ze 
strzeżonych miejsc parkingowych.

§ 5 [Odpowiedzialność Pracownika]
1. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za Samochód powierzony mu przez 

Pracodawcę na zasadach odpowiedzialności za mienie powierzone, określonych w rozdziale III 
Kodeksu pracy. 

2. W razie niepokrycia przez ubezpieczyciela szkody powstałej z winy Pracownika lub pokry-
cia przez ubezpieczyciela jedynie części takiej szkody Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu 
Pracodawcy kwoty stanowiącej równowartość kwoty niepokrytej przez ubezpieczyciela. W takim 
przypadku Pracownik jest zobowiązany do pokrycia szkody powstałej w wyniku utraty przez 
Pracodawcę posiadanych w dniu przyjęcia Samochodu przez Pracownika zniżek na składki OC/
AC. Wysokość szkody ustala się w wysokości składki zwiększonej przez ubezpieczyciela należnej 
do czasu uzyskania przez Pracodawcę zniżek sprzed szkody spowodowanej przez Pracownika.

§ 6 [Rozwiązanie Umowy]
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Pracodawca może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym 

czasie. Rozwiązanie umowy nie wyklucza dochodzenia przez Pracodawcę roszczeń z tytułu ewen-
tualnej szkody powstałej w czasie jej obowiązywania. 

§ 7 [Postanowienia końcowe]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy.

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

fd605537-2000-49b9-ab68-815cf4bca559

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 312

 ● art. 12 ust. 1–4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312

 ● art. 124–127 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. 361–363 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, redak-
tor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale perso-
nalnym
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 >> urlop wypoczynkowy, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, urlop na żądanie

1.  Ustalanie terminów przedawnienia prawa 
do urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym 
jego udzielenie stało się wymagalne. Termin przedawnienia urlopu należy 
zatem liczyć od 1 stycznia następnego roku, za jaki urlop przysługiwał, 
lub od 1 października kolejnego roku, za jaki urlop się należał, jeżeli zo-
stał on przesunięty na następny rok. 

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym 
roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zatem urlopu, do którego 
pracownik nabył prawo 1 stycznia 2014 r., należy pra-
cownikowi udzielić do 31 grudnia tego roku. Jeżeli na-
tomiast termin urlopu, ustalony w planie urlopów albo 
po porozumieniu z pracownikiem, ulegnie przesunięciu 
(np. na wniosek pracownika albo z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy), to należy go 
udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pra-
cy). Zatem urlopu wypoczynkowego za 2014 r. należy udzielić najpóźniej do 30 września 2015 r.

Terminy przedawnienia
Nieudzielenie urlopu we wskazanych terminach nie powoduje utraty przez pracownika 

prawa do urlopu wypoczynkowego. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają bowiem prze-
dawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 
Kodeksu pracy). 

Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. (I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38) orzekł, że:
(…) roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem 
trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 Kodeksu pracy), przy 
czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzo-

wego, za który urlop przysługuje (art. 161 Kodeksu pracy), bądź najpóźniej z końcem pierw-
szego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżą-
cych po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 Kodeksu pracy) (…). 

Wyrok ten został wydany w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, w którym zale-
gły urlop powinien zostać pracownikowi udzielony najpóźniej do końca pierwszego kwarta-
łu następnego roku kalendarzowego. Od 1 stycznia 2012 r. urlopu zaległego należy udzielać 
pracownikowi najpóźniej do 30 września kolejnego roku. Jednak wskazany wyrok można 
odpowiednio stosować także po zmianie terminu udzielania zaległego urlopu. Należy więc 
przyjąć, że 3-letni okres przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego należy liczyć od:
 ■  1 stycznia następnego roku kalendarzowego (po roku, w którym pracownik nabył prawo 

do urlopu), bądź 

 Zobacz e-Poradnik „Urlopy w różnych 
systemach czasu pracy” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl



V. PRAWO PRACY42

MONITOR PPiU nr 8(248) 15 kwietnia 2014 r.

 ■  1 października następnego roku kalendarzowego (po roku, w którym pracownik nabył 
prawo do urlopu), jeżeli urlop został przesunięty na kolejny rok z przyczyn leżących po 
stronie pracownika lub pracodawcy.

Sąd Najwyższy potwierdził w uchwale z 20 lutego 1980 r. (V PZP 6/79, OSNC 1980/
/7–8/131), że:

(...) bieg przedawnienia roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna 
się ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik uzyskał prawo do 
urlopu (art. 291 § 1 k.p. w związku z art. 161 k.p.), chyba że szczególne przepisy 

Kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych przewidują obowiązek udzielenia przez za-
kład pracy urlopu w innych terminach (...). 

PRZYKŁAD
Pracownik A nie korzystał z urlopu wypoczynkowego w 2013 r., ponieważ pracodawca 
w ogóle go nie zaplanował. Natomiast pracownik B korzystał z urlopu wypoczynkowe-
go, ale został on przerwany z powodu choroby. W przypadku pracownika A okres prze-
dawnienia urlopu za 2013 r. należy liczyć od 1 stycznia 2014 r. Natomiast w przypadku 
pracownika B okres przedawnienia urlopu należy liczyć od 1 października 2014 r. 

Ze względu na to, że Kodeks pracy nakazuje udzielić pracownikowi urlopu w tym sa-
mym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 Kodeksu pracy), a udzie-
lenie go w terminie późniejszym jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy termin tego urlopu 
został przesunięty lub pracownik został z urlopu odwołany, z reguły najczęściej jako 
początek okresu przedawnienia należy przyjąć 1 października kolejnego roku kalenda-
rzowego. Nie jest bowiem dopuszczalne planowanie terminu wykorzystania urlopu wy-
poczynkowego, do którego pracownik nabędzie (bądź nabył) prawo w danym roku ka-
lendarzowym, dopiero na kolejny rok kalendarzowy. 

Skutki przedawnienia urlopu
Upływ terminu przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego powoduje jedynie to, że 

pracownik nie może skutecznie ubiegać się o udzielenie mu urlopu, ponieważ pracodawca ma 
prawo podnieść zarzut przedawnienia i od-
mówić udzielenia przedawnionego urlopu. 
Natomiast nie ma żadnych przeszkód praw-
nych, aby pracodawca udzielił pracowniko-
wi przedawnionego urlopu z własnej woli. 
Jak wynika bowiem z art. 292 Kodeksu pra-
cy, roszczenia przedawnionego nie można 

dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania 
z przedawnienia. 

Z reguły jednak, jeżeli upłynął już okres przedawnienia, pracodawca nie widzi żadnego inte-
resu prawnego w udzieleniu pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego. Nieudzielenia 

UWAGA!
Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca 
udzielił pracownikowi przedawnionego urlopu 
wypoczynkowego.
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pracownikowi przedawnionego urlopu wypoczynkowego nie można też uznać za naruszenie 
zasad współżycia społecznego. 

Wyjątek – urlop na żądanie
Nieco odmienne zasady dotyczą obliczania okresu przedawnienia prawa do urlopu wypo-

czynkowego, który może być udzielony na żądanie pracownika. Odnośnie do tej części urlopu 
nie stosuje się bowiem, zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy (pismo GPP-110–4560–170/08/
PE) i części ekspertów prawa pracy, art. 168 Kodeksu pracy, tj. przepisu nakazującego udzie-
lenie pracownikowi zaległego urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zatem 
w przypadku tej części urlopu termin przedawnienia można liczyć od 1 stycznia następnego 
roku kalendarzowego  lub, zdaniem niektórych ekspertów, od 1 stycznia jeszcze kolejnego 
roku. Ta część urlopu na żądanie może zostać przez pracownika wykorzystana aż do upływu 
3-letniego okresu przedawnienia, a nieudzielenie tego urlopu w roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik nabył do niego prawo, nie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. 

PRZYKŁAD
W 2013 r. pracownik miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, z czego wykorzy-
stał 22 dni – 2 dni w trybie urlopu na żądanie oraz 20 dni zgodnie z planem urlopów. Do 
wykorzystania za 2013 r. pozostały mu zatem 4 dni urlopu, z czego 2 dni to niewykorzy-
stany urlop na żądanie, a kolejne 2 dni z planu urlopów zostały przesunięte na 2014 r. 
z powodu uzasadnionych potrzeb pracownika. Trzyletni okres przedawnienia tych nie-
wykorzystanych 4 dni urlopu rozpoczyna swój bieg:
 ■ 1 października 2014 r. – w odniesieniu do 2 dni niewykorzystanych zgodnie z planem 
urlopów – okres przedawnienia upłynie więc 30 września 2017 r.,
 ■ 1 stycznia 2014 r. – w odniesieniu do 2 dni niewykorzystanych w trybie urlopu na żą-
danie – okres przedawnienia upłynie więc 31 grudnia 2016 r. (niektórzy eksperci uwa-
żają, że w tym przypadku bieg przedawnienia zacznie się 1 stycznia 2015 r. i skończy 
31 grudnia 2017 r.).

Wyjątek – urlopy zaległe przed 1 stycznia 2011 r.
Przesunięcie od 1 stycznia 2012 r. terminu udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego 

z 31 marca na 30 września powoduje, że inaczej liczymy terminy przedawnienia urlopów za 
2010 r. i za wcześniejsze lata. Zaległego urlopu wypoczynkowego za 2011 r. trzeba było udzielić 
już zgodnie z nowymi przepisami do 30 września 2012 r. Natomiast urlopów zaległych za 2010 r. 
i wcześniejsze lata trzeba było udzielić najpóźniej do 31 marca kolejnego roku. Oznacza to, że 
mimo zmiany przepisów, termin przedawnienia tych urlopów biegnie od 1 kwietnia kolejnego roku. 

Przerwanie lub zawieszenie biegu okresu przedawnienia
Nie w każdym przypadku okres przedawnienia upłynie równo z upływem 3 lat od dnia, 

w którym rozpoczęto liczenie okresu przedawnienia. Przepisy Kodeksu pracy przewidują 
bowiem przypadki, w których bieg okresu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty  
ulega zawieszeniu lub przerwaniu.
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Przypadki zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia

Przyczyny zawieszenia biegu przedawnienia Przyczyny przerwania biegu przedawnienia

niemożność dochodzenia przez pracownika swo-
ich roszczeń z powodu siły wyższej 

podjęcie przed sądem każdej czynności mają-
cej na celu dochodzenie roszczeń o urlop wy-
poczynkowy

korzystanie przez pracownika z urlopu wycho-
wawczego

uznanie roszczenia

Siła wyższa
Przedawnienie urlopu ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu 

siły wyższej pracownik nie może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy (art. 293 
Kodeksu pracy).

W uzasadnieniu do wyroku z 18 grudnia 2002 r. (I PKN 12/02, OSNP 2004/12/206) Sąd 
Najwyższy wyjaśnił, że:

(…) poglądy nauki prawa pracy oraz judykatury w zakresie rozumienia siły wyższej 
są zbieżne. Zgodnie z tzw. teorią obiektywną za siłę wyższą w rozumieniu art. 293 
k.p. uważa się zdarzenie nadzwyczajne, pochodzące z zewnątrz, niezależne od woli 

uprawnionego, którego nie można przewidzieć ani nie można mu zapobiec przy dołożeniu 
najwyższego stopnia staranności. (…) Sąd Najwyższy uznał w innych orzeczeniach, że cho-
roba nie stanowi siły wyższej i nie powoduje zawieszenia biegu przedawnienia, również pobyt 
pracownika w areszcie, a także pobyt za granicą, nawet wymuszony, nie mogą być oceniane 
jako siła wyższa, powodująca zawieszenie biegu przedawnienia (por. orzeczenia z 26 listo-
pada 1954 r., BMS 1955 nr 7, poz. 46, z 23 września 1958 r., PiP 1960 nr 12). (…)

Natomiast z wyroku Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1992 r. (I PRN 36/92, OSNC 1993/7–
8/138) wynika, że zdarzeniem mającym znamiona siły wyższej w rozumieniu art. 293 k.p. jest 
pobyt za granicą w miejscu, w którym z uwagi na toczącą się wojnę zostaje wstrzymana ko-
munikacja oraz możliwość korespondencji z krajem ojczystym.

Urlop wychowawczy
Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wychowawczy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 

ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931 Kodeksu pracy). 
Taka regulacja obowiązuje od 1 października 2013 r. Zatem dopiero od tej daty funkcjonuje 
zawieszenie biegu przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania 
z urlopu wychowawczego. Przepis ten stosuje się jednak także do urlopów wychowawczych, 
które były udzielone przed 1 października 2013 r. i trwały już w tym dniu. W tych przypad-
kach rozpoczęty wcześniej bieg okresu przedawnienia zawiesza się od 1 października 2013 r.

PRZYKŁAD
Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 
31 stycznia 2014 r. Bezpośrednio przed tym urlopem przebywała na zwolnieniu lekarskim 
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w okresie ciąży, a następnie na urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyń-
skim w związku z urodzeniem bliźniąt. Pracownica była nieobecna w pracy od połowy 
października 2011 r. W 2011 r. wykorzystała 4 dni urlopu na żądanie, nie wykorzystała 
natomiast pozostałych 22 dni urlopu wypoczynkowego. Pierwszy termin ich wykorzy-
stania upłynął 31 grudnia 2011 r., a ostateczny 30 września 2012 r. Od 1 października 
2012 r. rozpoczął bieg 3-letni okres przedawnienia prawa do tego urlopu. Jednak bieg 
okresu przedawnienia uległ zawieszeniu z datą 1 października 2013 r. Do tego dnia upły-
nęło 12 miesięcy, tj. rok okresu przedawnienia. Jeżeli pracownica nie przedłużyła urlopu 
wychowawczego, ale powróciła do pracy 1 lutego 2014 r., to od tego dnia ponownie 
biegnie okres przedawnienia – brakujące 2 lata upłyną 31 stycznia 2016 r. Od 1 lutego 
2016 r. urlop za 2011 r. będzie już urlopem przedawnionym. 

Jeżeli natomiast pracownik rozpoczyna korzystanie z urlopu wychowawczego nie wcześ-
niej niż od 1 października 2013 r., to bieg przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego 
w ogóle się nie rozpoczyna.

PRZYKŁAD
Pracownik korzysta z urlopu wychowawczego od 15 stycznia 2014 r. Urlop ten został udzie-
lony do 30 listopada 2015 r. Urlop wypoczynkowy za 2014 r. powinien być udzielony pracow-
nikowi do końca 2014 r., a ostatecznym terminem jego udzielenia jest 30 września 2015 r. 
W związku z korzystaniem przez pracownika z urlopu wychowawczego, okres przedawnie-
nia prawa do urlopu wypoczynkowego (w tym urlopu na żądanie) za 2014 r. rozpocznie swój 
bieg dopiero od 1 grudnia 2015 r. (po zakończeniu urlopu wychowawczego). Zakończy się on 
30 listopada 2018 r. Okres przedawnienia zostanie przesunięty, ponieważ zarówno 1 stycz-
nia 2015 r., jak i 1 października 2015 r. – kiedy to powinien rozpocząć się bieg okresu prze-
dawnienia prawa do niewykorzystanych 4 dni urlopu na żądanie, a następnie pozostałych 
22 dni urlopu wypoczynkowego – pracownik będzie korzystał z urlopu wychowawczego. 

Dochodzenie roszczeń
Przedawnienie urlopu wypoczynkowego przerywa się przez każdą czynność przed sądem 

pracy przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub 
zabezpieczenia roszczenia o urlop (art. 295 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Bieg przedawnienia 
roszczenia o urlop wypoczynkowy przerywa się zatem, jeżeli np. pracownik wystąpi z po-
wództwem o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego do sądu pracy (w sytuacji gdy praco-
dawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu).

Uznanie roszczenia 
Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy przerywa się także wówczas, gdy 

pracodawca uzna roszczenie pracownika, co może nastąpić zarówno w formie pisemnej, 
jak i ustnie. 

Co do zasady, po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jeżeli jednak 
przerwa biegu przedawnienia nastąpiła wskutek podjęcia przez pracownika czynności przed 
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sądem pracy bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabez-
pieczenia roszczenia o urlop, to przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie 
wszczęte w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszcze-
nia nie zostanie zakończone (art. 295 § 2 Kodeksu pracy).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
 Pracownik ma zaległy urlop wypoczynkowy jeszcze za 2010 r. Nie wykorzystał tego 
urlopu, ponieważ często choruje. Kiedy ten urlop ulegnie przedawnieniu?

Urlop ten przedawnił się 31 marca 2014 r. Zaległy urlop wypoczynkowy za 2010 r. powi-
nien zostać udzielony najpóźniej do 31 marca 2011 r. Wówczas obowiązywały bowiem inne 
przepisy dotyczące terminu udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z nimi, 
zaległego urlopu należało udzielać do 31 marca następnego roku, a nie, tak jak obecnie, do 
30 września. Ponieważ zmiana w tym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., urlopu zale-
głego za 2010 r. trzeba udzielać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami. Dlatego 
termin jego przedawnienia upłynął 31 marca 2014 r. 

e54e7263-fee3-4afc-99ad-7c107e14509d

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 161, art. 168, art. 291 § 1, art. 292–295 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

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

Bożena Lenart –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licznych publikacji 
z tej tematyki 

>> pracownik niepełnosprawny, pora nocna, podróż służbowa

2.  Czy pracownik niepełnosprawny może jechać 
w delegację nocą

PROBLEM  Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzy-
mał polecenie wyjazdu w delegację. Jako środek transportu wskazano po-
ciąg odjeżdżający o godz. 5.00. Pora nocna w naszym zakładzie pracy trwa do 
godz. 6.00. Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w go-
dzinach od 8.00 do 15.00 (ma zaświadczenie o konieczności stosowania obni-
żonych norm czasu pracy). Czy takie polecenie stanowi naruszenie przepisów 
o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych?

RADA  Nie. Państwa pracownik ze względu na niepełnosprawność nie może 
pracować w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Jednak sam prze-
jazd w podróży służbowej przypadający poza godzinami pracy nie jest zali-
czany do czasu pracy. Z tego względu w tym przypadku nie dojdzie do naru-
szenia zakazu pracy w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
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UZASADNIENIE  Pracowników niepełnosprawnych 
nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych 
i w porze nocnej (art. 15 ust. 3 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej…). Ograniczenia te dotyczą 
wszystkich osób niepełnosprawnych, niezależnie od 
orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 

Przez porę nocną należy rozumieć 8 godzin między godz. 21.00 a 7.00. Które konkretnie 
8 godzin stanowi w firmie porę nocną, pracodawca powinien ustalić w przepisach wewnątrz-
zakładowych, np. w regulaminie pracy (art. 1041 pkt 4 Kodeksu pracy). 

Zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych pracowników niepełno-
sprawnych oznacza niezgodność z prawem sytuacji, w których czas pracy niepełnospraw-
nego przypada na porę nocną lub zlecane 
jest mu wykonywanie czynności – podlega-
jących zaliczeniu do czasu pracy – ponad 
obowiązujące daną osobę normy czasu pra-
cy lub poza stałym rozkładem czasu pracy, 
jakim jest objęta.

Czas trwania podróży służbowej przypa-
dający poza rozkładem czasu pracy obowią-
zującym pracownika nie podlega wliczeniu do jego czasu pracy, jeżeli w tym okresie pra-
cownik nie świadczył pracy. Takie stanowisko w tym zakresie utrwaliło się w orzecznictwie 
sądowym. Przykładowo, w wyroku z 23 czerwca 2005 r. (II PK 265/04, OSNP 2006/5–6/76) 
Sąd Najwyższy wskazał, że:

(…) czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży 
służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspo-
zycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 

k.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podle-
gają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wy-
kraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do 
wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi 
czasu odpoczynku (…).

Zatem jeżeli pracownik nie świadczy pracy podczas 
przejazdu w czasie podróży służbowej (a tak by było, 
gdyby np. został zobowiązany do przygotowania do-
kumentacji na spotkanie handlowe), to przejazd poza godzinami pracy nie jest wliczany do 
czasu pracy. Jeśli nawet zaczyna się w porze nocnej, nie będzie stanowił naruszenia przepi-
sów dotyczących pracowników niepełnosprawnych. Tak samo rozpoczęcie jazdy w podróży 
służbowej przed godz. 8.00 nie będzie w przypadku Państwa pracownika pracą nadliczbową 
oraz nie będzie naruszało doby pracowniczej. Państwa pracownik pracuje bowiem w godzi-
nach od 8.00 do 15.00. Jeżeli rozpocznie pracę przed godz. 8.00, to jest ona zaliczana do po-
przedniej doby pracowniczej rozpoczętej o godz. 8.00 poprzedniego dnia. Dojdzie wówczas 

UWAGA!
Pracowników niepełnosprawnych, bez względu na 
ich stopień niepełnosprawności, nie można zatrud-
niać w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 

Posłuchaj audiokomentarza „Zmiany 
w dofinansowaniu wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

 Zobacz wideoszkolenie „Podróże służbowe”  
dostępne w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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do naruszenia doby pracowniczej i jednocześnie pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak 
w przypadku, gdy Państwa pracownik nie podejmie pracy do godz. 8.00, lecz będzie podró-
żował, to nie dojdzie do naruszenia przepisów o czasie pracy.

Zatrudnienie w nadgodzinach i w porze nocnej pracowników niepełnosprawnych jest 
możliwe tylko: 
 ■  w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
 ■  gdy na wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pra-

cowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Nie ma natomiast zakazu delegowania pracowników 
niepełnosprawnych w podróż służbową, mimo wprowa-
dzenia znacznych odrębności dotyczących czasu pracy 

dla tej grupy osób. Pracownik niepełnosprawny może jedynie wyjątkowo odmówić wyjazdu 
służbowego tylko wówczas, gdy jego schorzenie znacznie utrudnia mu swobodne porusza-
nie się. W pozostałych przypadkach jest zobowiązany wykonać polecenie pracodawcy wy-
jazdu w delegację służbową. 

5f99c469-36f3-4f64-8f10-fe4dee30514b

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 15 ust. 3, art. 16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1645

 ● art. 1041 pkt 4, art. 128, art. 1517 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

 Zobacz e-Poradnik „Podróże służbowe od 
1 marca 2013 r.”  dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

>>  urlop rodzicielski, urlop macierzyński

3.  Jaki urlop przysługuje pracownicy, która 
urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu 
rodzicielskiego

PROBLEM  Pracownica korzysta obecnie z urlopu rodzicielskiego na pierwsze 
dziecko, które urodziła w zeszłym roku. Okazało się, że jest ponownie w cią-
ży. Co będzie w sytuacji, gdy urodzi dziecko w czasie urlopu rodzicielskiego? 
Czy w takiej sytuacji ponownie będzie miała prawo do urlopu rodzicielskiego 
w tym roku na drugie dziecko? 

RADA  Tak. Państwa pracownica nabędzie prawo do urlopu rodzicielskie-
go z tytułu urodzenia drugiego dziecka, jeżeli spełni ustawowe warunki 
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uprawniające do tego urlopu. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodziciel-
skiego spowoduje przerwanie tego urlopu i rozpoczęcie urlopu macierzyń-
skiego.

UZASADNIENIE  Nie ma przeszkód, aby Państwa pra-
cownica ponownie wykorzystała w tym roku urlop 
rodzicielski z tytułu urodzenia drugiego dziecka. 
Przepisy nie ograniczają bowiem prawa do urlopu rodzicielskiego w przypadku ponow-
nego nabycia do niego prawa. Urodzenie drugiego dziecka wpłynie jednak na prawo pra-
cownicy do urlopu rodzicielskiego. 

Przepisy wprawdzie nie regulują, co się stanie z urlopem rodzicielskim przysługującym 
pracownicy z tytułu urodzenia pierwszego dziecka, jeśli podczas jego trwania pracownica 
urodzi kolejne dziecko. Należy jednak przyjąć, że urlop rodzicielski z tytułu urodzenia pierw-
szego dziecka ustaje w momencie, gdy pracownica z dniem drugiego porodu rozpocznie 
urlop macierzyński. Urlop macierzyński rozpoczyna się bowiem automatycznie z dniem po-
rodu, chyba że pracownica wcześniej złoży do pracodawcy wniosek o jego udzielenie przed 
porodem (art. 1831 § 2 Kodeksu pracy). Jedynym sposobem na wykorzystanie pozostałej 
części urlopu rodzicielskiego z tytułu urodzenia pierwszego dziecka jest wykorzystanie go 
przez ojca dziecka. W przeciwnym razie urlop ten przepadnie, ponieważ można go było wy-
korzystywać bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim udzielonym pracownicy 
na pierwsze dziecko lub po części urlopu rodzicielskiego udzielonego na pierwsze dziecko. 
Ojciec będzie mógł przejąć urlop rodzicielski tylko wówczas, gdy: 
 ■  pozostało go do wykorzystania co naj-

mniej 8 tygodni,
 ■ urlop będzie wielokrotnością tygodnia,
 ■  zostanie rozpoczęty bezpośrednio po ur-

lopie rodzicielskim, z którego korzystała 
matka dziecka. 

Urlop rodzicielski przysługuje bowiem bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wymiarze (art. 1821a § 1 Kodeksu pracy). Użyty w przepisie zwrot „bez-
pośrednio” oznacza, że między zakończeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego a rozpo-
częciem urlopu rodzicielskiego nie może być żadnej przerwy, choćby jednodniowej. Dotyczy to 
również urlopu wypoczynkowego. Między zakończeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
a rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego nie można wy-
korzystać urlopu wypoczynkowego bez względu na 
to, czy chodzi o zaległy, czy bieżący urlop.

Wymiar urlopu rodzicielskiego jest niezależny 
od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi 26 tygodni. Urlop ten mogą 
Państwo udzielić pracownicy w jednej lub maksymalnie w 3 częściach, w wymiarze wielo-
krotności tygodnia, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni. Również w tym przy-
padku części urlopu muszą następować kolejno po sobie, bez żadnych przerw.

UWAGA!
Jeżeli urlop rodzicielski przerwany przez pracowni-
cę z powodu urodzenia kolejnego dziecka nie zosta-
nie wykorzystany przez ojca dziecka, przepadnie.

 Zobacz wideoszkolenie „Urlop macierzyński 
po zmianach”  dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

 Zobacz e-Poradnik „Urlopy macierzyńskie 
i rodzicielskie – zmiany od 19 czerwca 2013 r.” 
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać osobno Państwa pracownica, ojciec dziecka, jak 
również jednocześnie oboje rodzice, przy czym łączny wymiar ich urlopów nie może prze-
kraczać wspomnianych wyżej 26 tygodni. 

PRZYKŁAD
Z urlopu rodzicielskiego najpierw korzystała pracownica w wymiarze 8 tygodni, a na-
stępnie oboje rodzice w wymiarze po 9 tygodni każdy. Przy obliczaniu wymiaru urlopu 
rodzicielskiego okresy, w których oboje rodzice korzystają z urlopu w tym samym cza-
sie, należy sumować. Zatem wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego przez rodzi-
ców wynosi maksymalnie 26 tygodni.

Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek pracownika. Państwa pracownica powinna zło-
żyć wniosek o ten urlop nie później niż w terminie 14 dni po porodzie (wówczas musi złożyć 
jednocześnie także wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze) lub w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskie-
go (wówczas wnioskuje o rozpoczęcie tego urlopu bezpośrednio po dodatkowym urlopie 
macierzyńskim). Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić te wnioski. 

Pracownica, która złoży wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i ur-
lopu rodzicielskiego w terminie nie późniejszym niż 14 dni po porodzie, może zrezygnować 
z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. Wniosek 
może być złożony przez pracownicę nie później niż w terminie 14 dni przed przystąpieniem 
do pracy. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić ten wniosek. Przepisy nie przewidują 
natomiast rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w przypadku złożenia oddzielnego wniosku 
tylko o urlop rodzicielski najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. 

W trakcie urlopu rodzicielskiego pracownica może wykonywać pracę w zmniejszonym wymia-
rze na tych samych warunkach, co podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, 
że pracownica może łączyć urlop rodzicielski z pracą w wymiarze nieprzekraczającym połowy wy-
miaru czasu pracy. Pracownica może także bez żadnych ograniczeń podjąć pracę w czasie urlopu 
rodzicielskiego na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. 
Ma to zastosowanie zarówno w stosunku do jej pracodawcy, jak również do innego podmiotu.

Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego mają Państwo obowiązek dopuścić pracownicę 
do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku z wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzy-
mywałaby, gdyby nie korzystała z urlopu.

1c0d8b8c-b466-4983-bb0d-43c3e30d7654

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 177, art. 1791, art. 1793, art. 1795, art. 1821a, art. 1831 § 2, art. 1832 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

Izabela Bagińska – radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy

CZYTAJ TAKŻE

„Czy w przypadku podjęcia pracy na urlopie rodzicielskim można zrezygnować z pracy i po-
wrócić na urlop rodzicielski w pełnym wymiarze – MPPiU nr 3/2014; dostępny na www.inforfk.pl
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>>  opodatkowanie dochodu, obcokrajowiec, miejsce świadczenia, umowa zlecenia, przychody

1.  Opodatkowanie w Polsce dochodów 
obcokrajowców 

Organy podatkowe domagają się opodatkowania w Polsce dochodów 
wypłacanych obcokrajowcom przez polskie firmy. Nakazują tak, mimo 
że przepisy wiążą obowiązek podatkowy ze świadczeniem usług na te-
renie Polski. Sądy wydają jednak wyroki korzystne dla polskich firm. Na 
tej podstawie mają one szanse wygrać spór z organami podatkowymi 
w podobnych sprawach.

Obcokrajowcy świadczący usługi dla polskich firm za granicą na podstawie np. umowy 
zlecenia lub o dzieło najczęściej nie mają miejsca zamieszkania w Polsce lub nigdy nie byli 
w Polsce. Jedyne, co łączy realizację umowy przez te osoby z Polską, jest to, że tu znajduje 
się siedziba zleceniodawcy oraz z Polski jest wydawana dyspozycja wypłaty wynagrodzenia. 
Niekiedy efekty pracy obcokrajowca służą osiąganiu przychodów bezpośrednio w Polsce 
(np. w wyniku sprzedaży dzieła stworzonego przez tę osobę klientom firmy w Polsce). Organy 
podatkowe uważają, że to wystarczy, aby wypłata dokonana przez polską spółkę nierezyden-
towi była opodatkowana w Polsce. Za dochody uzyskane na terytorium Polski uznają więc 
dochody pochodzące od polskiego płatnika, wypłacone osobie, która np. umowę zlecenia 
wykonuje za granicą. Zdaniem organu, wykonywanie czynności wyłącznie na terytorium inne-
go kraju niż Polska nie przesądza o tym, że nie są to dochody osiągane na terytorium Polski.

Nieprawidłowa interpretacja przepisów przez fiskusa
Dla sporów o zakres opodatkowania nierezydentów kluczowy jest wyrok NSA z 23 kwiet-

nia 2010 r. (II FSK 2144/08, POP 2010/6/563–564). To orzeczenie jest konsekwentnie powo-
ływane przez podatników, którzy próbują przekonać fiskusa, że błędnie stosuje przepisy po-
datkowe. Wyrok dotyczył sporu, w którym konieczność zapłaty podatku organy podatkowe 
wywiodły z płatności wykonanej przez polską spółkę z o.o. na rzecz obywatela Puerto Rico. 
Było to wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy pośrednictwa w dostawie towarów na tere-
nie tego kraju. Na podstawie umowy pośrednik zobowiązał się do: 
 ■ stałego pośredniczenia w zawieraniu umów z klientami, 
 ■ zawierania w imieniu i na rzecz spółki umów z odbiorcami jej towarów na terenie Puerto 

Rico, a także 
 ■ aktywnej promocji produktów spółki. 

Działalność pośrednika była wykonywana przez niego osobiście tylko na terytorium Puerto 
Rico, gdzie na stałe przebywał i tam miał centrum interesów osobistych oraz gospodarczych. 
Pośrednik nie posiadał w Polsce stałej placówki ani zakładu. Organ podatkowy uznał, że wy-
konywanie przez zleceniobiorcę czynności wyłącznie na terytorium Puerto Rico nie przesądza 
o tym, że nie osiągnął dochodów na terytorium Polski. Organy podatkowe podniosły argument, 
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że skoro Polska nie podpisała z Puerto Rico umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, do-
chody osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Puerto Rico podlegają opodatko-
waniu w Polsce na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof. Dotyczy to bowiem także sytu-
acji, gdy osoba ta wykonuje czynności będące przedmiotem umowy tylko na terytorium Puerto 
Rico. Decydujące znaczenie miało otrzymanie wynagrodzenia przez pośrednika od spółki z sie-
dzibą w Polsce. NSA uznał pogląd fiskusa za nieznajdujący uzasadnienia w polskich przepisach. 

Sporny przepis
Fiskus jest zainteresowany tym, aby art. 29 ust. 1 ustawy o pdof objął swoim zakresem 

obcokrajowców niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, którzy świadczą usługi 
dla polskiego przedsiębiorcy, np. w Azji albo w Afryce. Wtedy taki przychód, np. z umowy 
o dzieło albo zlecenia, polska spółka musi opodatkować 20% podatkiem zryczałtowanym. 
Taka sama stawka dotyczy przychodów z praw autorskich i know-how, z tytułu świadczeń 
doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania 
i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, 
gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Powołany przepis ustawy o pdof w odniesieniu do umów, które wymagają dokonania 
czynności faktycznych, jest stosowany, gdy obcokrajowiec świadczy daną usługę na tere-
nie Polski. Wydaje się to tak oczywiste, że powstaje pytanie, jak to możliwe, aby próbować 
zastosować ten przepis do przychodów nigdy niebędącego w Polsce np. mieszkańca Azji, 
który w swoim ojczystym kraju działa np. jako pośrednik na rzecz polskiej spółki. Wymagało 
to odpowiedniej interpretacji przez organy podatkowe pojęcia „dochody osiągnięte na te-
rytorium Polski”, stanowiącego element definicji ograniczonego obowiązku podatkowego. 

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
Ustawa o pdof wprowadza dwa rodzaje obowiązków podatkowych, w wyniku spełniania 

których przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj.:
 ■ nieograniczony obowiązek podatkowy – dotyczy osób fizycznych, które mają miejsce za-

mieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 
dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Artykuł 
3 ust. 1a ustawy o pdof zawiera też opis dwóch przesłanek rozstrzygających, że dana 
osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, przy czym wystarczy spełnić jedną 
z nich, aby dochód został opodatkowany w Polsce, tj.:

 — posiadanie w Polsce ośrodka interesów życiowych lub 
 — przebywanie na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym,

 ■ ograniczony obowiązek podatkowy – dotyczy osób fizycznych, które nie mają na teryto-
rium Polski miejsca zamieszkania. Podlegają one obowiązkowi podatkowemu tylko od 
dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. 

Dochody osiągnięte na terytorium Polski
Definicja ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że podlegają mu dochody osiąg-

nięte na terytorium Polski. Organy podatkowe uważają, że definicji podlega nie tylko sytuacja, 
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kiedy obcokrajowiec czasowo przyjeżdża do Polski i tu realizuje umowę. W interpretacji prze-
pisów dokonanych przez fiskusa definicja obejmuje również sytuację, gdy umowa jest reali-
zowana za granicą, ale istotne jest to, że siedziba zlecającej usługę firmy polskiej znajduje się 
w Polsce i stąd jest wydawana dyspozycja wypłaty wynagrodzenia dla mieszkańca innego kra-
ju. Do tego argumentu odniósł się NSA w powołanym wyżej wyroku, w którym stwierdził, że:

(…) nie można pojęcia „dochody osiągane” utożsamiać z pojęciem „dochody 
wypłacane, pochodzące, otrzymywane z terytorium Polski”. Przez pojęcie „tery-
torium, z którym wiąże się osiąganie dochodów”, należy rozumieć miejsce, gdzie 

dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są 
jego przyczyną sprawczą. Czynnością taką nie jest wypłata pieniędzy, wypłata jest elementem 
finalnym całego procesu osiągania dochodu (…).

Z przedstawionego wyroku NSA wynikają następujące wnioski:
 ■ nierezydent powinien wykonać jakieś działania faktyczne albo prawne na terytorium Polski 

(np. obcokrajowiec jako zleceniobiorca przebywa w Polsce i dokonuje w tym kraju tłuma-
czenia dokumentów przesłanych mu przez polską spółkę),
 ■ uzyskane wynagrodzenie przez obcokrajowca, mającego stałe miejsce zamieszkania za 

granicą, nie będzie podlegało ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko 
dlatego, że obcokrajowiec otrzymał przelew z konta firmowego polskiej firmy prowadzo-
nego w banku mającym siedzibę w Polsce,
 ■ polska firma wypłacająca wynagrodzenie nie będzie zobowiązana do obciążenia obcokra-

jowca np. 20% podatkiem na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof. 

Znaczenie zwrotu „bez względu na miejsce wypłaty 
wynagrodzenia”
Zwrot „dochody osiągnięte na terenie Polski” nie obejmuje dochodów wypłaconych z te-

renu Polski za usługi kwalifikowane jako działalność wykonywana osobiście i świadczone 
poza Polską, ale wynika wprost z przepisów. Przepisy ustawy o pdof doprecyzowują definicję 
nieograniczonego obowiązku podatkowego, wskazując przykłady takich dochodów (art. 3 
ust. 2b ustawy o pdof). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) m.in. z: 
 ■ pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez 
względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 
 ■ działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu 

na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 ■ działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski.

Istotne jest więc świadczenie pracy albo wykonywanie działalności osobiście na terenie 
Polski. Zatem miejsce wypłaty wynagrodzenia obcokrajowcowi jest bez znaczenia prawne-
go. Ten wniosek wynika ze słowa „wykonywanej” i zwrotu „bez względu na miejsce wypłaty 
wynagrodzenia”. 
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PRZYKŁAD
Niemieszkający w Polsce cudzoziemiec wykonał na podstawie umowy zlecenia 
usługę dla polskiej firmy. Przyleciał samolotem do Warszawy, mieszkał tu przez 
miesiąc i w tym czasie wykonał szereg prac związanych z realizacją tej umowy. 
Wynagrodzenie za usługę zostało mu wypłacone w Monako. Ponieważ płatność 
miała miejsce poza Polską, dochód nie jest opodatkowany w Polsce podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych. 

Przyjmując, że miejsce wypłaty wynagrodzenia ma znaczenie prawne dla stosowania de-
finicji ograniczonego obowiązku podatkowego i musi być nim Polska, dochód obcokrajow-
ca opisany w przykładzie nie byłby opodatkowany w Polsce albo istniałyby w tym zakresie 
wątpliwości. Fiskus nie miałby jednoznacznej sytuacji prawnej, co byłoby istotne np. przy 
stosowaniu przepisów karnoskarbowych wobec przedstawicieli polskiej spółki, którzy nie 
zrealizowali obowiązków płatnika i nie pobrali podatku. Unikając takich komplikacji ustawo-
dawca wprost wykluczył, aby miejsce wypłaty wynagrodzenia miało znaczenie dla opodat-
kowania dochodów obcokrajowców. 

Przy tak jednoznacznych przepisach organy podatkowe stworzyły jednak koncepcję 
opodatkowania dochodów obcokrajowców wypłacanych przez polskie firmy za usługi 
świadczone im poza Polską. Fiskus wyprowadził taki wniosek ze słowa „w szczegól-
ności”, znajdującego się w art. 3 ust. 2b ustawy o pdof. Skoro ustawodawca użył go 
m.in. przed fragmentem przepisu „działalności wykonywanej osobiście na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia”, to znaczy, 
że jest to tylko przykład ograniczonego obowiązku podatkowego. Jest więc możliwe, że 
definicja ta obejmie inne sytuacje, w tym wszelkie kwoty wypłacane przez podmioty ma-
jące siedzibę na terytorium Polski.

Jednak WSA w wyroku z 11 września 2008 r. (III SA/Wa 586/08) negatywnie ocenił taką 
praktykę interpretacyjną, stwierdzając, że: 

(…) Minister Finansów, odnosząc się do użytego w nim zapisu „w szczególności” 
wywiódł, że wyliczenie sytuacji, do których stosuje się to pojęcie, jest przykładowe 
i uznał, że można pojęcie „dochód osiągnięty na terytorium Polski” rozszerzyć 

w istocie na wszystkie sytuacje, w których podmiot zagraniczny wykonujący pracę za granicą, 
otrzymuje wynagrodzenie w Polsce. W ocenie sądu jednak jest to daleko idące uproszczenie, 
gdyby bowiem ustawodawca rzeczywiście chciał tak rozumieć pojęcie „dochody osiągane 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” mógłby bez wskazywania przykładów zapisać, że 
chodzi o takie dochody, które otrzymywane są od podmiotów mających siedzibę na teryto-
rium Polski lub pochodzą z nieruchomości położonych na terytorium Polski. Ustawodawca 
takiego zapisu nie zawarł (…).

Delegacja pracownika a działalność rezydenta
W wyroku z 2 czerwca 2011 r. (II FSK 138/10, POP 2011/4/367–

372) NSA uznał, że nie można stosować do nierezydenta świad-
czącego usługę dla polskiej firmy poza terytorium Polski zasad 

Pełną treść orzeczenia znajdziesz 
na www.inforfk.pl
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opodatkowania świadczeń jak dla pracownika będącego w zagranicznej delegacji. NSA 
stwierdził, że występuje podobieństwo tych sytuacji, ale nie jest ono na tyle duże, aby uza-
sadniało objęcie rezydenta Monako obowiązkiem podatkowym w ramach polskiego prawa 
podatkowego. Konsekwencje prawne umowy o pracę są inne niż stosunku cywilnoprawne-
go. W powołanym wyroku NSA stwierdził, że:

(..) o ile zatem w rzeczywistości faktyczna aktywność pracownika wysłanego 
w zagraniczną podróż służbową i zleceniobiorcy, który jest rezydentem zagra-
nicznym, może być analogiczna, to na poziomie norm prawnych wyznaczających 

ich sytuację prawną – przede wszystkim związane ze źródłem wynagrodzenia, a więc także 
dochodu – jest diametralnie inny (…).

Efekt świadczonej usługi
W przedstawionym wyżej wyroku z 2 czerwca 2011 r. NSA uznał, że wśród kryteriów 

uznania dochodów za uzyskane na terytorium Polski ustawodawca nie wymienił siedziby 
polskiej firmy. NSA zanegował rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji. WSA utożsamił 
bowiem terytorium osiągnięcia dochodu z terytorium źródła wynagrodzenia, przez które 
rozumiał też terytorium, na którym znajduje się efekt świadczonej usługi, za którą obco-
krajowiec otrzymuje wynagrodzenie. Jeżeli ustawodawca rzeczywiście chciał pojęcie „do-
chód osiągnięty na terytorium Polski” powiązać z pojęciem „terytorium” rozumianym jako 
obszar, na którym występuje efekt świadczonej usługi, za którą rezydent kraju innego niż 
Polska otrzymuje wynagrodzenie od polskiego podmiotu gospodarczego, mógł wprost 
wskazać to w przepisach. Tego jednak nie uczynił.

Naruszenie konstytucji przez organy podatkowe
W wyroku z 19 września 2013 r. (wyrok nieprawomocny; I SA/Kr 999/13) WSA w Krakowie 

zwrócił uwagę, że sposób interpretacji przepisów o opodatkowaniu dochodów nierezyden-
tów świadczących usługi za granicą dla polskich firm prowadzi do rozszerzenia zakresu 
obowiązku podatkowego wobec literalnego brzmienia przepisów. Jest to niedopuszczal-
ne w świetle Konstytucji RP i zawartej w jej art. 2 zasady praworządności oraz zaufania 
do państwa i stanowionego przez nie prawa. Sąd wskazał także na naruszenie art. 84 kon-
stytucji, nakazującego, aby daniny publiczne wynikały tylko z ustaw. Konstytucja nakazu-
je jednocześnie uwzględniać, że wartości te powinny pozostawać we właściwej relacji do 
zasady powszechności obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 
podatków, oraz wskazanej w art. 32 ust. 1 konstytucji zasady równości i jednakowego trak-
towania przez władze publiczne.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Jesteśmy polskim biurem turystycznym, które korzysta z usług przewodników 
w Niemczech. Usługi świadczą osoby fizyczne będące obywatelami Niemiec i będące 

jednocześnie współwłaścicielami niemieckiej spółki osobowej. Fiskus żąda, aby wynagrodze-
nia wypłacane przewodnikom na podstawie faktur wystawionych przez niemiec ką spółkę uznać 
za dochody opodatkowane w Polsce. Czy jest to prawidłowa interpretacja przepisów?
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>> deklaracja podatkowa, podatek ryczałtowy, termin

2.  Czy niepobranie ryczałtu zwalnia 
z przekazania PIT-8AR

PROBLEM  W 2013 r. nie wypłacaliśmy należności, któ-
re moglibyśmy wykazać w PIT-8AR, dlatego nie złożyli-
śmy tej deklaracji. Słyszeliśmy jednak, że mieliśmy taki 

Nie. Dochody prowadzących działalność gospodarczą obco-
krajowców są kwalifikowane jako niepodlegające ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu. Obowiązują tu takie same zasady, jak 
w przypadku wykonywania usług dla polskich firm poza granicami 
Polski przez mieszkańców innych krajów nieprowadzących działal-
ności gospodarczej. Wystawcą faktur jest spółka zarejestrowana 
w Niemczech. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, nie moż-
na łączyć ograniczonego obowiązku podatkowego nierezydenta 
z uzyskaniem przychodu od kontrahenta, który jest polską spół-
ką, na podstawie umowy o wykonanie usług, których realizacja nie 
jest związana z terytorium Polski. Korzystanie z wiedzy i umiejętno-
ści niemiec kich przewodników będzie miało miejsce w Niemczech 
(np. przy organizacji wycieczek). Dlatego niemieccy przewodnicy nie 
mogą osiągnąć przychodu na terenie Polski. Artykuł 3 ust. 2b ustawy 
o pdof precyzyjnie wiąże obowiązek podatkowy nierezydentów z uzy-
skiwaniem dochodów (przychodów) na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przez pojęcie „terytorium, z którym wiąże się osiąganie do-
chodów” rozumie się miejsce, gdzie mają miejsce zawodowe czyn-
ności przewodników. O opodatkowaniu nie decyduje wypłata za ich 
pracę wynagrodzenia albo miejsce wykorzystania efektów zrealizo-
wanej umowy przez biuro podróży. Nieistotne jest też położenie sie-
dziby polskiego biura podróży. 

01955e09-3cef-4ae2-9a5d-e18af6f94bac

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3, art. 29 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

– j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312

 ● art. 2, art. 32, art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. – Dz.U. 
Nr 78, poz. 483; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946

Tomasz Król –  konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się 
w prawie gospodarczym i podatkowym, trener, 
autor kilkuset publikacji fachowych
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obowiązek i mimo braku wypłat powinniśmy złożyć nową deklarację, po-
dobnie jak to się robi w przypadku PIT-4R. Czy nasze postępowanie było 
prawidłowe?

RADA  Tak. Jeżeli w 2013 r. nie dokonywali Państwo wypłat lub nie stawiali do 
dyspozycji świadczeń, od których istniał obowiązek pobrania zryczałtowa-
nego podatku, to nie byli Państwo płatnikiem z tego tytułu. W związku z tym 
nie mieli Państwo obowiązku sporządzenia deklaracji PIT-8AR za 2013 r. 
i przekazania jej do urzędu skarbowego. Warunkiem przekazania urzędo-
wi skarbowemu PIT-8AR jest wypłata lub postawienie do dyspozycji wypłat, 
od których płatnik pobrał ryczałt. W tej deklaracji rocznej, w odróżnieniu od 
PIT-4R, nie wykazuje się liczby podatników, lecz kwoty pobranego podat-
ku zryczałtowanego i wynagrodzenia, przysługujące z tytułu terminowego 
wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. 

UZASADNIENIE  Roczne deklaracje o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 
są zobowiązani przesłać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamiesz-
kania płatnika – w terminie do końca stycznia 2014 r. – płatnicy dokonujący w 2013 r. 
wypłat m.in. byłym pracownikom emerytom i rencistom lub z tytułu wykonywania usług, 
na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Dotyczy to sytuacji, gdy kwota na-
leżności określona w takiej umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika 
nie przekraczała 200 zł i była uzyskiwana wyłącznie od (art. 41, art. 42 ust. 1a i art. 30 
ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof):
 ■ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki or-

ganizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 ■ właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której są wynajmowane lokale, lub dzia-

łającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te 
usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością. 

Deklarację PIT-8AR mają też obowiązek 
sporządzić płatnicy, którzy pobrali zryczał-
towany podatek od wypłat dokonanych oso-
bom zagranicznym m.in. z tytułu umów zle-
cenia, o dzieło, z praw autorskich lub z praw 
pokrewnych, z praw do projektów wynalaz-
czych, znaków towarowych i wzorów zdob-
niczych, w tym również ze sprzedaży tych 

praw, od należności otrzymywanych przez zagraniczne osoby za pełnienie funkcji członków 
zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 29 
i art. 42 ust. 1a ustawy o pdof). W deklaracji tej należy również wykazać wysokość zryczałto-
wanego podatku pobranego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 42 ust. 1a ustawy o pdof).

UWAGA!
Warunkiem przekazania urzędowi skarbowemu 
PIT-8AR za dany rok podatkowy jest wypłata lub 
postawienie do dyspozycji wypłat, od których płat-
nik pobrał ryczałt.
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PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. – j.t. Dz.U. 

z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312

 ● załączniki nr 5 i 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych 
wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1054

Krzysztof Rustecki –  ekonomista, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa 
podatkowego i rozliczania pracowników, autor licznych publikacji 
z tej tematyki

>>  wynagrodzenie, odszkodowanie, dyskryminacja, regulamin wynagradzania

3.  Kogo powinna objąć podwyżka wynagrodzenia 
z wyrównaniem za okres wsteczny

PROBLEM  Uzgodniliśmy z przedstawicielami organizacji związkowej zmiany 
w regulaminie wynagradzania, przewidujące dla wszystkich pracowników 
m.in. kilkuprocentowe podwyżki obowiązujące z datą wsteczną. Data, od 
której obowiązuje podwyżka, przypada na ostatni miesiąc obowiązywania 
umowy próbnej jednego z naszych pracowników, z którym bezpośrednio po 
zakończeniu tej umowy podpisaliśmy umowę na okres 3 miesięcy. Obecnie 
osoba ta jest zatrudniona na czas nieokreślony. Czy podwyżka powinna ob-
jąć również tego pracownika, jeżeli zawarte z nim umowy okresowe zakoń-
czyły się? 

RADA  Tak. Porozumienie wskazuje na obowiązywanie podwyżek z mocą 
wsteczną, dlatego wyrównanie powinno objąć także zakończone umowy. Do-
tyczy to nie tylko nadal zatrudnionych osób na podstawie kolejnych umów, 
ale również byłych pracowników, jednak wykonujących pracę w okresie, któ-
ry został objęty podwyżkami. 

UZASADNIENIE  Podwyżki wynegocjowane z organizacją związkową odnoszą się do wszyst-
kich pracowników, a to oznacza, że przy dokonywaniu wyrównań nie można dzielić pracow-
ników na osoby nadal pracujące na podstawie umowy obowiązującej w czasie objętym wy-
równaniem i na osoby obecnie zatrudnione na podstawie kolejnej umowy o pracę. Fakt, że 
zwykle przy zatrudnieniu na czas nieokreślony warunki płacowe mogą być lepsze w porów-
naniu do warunków wynikających z umowy próbnej, to taka umowa nie może być traktowana 
jak zatrudnienie na mniejszych prawach. Zatem pracownik zatrudniony na podstawie umowy 
na okres próbny powinien zostać objęty wyrównaniem. W przeciwnym razie może on zarzu-
cić pracodawcy nierówne traktowanie w zatrudnieniu ze względu na zatrudnienie na czas 
określony (art. 183b § 1 Kodeksu pracy).
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PRZYKŁAD
W spółce z o.o. wprowadzono podwyżkę wynagrodzenia, która wyniosła 100 zł mie-
sięcznie, z wyrównaniem za 4 miesiące. Tadeusz K. w okresie obejmującym wyrów-
nanie był zatrudniony na okres próbny z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 
2000 zł. Z uwagi na zatrudnienie na podstawie próbnej umowy o pracę pracodawca 
nie przyznał mu podwyżki. W konsekwencji warunki wynagrodzenia Tadeusza K. były 
gorsze od warunków pozostałych pracowników. W tej sytuacji doszło do dyskrymina-
cji, gdyż pracodawca pominął pracownika przy przyznawaniu podwyżki ze względu 
na rodzaj umowy łączącej strony. Pracownik w postępowaniu sądowym może żądać 
od pracodawcy odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. 

Do podobnej sytuacji odniósł się Sąd 
Najwyższy w uchwale z 27 lipca 1989 r. (III 
PZP 33/89, OSNC 1990/7–8/94), nakazując 
w takich przypadkach wyrównanie wynagro-
dzeń nie tylko nadal zatrudnionym osobom, 
ale również tym, które już nie pracują, a były 
zatrudnione w okresie objętym wyrówna-
niem. Zgodnie z powołaną uchwałą:

(…) akt prawny podwyższający z mocą wsteczną stawki osobistego zaszeregowania 
pracowników ma zastosowanie również do pracownika, który w dacie wydania aktu 
prawnego nie był już zatrudniony, za okres jego pracy objęty podwyżką (…). 

Konsekwencją zmiany stanu prawnego w czasie trwania stosunku pracy jest to, że te nowe 
regulacje są wiążące dla stron stosunku pracy. Okoliczność, że strony w umowie o pracę 
określiły w sposób odmienny wzajemne prawa i obowiązki, a w tym wysokość wynagrodze-
nia, nie ma istotniejszego znaczenia. Klauzula umowna bowiem, pozostająca w sprzeczności 
z prawem, jest nieważna z mocy art. 18 § 2 k.p. jako mniej korzystna dla pracownika niż 
przepisy prawa. Także sama okoliczność, że akt prawny wydany został po rozwiązaniu umowy 
o pracę, nie może mieć decydującego znaczenia, skoro, jak wykazano, zmiana stanu praw-
nego wiąże strony. Odmienny pogląd prowadziłby do wniosku, że mimo nieważności klauzuli 
umownej były pracownik nie mógłby dochodzić roszczeń z tym związanych. Tego rodzaju 
poglądu nie sposób podzielić, zwłaszcza w sferze roszczeń przysługujących pracownikowi 
z tytułu wynagrodzenia za pracę (…).

9e965373-8ee3-4122-9c80-ff0b5a9540e6

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 18, art. 183a–183b, art. 183d 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 cywil-
nego i prawa Unii Europejskiej, autor ponad 1500 publikacji, szkole-
niowiec, prowadzi działalność doradczą

UWAGA!
Pracodawca wyrównując wynagrodzenia za okres 
wsteczny powinien wypłacić je również byłym pra-
cownikom, jeżeli w tym okresie osoby te były u nie-
go zatrudnione. 



W œlad za badaniami naukowymi posz³o dzia³anie – opracowane zosta³o proste

narzêdzie, które ma pomóc przedsiêbiorcom zminimalizowaæ zagro¿enie stresem

w œrodowisku pracy.

– Wdro¿enie  zaplanowanych dzia³añ niesie za sob¹ korzyœci zarówno dla pra-

codawców, jak i pracowników – podkreœla Maria ¯ytko, koordynator projektu ze

strony KK NSZZ „Solidarnoœæ“. – Teraz, kiedy uda³o siê wypracowaæ narzêdzie do

badania i monitoringu stresu w pracy, mo¿emy zintensyfikowaæ dzia³ania na

rzecz eliminowania zagro¿eñ z nim zwi¹zanych.

W ramach projektu przeprowadzono badania na grupie ponad 7,5 tysi¹ca pra-

cowników reprezentuj¹cych 15 bran¿ gospodarki. Badania potwierdzi³y, w jak zna-

cz¹cy sposób stres wp³ywa na efektywnoœæ pracy. 

– To ma bezpoœrednie prze³o¿enie na funkcjonowanie firmy – t³umaczy dr

Agnieszka Moœcicka-Teske z Instytutu Medycyny Pracy. – Z badañ wynika, ¿e

10% kosztów absencji chorobowej, 40% kosztów fluktuacji kadr i 60% kosztów wy-

padków przy pracy jest wynikiem stresu. A to nie wszystko, bo przecie¿ dodaæ na-

le¿y choæby wydatki na obs³ugê prawn¹ roszczeñ pracowników i kwoty wyp³aca-

nych odszkodowañ.

Narzêdzie o nazwie Skala Ryzyka Psychospo³ecznego umo¿liwia samodzieln¹

ocenê wystêpowania zagro¿eñ psychospo³ecznych w firmie. Ma formê ankiety, której

wype³nienie pozwala diagnozowaæ i monitorowaæ stres, a jednoczeœnie oszacowaæ

jego koszty. 

– Najwa¿niejsze dla przedsiêbiorcy jest to, ¿e narzêdzie generuje i dostarcza

automatycznie raport, który nie tylko przekazuje wyniki, ale tak¿e wskazuje i pod-

powiada konkretne rozwi¹zania i dzia³ania – mówi Maria ¯ytko. – Ankieta jest

bezp³atna i  anonimowa, a korzystaæ z niej mo¿na w Internecie pod adresem

www.psychostreswpracy.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Walcz ze stresem 

To naprawdê 

siê op³aca

Nawet 22,5 miliarda z³otych kosztuje rocznie polsk¹ gospodarkê stres – wyliczyli

naukowcy z Instytutu Medycyny Pracy w £odzi w ramach projektu innowacyjnego

prowadzonego przez Komisjê Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”. Tracimy, bo nie

umiemy radziæ sobie z trzeci¹ co do wielkoœci przyczyn¹ absencji w pracy. 

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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 >> wynagrodzenie minimalne, umowa zlecenia, obowiązki płatnika

1.  Płatnik musi kontrolować wynagrodzenie 
zleceniobiorcy osiągane z pracy na etacie 
w innej firmie

Płatnik zatrudniający zleceniobiorców, którzy jednocześnie są za-
trudnieni na umowę o pracę w innych podmiotach, musi prawidłowo 
ustalić ich obowiązek podlegania ubezpieczeniom zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Zleceniobiorcy nie zawsze będą podlegać 
tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. W niektórych bowiem przypad-
kach powinni podlegać wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom. 
Decyduje o tym wysokość przychodu, jaki zleceniobiorca uzyskuje 
ze stosunku pracy. 

W przypadku gdy zleceniobiorca jest jednocześnie za-
trudniony w innym zakładzie pracy (a praca z tytułu umowy 
zlecenia nie jest świadczona na rzecz swojego pracodaw-

cy) i uzyskuje z umowy o pracę w przeliczeniu na miesiąc kwotę niższą niż minimalne wyna-
grodzenie (w 2014 r. – 1680 zł) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z obu 
tytułów. Aby zleceniodawca mógł prawidłowo ustalić obowiązkowe ubezpieczenia, którym 
podlega współpracownik, powinien co miesiąc żądać od niego oświadczenia o wysokości 
przychodów osiąganych z innych tytułów. 

Co prawda, ustawa systemowa nie nakłada obowiązku składania przez ubezpieczo-
nego oświadczenia o posiadaniu przez niego innych tytułów do ubezpieczeń czy wystę-

powania innych okoliczności zwalniających 
go z obowiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych jako zleceniobiorcę, jednak to płatnik 
odpowiada przed ZUS za prawidłowość 
obliczania i odprowadzania składek za 
ubezpieczonego. Ubezpieczony powinien 
też powiadomić płatnika składek o zmia-
nach mających wpływ na obowiązek ubez-
pieczeń, np. o uzyskaniu w danym miesią-

cu dodatkowego przychodu z etatu, który powoduje przekroczenie kwoty minimalnego 
wynagrodzenia.

Jeśli zleceniobiorca otrzymuje przychody od kilku pracodawców, to zleceniodawca po-
winien go zobowiązać do złożenia oświadczenia, w którym powinien podać wysokość uzy-
skiwanych wynagrodzeń ze wszystkich miejsc zatrudnienia. Płatnik na podstawie informa-
cji uzyskanych od zleceniobiorcy zsumuje kwotę przychodu i prawidłowo ustali obowiązek 
oskładkowania przychodu z umowy zlecenia. 

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie 
zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

UWAGA!
Aby prawidłowo ustalić, którym ubezpieczeniom 
zleceniobiorca podlega obowiązkowo, płatnik 
powinien zażądać od niego oświadczenia m.in. 
o wysokości przychodu z etatu w danym miesiącu.
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Przykładowy wzór oświadczenia zleceniobiorcy do celów ustalenia obowiązku ubezpie-
czeń, którym podlega

Oświadczenie zleceniobiorcy 

Ja, niżej podpisany(a) …MAGDALENA KWIATKOWSKA.… oświadczam, że:
 ■ jestem*/nie jestem* zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w EMU sp. 
z o.o. i z tego tytułu osiągam/nie osiągam* przychód w wysokości co najmniej mini-
malnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2014 r. – 1680 zł),
 ■ mam*/nie mam* ustalone prawo do emerytury lub renty, 
 ■ jestem*/nie jestem* objęty(a) obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu 
innej umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, do której 
stosuje się przepisy o zleceniu,
 ■ prowadzę*/nie prowadzę* działalność pozarolniczą (gospodarczą, wolny zawód, twór-
czą albo artystyczną, publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przed-
szkolnego, placówkę lub ich zespół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jako 
wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej albo wspólnik jednoosobowej 
spółki z o.o.) i z tego tytułu odprowadzam co miesiąc składki na obowiązkowe ubez-
pieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej miesięcznie ……………… zł, 
 ■ jestem*/nie jestem* osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
 ■ jestem*/nie jestem* uczniem lub studentem szkoły ………………………………………... 
i nie ukończyłem(am) 26. roku życia. 
 ■ Wnoszę*/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi. 
 ■ Wnoszę*/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

O wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w niniejszym oświadczeniu zobo-
wiązuję się powiadomić Zleceniodawcę niezwłocznie.
    
  WARSZAWA, 1.04.2014 r. M. Kwiatkowska
 ...............................................................................
 (miejscowość, data i czytelny podpis zleceniobiorcy)

* niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy zleceniobiorca jest równocześnie zgłoszony do obowiązkowych ubez-
pieczeń jako pracownik, istotne jest, czy:
 ■  ma zagwarantowane z umowy o pracę co najmniej minimalne wynagrodzenie lub 
 ■  w danym miesiącu podstawa (lub suma podstaw wymiaru składek) wynosi co najmniej 

minimalne wynagrodzenie, jeśli w umowie o pracę nie ma zagwarantowanej kwoty mini-
malnego wynagrodzenia.

Jeżeli zleceniobiorca otrzymał przychód z umowy o pracę w wysokości co najmniej mini-
malnego wynagrodzenia, to ze zlecenia podlega obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdro-
wotnemu. W przeciwnym razie powinien być zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych i zdrowotnego. 
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PRZYKŁAD
Magda K. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, choro-
bowemu i wypadkowemu jako pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w spółce z o.o. oraz 
w spółce cywilnej, gdzie jest zatrudniona na 1/4 etatu. Z tego tytułu otrzymuje wyna-
grodzenie w wysokości 1100 zł (z zatrudnienia na 1/2 etatu) oraz 450 zł (z zatrudnienia 
na 1/4 etatu). Dodatkowo od 1 marca 2014 r. zawarła umowę zlecenia z przedsiębiorcą 
– Kazimierzem D. Umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz żadnego z pracodaw-
ców Magdy K. Zleceniodawca zgłasza Magdę K. do obowiązkowych ubezpieczeń eme-
rytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż przychód 
z tytułu zatrudnienia nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia. Magda K. nie 
złożyła wniosku o zgłoszenie jej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Za ma-
rzec otrzymała z umowy zlecenia 700 zł. W oświadczeniu zleceniobiorczyni podała, że 
wynagrodzenie z umów o pracę za niezdolność do pracy za okres od 24 do 28 marca 
oraz wynagrodzenie za pracę za marzec wyniosło 922,58 zł z pierwszej umowy o pracę 
i 377,42 zł z drugiej umowy.
Zleceniodawca powinien wykazać w raporcie ZUS RCA podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne – 700 zł oraz składki:
 ■ w części finansowanej przez zleceniodawcę:
– na ubezpieczenie emerytalne – 68,32 zł (9,76%),
– na ubezpieczenia rentowe – 45,50 zł (6,5%),
–  na ubezpieczenie wypadkowe – 14,00 zł (zleceniodawcę obowiązuje stopa procen-

towa w wysokości 2%), 
 ■ w części finansowanej przez zleceniobiorcę:
– na ubezpieczenie emerytalne – 68,32 zł (9,76%),
– na ubezpieczenia rentowe – 10,50 zł (1,5%).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 621,18 zł (700 zł – 11,26%, 
tj. 700 zł – 68,32 zł – 10,50 zł), a składka na to ubezpieczenie wynosi 55,91 zł (9% z 621,18 zł). 

Jeżeli zleceniobiorca jednocześnie zatrudniony na etacie w innej firmie podlega obowiązko-
wo ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia i otrzyma w danym 
miesiącu z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia, wtedy na podstawie złożonego przez zleceniobiorcę oświadczenia zleceniodawca 
musi zmienić jego obowiązek podlegania ubezpieczeniom. Jest tak, gdyż w danym miesiącu 
zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do ubez-
pieczeń emerytalnego i rentowych może natomiast przystąpić dobrowolnie.

PRZYKŁAD
Jan Z. jest zatrudniony na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1400 zł miesięcznie. Dodatkowo 
zawarł z innym podmiotem niż pracodawca umowę o świadczenie usług (nie wyko-
nuje jej na rzecz pracodawcy), z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1700 zł. 
Zleceniodawca zgłosił Jana Z. do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowot-
nego. Za kwiecień 2014 r. Jan Z. otrzymał od pracodawcy dodatkowo nagrodę i jego 
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podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy wyniosła 2100 zł. Jan Z. złożył zlecenio-
dawcy oświadczenie o zmianie wysokości przychodu. Wobec tego zleceniodawca musi 
przekazać za ubezpieczonego: 
 ■ ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych od 1 kwietnia 2014 r.,
 ■ ZUS ZZA – zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego od 1 kwietnia 2014 r., 
 ■ korektę ZUS RCA z wykazaną zerową kwotą składek na ubezpieczenia społeczne,
 ■ raport ZUS RZA z wykazaną w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne kwotą 1700 zł i składką w wysokości 153 zł. 

Zleceniobiorca będący jednocześnie pracownikiem innego podmiotu (jeśli umowa cywil-
noprawna nie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy) nie może wybrać, z które-
go przychodu chce opłacać obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Przy zbiegu tytułów do 
ubezpieczeń pierwszeństwo ma umowa o pracę i wynagrodzenie otrzymywane z tytułu tej 
umowy podlega obowiązkowi oskładkowania. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Jeden z naszych zleceniobiorców podał nam w oświadczeniu, że wysokość jego 
wynagrodzenia uzyskiwanego w innym zakładzie pracy jest wyższa niż płaca mi-

nimalna. W związku z tym rozliczyliśmy za zleceniobiorcę składkę zdrowotną. Jednak otrzy-
maliśmy z ZUS decyzję o przypisanych składkach za tę osobę. Okazało się bowiem, że 
w jednym z miesięcy zleceniobiorca nie uzyskał wynagrodzenia w takiej wysokości i od 
wypłaconego mu przychodu powinniśmy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne 
oraz ubezpieczenie zdrowotne. Czy powinniśmy skorygować dokumenty i opłacić zaległe 
składki, jeżeli niedopłata składek powstała z winy zleceniobiorcy?

Tak. To płatnik składek odpowiada za prawidłowe obliczenie i odprowadzenie składek 
ZUS za ubezpieczonego. Po skorygowaniu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych 
oraz opłaceniu zaległości mogą Państwo wystąpić do zleceniobiorcy o zwrot kwoty zaległych 
składek w finansowanej przez niego części. Warto jeszcze rozpatrzyć sytuację, za jaki mie-
siąc wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zostało rozliczone. Może się bowiem okazać, 
że w danym miesiącu była rozliczana kwota wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z po-
przedniego miesiąca. W takim przypadku należy wysłać do ZUS wyjaśnienie. ZUS sprawdzi, 
czy w poprzednim miesiącu zleceniobiorca uzyskał co najmniej minimalne wynagrodzenie 
z tytułu zatrudnienia w innym zakładzie i czy dotychczasowe rozliczenie umowy jest prawid-
łowe. Wówczas wydana decyzja zostanie przez ZUS uchylona.

19624fc3-9fb5-47b3-8f52-2c4f56b25d4b

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1–1a, art. 20, art. 83–83a 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. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. e, art. 81 ust. 1 i ust.  6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 295

Andrzej Okułowicz –  ekspert i praktyk, prawnik, od 14 lat zajmuje się prawem ubezpie-
czeń społecznych
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>>  członek zarządu, ubezpieczenie dobrowolne, ubezpieczenie zdrowotne, ZUS

2.  Kiedy członek rady nadzorczej może przystąpić 
do dobrowolnych ubezpieczeń

PROBLEM  W naszej firmie członkowie rady nadzorczej pracują na podstawie 
powołania, a więc nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia 
społeczne. Jeden z nich nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, dlatego 
chciałby opłacać składki z tytułu sprawowanej funkcji. Czy w tej sytuacji 
może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych? 

RADA  Tak. Jeżeli członek rady nadzorczej nie posiada żadnego tytułu do 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
a chciałby mieć okres składkowy zaliczany do świadczeń emerytalno-rento-
wych, może dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia.

UZASADNIENIE  Członek rady nadzorczej może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych (art. 7 ustawy systemowej), ponieważ nie spełnia warunków do 
objęcia go tymi ubezpieczeniami obowiązkowo. Ze względu na podleganie dobrowolnym 
ubezpieczeniom, nie ma jednak możliwości opłacania składek na ubezpieczenia chorobo-
we i wypadkowe (art. 11 i 12 ust. 2 ustawy systemowej). Objęcie dobrowolnymi ubezpiecze-
niami emerytalnym i rentowymi następuje wyłącznie od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

PRZYKŁAD
Monika W. nie posiada tytułu do ubezpieczeń społecznych – okazjonalnie wykonuje 
utwory na podstawie umowy o dzieło. Zgłosiła się do dobrowolnych ubezpieczeń eme-
rytalnego i rentowych, aby w przyszłości uzyskać prawo do emerytury. W związku z tym 
28 marca 2014 r. złożyła w ZUS druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 19 00 xx. 
Jako datę przystąpienia do ubezpieczeń wskazała 21 marca 2014 r. Dobrowolnymi ubez-
pieczeniami może być jednak objęta od daty złożenia wniosku, tj. od 28 marca 2014 r. 

Składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca się od dowolnie za-
deklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. W 2014 r. mi-
nimalną podstawą wymiaru składek jest kwota 1680 zł. Składki od tej podstawy wynoszą:

 ■ emerytalna – 327,94 zł (1680 zł x 19,52%),
 ■ rentowa – 134,40 zł (1680 zł x 8%).

Podstawę wymiaru tych składek ograni-
cza się do kwoty 30-krotności prognozowa-
nego przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego w gospodarce narodowej na dany rok 
kalendarzowy (w 2014 r. – 112 380 zł). Jeśli 

UWAGA!
Jeżeli składki na dobrowolne ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe są opłacane dłużej niż 10 lat, nie 
obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świad-
czenia emerytalnego.
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osoba objęta dobrowolnymi ubezpieczeniami przekroczy kwotę ograniczenia, wówczas skła-
da w ZUS deklarację z zerową podstawą wymiaru oraz zerową kwotą składek. Ubezpieczony, 
który opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe dłużej niż 10 lat, nie 
będzie miał zagwarantowanej minimalnej kwoty świadczenia emerytalnego w przypadku, gdy 
stan własnego konta w ZUS nie będzie go zapewniał. Natomiast jeżeli okres dobrowolnego 
ubezpieczenia będzie trwał nie dłużej niż 10 lat, ubezpieczony będzie miał zagwarantowaną 
minimalną kwotę emerytury.

Członkowie rady nadzorczej są powoływani uchwałą wspólników lub w inny sposób okre-
ślony umową spółki (np. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Powołanie 
jest ogólnym terminem powodującym powstanie stosunku organizacyjnego, którego na-
stępstwem może być nawiązanie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (umowa 
zlecenia lub o świadczenie usług). To, czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podsta-
wą pełnienia funkcji przez członka rady oraz czy będzie wiązał się z wynagrodzeniem, zale-
ży od woli spółki. 

Zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z członkiem rady nadzorczej powodu-
je obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy sy-
stemowej). Wtedy składki na ubezpieczenia społeczne za członka rady nadzorczej opłacane 
są w firmie, w której działa rada. Jeżeli członek rady nadzorczej jest zatrudniony na podstawie:
 ■  stosunku pracy – składki są opłacane na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rento-

we, chorobowe i wypadkowe (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej), 
 ■  umowy o świadczenie usług (umowy zlecenia) – składki są opłacane na obowiązkowe 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a ubezpieczenie chorobowe jest do-
browolne (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej).

Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne za członka rady nadzorczej, który ma 
miejsce zamieszkania w Polsce, należy opłacać obowiązkowo (art. 66 ust. 1 pkt 35 usta-
wy zdrowotnej). Zgłoszenie do ubezpieczeń – w okresie od dnia powołania na członka rady 
do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji – należy do płatnika, w którym działa rada (art. 73 
pkt 17 ustawy zdrowotnej). Składkę opłaca się od przychodu uzyskiwanego z tytułu pełnionej 
funkcji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 81 ust. 8 
pkt 12 ustawy zdrowotnej).

PODSTAWA PRAWNA: bafebefb-ca90-4dc7-a153-67482ff547e2

 ● art. 6 ust. 1, art. 7, art. 11–12, art. 14, art. 18 ust. 7 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. 66 ust. 1 pkt 35, art. 73 pkt 17, art. 81 ust. 8 pkt 12 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 295

 ● art. 143, art. 219, art. 382 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 265

Marcin Krawczyk –  ekspert i praktyk, prawnik, od lat zajmujący się prawem ubezpie-
czeń społecznych
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 >> świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, przedawnienie

1. Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa są wypłacane wraz z wypłatą wynagrodzenia za pracę. Może się 
jednak zdarzyć, że płatnik nie wypłaci zasiłku z przyczyn leżących po 
stronie pracownika lub z własnej winy. W takiej sytuacji należny zasiłek 
trzeba wypłacić, jeżeli nie uległ przedawnieniu.

Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz 
opiekuńczego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za 
który zasiłek przysługiwał. Jeżeli się zdarzy, że osoba uprawniona do zasiłku, z różnych nie-
zależnych od siebie przyczyn (np. była w śpiące, miała amnezję), nie wystąpiła z wnioskiem 
o wypłatę świadczenia, wówczas termin 6 miesięcy należy liczyć od dnia, w którym ustała 
przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. 

PRZYKŁAD
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność korzystała z zasiłku chorobowego przez 
120 dni – do 18 kwietnia 2013 r. Podczas porządkowania dokumentów 10 marca 2014 r. 
znalazła zwolnienie lekarskie wystawione na okres od 19 kwietnia do 13 maja 2013 r. 
(25 dni), którego nie dostarczyła do ZUS. Jeśli zwolnienie lekarskie zostanie przeka-
zane do ZUS, wyda on decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego, gdyż 
termin przedawnienia minął 13 listopada 2013 r. W tej sytuacji nie można uznać, że 
niedostarczenie zwolnienia lekarskiego nastąpiło z przyczyn niezależnych od tej oso-
by, gdyż zapomnienie nie jest przeszkodą uniemożliwiającą dostarczenie zwolnienia 
we właściwym czasie.

Do ustalenia, czy prawo do zasiłku przedawniło się, lub stwierdzenia, że prawo to jeszcze 
istnieje, termin 6 miesięcy ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, zgodnie z którym terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego 
dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego 
dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

PRZYKŁAD
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą otrzymała od lekarza leczą-
cego zwolnienie lekarskie na okres od 8 do 31 sierpnia 2013 r. Zwolnienia nie złożyła 
w ZUS, ponieważ je zagubiła. Zwolnienie znalazła 13 marca 2014 r. i w tym dniu dostar-
czyła je do ZUS, zgłaszając jednocześnie roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego 
za okres objęty zwolnieniem. Ostatnim dniem zwolnienia był 31 sierpnia 2013 r., zatem 
6-miesięczny termin minął 28 lutego 2014 r., ponieważ jest to ostatni dzień szóstego mie-
siąca, mimo że nie odpowiada początkowemu dniowi terminu. Takiego dnia w ostatnim 
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miesiącu nie było, ponieważ luty miał 28 dni. Nie było również przeszkód, aby zwolnienie 
lekarskie dostarczyć do ZUS w terminie.

Przedawnienie roszczeń do zasiłku chorobowego może też mieć miejsce w sytuacji ustale-
nia prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Prawo 
do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, jeśli w dniu wypadku 
(lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej) zadłużo-
ne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł są osoby:
 ■ prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz 
 ■ duchowne będące płatnikami składek na własne ubezpieczenia. 

Świadczenia nie przysługują do czasu spłaty całości 
zadłużenia. Stan zadłużenia ustala się na dzień wypad-
ku. W przypadku uregulowania całości zadłużenia po 
upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu 
choroby zawodowej – prawo do zasiłku chorobowego przysługuje za okres od dnia, w któ-
rym zaległość została uregulowana (prawo do zasiłku za pozostały okres przypadający przed 
datą spłaty zadłużenia ulega przedawnieniu).

PRZYKŁAD
Osoba prowadząca działalność gospodarczą 5 września 2013 r. uległa wypadkowi przy 
prowadzeniu działalności. Na dzień wypadku osoba ta posiada zadłużenie z tytułu skła-
dek na kwotę przekraczającą 6,60 zł. W wyniku wypadku przedsiębiorca był niezdolny 
do pracy od 5 września 2013 r. do 5 marca 2014 r. (182 dni), a następnie przez 3 miesią-
ce pobierał świadczenie rehabilitacyjne (od 6 marca do 3 czerwca 2014 r.) W związku 
z występowaniem zadłużenia ZUS odmówił prawa do zasiłku chorobowego. Całość za-
dłużenia z tytułu składek przedsiębiorca uregulował 12 marca 2014 r. W związku z ure-
gulowaniem całości zadłużenia, po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku, przedsiębiorca 
nabywa prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługujące od dnia uregulowania 
całości zadłużenia, tj. od 12 marca 2014 r. Prawo do zasiłku chorobowego przypada-
jącego przed datą spłaty zadłużenia, tj. za okres od 5 września 2013 r. do 5 marca 
2014 r., oraz świadczenia rehabilitacyjnego od 6 do 11 marca 2014 r. uległo przedaw-
nieniu. Okres niezdolności do pracy oraz okres świadczenia rehabilitacyjnego, za który 
prawo do świadczeń uległo przedawnieniu z powodu występowania zadłużenia, podle-
ga wliczeniu do okresu zasiłkowego.

Roszczenie o wypłatę należnego zasiłku chorobowego przysługuje również osobom, któ-
re nie otrzymały zasiłku w ogóle lub otrzymały go w zaniżonej wysokości, w wyniku błędu 
płatnika składek albo ZUS. Jeżeli płatnik zasiłku popełnił błąd polegający na nieprawidło-
wym rozstrzygnięciu kwestii prawa do zasiłku i jego wysokości lub jeżeli jego działanie w za-
kresie wypłacania zasiłku było błędne, ubezpieczony ma możliwość wniesienia roszczenia 
o zasiłek w terminie 3 lat. 

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości 
świadczeń chorobowych” dostępny w Bibliote-
ce INFORFK na www.inforfk.pl
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Termin tego roszczenia przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za 
który zasiłek przysługuje. W przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o przelicze-
nie należnego zasiłku chorobowego, przeliczeniu podlegają zasiłki za okres 3 lat liczony od 
daty wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie. Płatnik zasiłku ma obowiązek na nowo ustalić 
zasiłek, jeżeli choćby ostatni dzień okresu, za który ten zasiłek przysługuje, mieści się w tak 
liczonym 3-letnim okresie. Wówczas wypłaty wyrównania dokonuje się za cały nieprzerwany 
okres pobierania zasiłku.

PRZYKŁAD
Pracownica 12 marca 2014 r. wystąpiła z wnioskiem do płatnika zasiłku o ponowne usta-
lenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego z uwzględnie-
niem dodatku za nadgodziny, które nie zostały uwzględnione w podstawie wymiaru. 
Pracownica wnioskowała o przeliczenie zasiłku chorobowego od 24 stycznia do 12 mar-
ca 2011 r. oraz zasiłku opiekuńczego od 15 do 22 listopada 2011 r. Okres 3-letni, liczo-
ny od daty wystąpienia z wnioskiem, obejmuje okres od 12 marca 2011 r. do 12 marca 
2014 r. W tym okresie mieści się pełny okres zasiłku opiekuńczego od 15 do 22 listo-
pada 2011 r. W związku z tym, że ostatni dzień pobierania zasiłku chorobowego mieści 
się w 3-letnim okresie, za który roszczenie o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku 
nie uległo przedawnieniu, należy ponownie ustalić również podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego przysługującego za okres od 24 stycznia do 12 marca 2011 r. i wypłacić 
wyrównanie także z tytułu zaniżenia tego zasiłku.

Odpowiedzi na pytania Czytelników 

(?)
Pobierałem zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przez okres 95 dni. Zwolnienie 
lekarskie każdorazowo przesyłałem do ZUS listem poleconym. Po zakończonym 

okresie zasiłkowym w celu zarejestrowania się w urzędzie pracy wystąpiłem o wydanie za-
świadczenia o okresie pobierania zasiłku chorobowego. W wydanym zaświadczeniu nie było 
ostatniego okresu zasiłku od 6 do 19 czerwca 2013 r. W ZUS stwierdzono, że zwolnienie le-
karskie do nich nie wpłynęło, ja natomiast posiadałem potwierdzenie nadania listu poleco-
nego. Zagubienie zwolnienia nastąpiło z winy poczty. W wyniku złożonej reklamacji 13 mar-
ca 2014 r. sprawa została wyjaśniona i tego dnia mogłem dostarczyć zwolnienie lekarskie 
do ZUS. Czy w tej sytuacji ZUS podejmie wypłatę zaległego zasiłku?

Tak. Prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostat-
niego dnia okresu, za który przysługiwał zasiłek. W przedstawionej sytuacji termin ten minął 
19 grudnia 2013 r., jednak niedostarczenie zwolnienia lekarskiego nastąpiło z przyczyn nie-
zależnych od Pana (z winy poczty). W tej sytuacji termin 6 miesięcy na zgłoszenie roszcze-
nia o wypłatę zasiłku chorobowego należy liczyć od dnia, w którym ustała przeszkoda unie-
możliwiająca zgłoszenie roszczenia, tj. od 13 marca 2014 r. 

3cc11c98-502a-44b0-819a-976dc477e2ad

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 67 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
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 ● art. 6 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

 ● art. 57 § 3, art. 180 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 267

 ● art. 123 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

Bogusław Nowakowski –  praktyk z 25-letnim stażem w dziale świadczeń krótkotermi-
nowych

CZYTAJ TAKŻE

„Czy proces o podleganie ubezpieczeniom społecznym zawiesza przedawnienie prawa 
do zasiłku macierzyńskiego” – MPPiU nr 1/2013; dostępny na www.inforfk.pl 

>>  zasiłek macierzyński, rozwiązanie umowy o pracę, wyrejestrowanie z ubezpieczeń

2.  Ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego 
po ustaniu ubezpieczenia

Pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w okresie ubezpieczenia 
chorobowego albo urlopu wychowawczego urodziła lub przyjęła dziecko na 
wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej. W niektórych sytuacjach, 
mimo ustania ubezpieczenia chorobowego, np. gdy umowa o pracę została 
rozwiązana z powodu likwidacji zakładu pracy, nadal przysługuje zasiłek 
macierzyński. Wtedy wypłatę zasiłku macierzyńskiego przejmuje ZUS.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, 
która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo 
w okresie urlopu wychowawczego:
 ■ urodziła dziecko;
 ■ przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, jeśli 
wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
 ■ przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, w ramach 
rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Jednak nie zawsze okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego przypada wyłącznie na 
czas trwania ubezpieczenia. W pewnych okolicznościach możliwa jest również wypła-
ta zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Taka sytuacja ma 
miejsce, gdy: 
 ■ tytuł do ubezpieczeń społecznych wygasł w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego,

 Zobacz wideoszkolenie „Podstawa wymiaru 
zasiłku macierzyńskiego”  dostępne w Biblio-
tece INFORFK na www.inforfk.pl
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 ■ umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy została 
przedłużona do dnia porodu,
 ■ zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji 

pracodawcy, 
 ■ urodzenie dziecka miało miejsce po ustaniu zatrudnienia, ale zatrudnienie ustało w okresie 

ciąży z naruszeniem przepisów prawa, 
 ■ urodzenie lub przyjęcie dziecka na wychowanie nastąpiło w trakcie urlopu wychowawczego. 

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego wygaśnie tytuł do ubezpieczeń 
społecznych:
 ■ pracownika,
 ■ członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółka rolniczego,
 ■ osoby wykonującej pracę nakładczą,
 ■ osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub osoby 

z nią współpracującej,
 ■ osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej,
 ■ osoby wykonującej odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odby-

wania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 ■ osoby duchownej,

pozostały niewykorzystany jeszcze wymiar zasiłku macierzyńskiego wypłaci ZUS właściwy 
według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

W okresie ciąży i po porodzie pracownica jest chroniona przed rozwiązaniem umowy 
o pracę. Może się jednak zdarzyć, że po porodzie sama z własnej inicjatywy rozwiąże sto-
sunek pracy, rozwiązanie umowy o pracę nastąpi bez wypowiedzenia z jej winy lub umowa 
rozwiąże się z uwagi na upływ terminu (umowa na czas określony). Również w przypadku 
osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, gdy w okresie pobierania zasiłku macierzyń-
skiego zdecyduje się na likwidację lub zawieszenie działalności, za okres po ustaniu tytułu 
do ubezpieczenia zasiłek macierzyński wypłaci ZUS.

PRZYKŁAD
Osoba prowadząca od 2001 r. pozarolniczą działalność gospodarczą podlegała z tego 
tytułu ubezpieczeniom społecznym, a także przystąpiła do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego. W grudniu 2013 r. urodziła dziecko i wystąpiła do ZUS o wypłatę 
zasiłku macierzyńskiego za okres 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, 
zasiłku za okres 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyń-
skiego za okres 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Od 1 marca 2014 r. zdecydowała 
się na zawieszenie działalności na 12 miesięcy. Po 28 lutego 2014 r., mimo zawieszenia 
działalności, nadal ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za cały wnioskowany okres.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo 
na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która rozwiązałaby się po upływie trzeciego 
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miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 Kodeksu 
pracy). Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę zawartej na czas 
określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy. Od dnia porodu pracownica ma prawo do 
zasiłku macierzyńskiego. 

Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu i zasiłku macierzyńskiego 
przed porodem, pracodawca może nie wypłacić pracownicy zasiłku 
macierzyńskiego za 1 dzień (dzień porodu) i całość wypłaty przekazać 
do ZUS. Przysługujący pracownicy zasiłek macierzyński za cały okres 
wypłaci oddział ZUS właściwy według jej miejsca zamieszkania. 

PRZYKŁAD
Pracownica była zatrudniona na podstawie umowy na czas okre-
ślony od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. w zakładzie 
pracy zatrudniającym powyżej 20 ubezpieczonych. W trakcie wy-
konywania tej umowy zaszła w ciążę, a termin porodu został wy-
znaczony na 25 marca 2014 r. W związku z powyższym pracodaw-
ca miał obowiązek przedłużyć pracownicy umowę do dnia porodu, 
który nastąpił 30 marca 2014 r. Jest to ostatni dzień, w którym trwał 
stosunek pracy. Pracodawca ma obowiązek przekazać wypłatę za-
siłku macierzyńskiego do oddziału ZUS. Zasiłek macierzyński pra-
cownica otrzyma za dzień porodu, tj. 30 marca 2014 r., który był 
ostatnim dniem trwania stosunku pracy, oraz za okres po ustaniu 
ubezpieczenia chorobowego, a więc od 31 marca 2014 r. za cały 
wnioskowany okres. 

Pracownicy będącej w ciąży, z którą rozwiązano stosunek pracy wsku-
tek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, jeżeli nie zapewnio-
no innego zatrudnienia, do dnia porodu przysługuje zasiłek w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego. Natomiast od dnia porodu, a więc gdy urodzi 
dziecko już po ustaniu zatrudnienia, ma prawo do zasiłku macierzyńskie-
go. Zarówno zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jak i zasiłek 
macierzyński wypłaca ZUS. 

PRZYKŁAD 
Pracownica zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokre-
ślony, będąca w 4. miesiącu ciąży, została zwolniona 1 paździer-
nika 2013 r., (zatrudnienie trwało do dnia likwidacji pracodawcy). 
Pracownica urodziła dziecko 10 marca 2014 r. W okresie od 1 paź-
dziernika 2013 r. do 9 marca 2014 r. przysługuje jej zasiłek w wyso-
kości zasiłku macierzyńskiego, a od dnia porodu, czyli od 10 mar-
ca 2014 r. zasiłek macierzyński. 
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W przypadku gdy pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownicą będącą w ciąży, 
ale zatrudnienie to ustało z naruszeniem przepisów prawa, zasiłek macierzyński będzie 
wypłacany przez ZUS. W celu nabycia prawa do wypłaty zasiłku rozwiązanie stosunku 
pracy z naruszeniem przepisów prawa powinno być stwierdzone prawomocnym orzecze-
niem sądu. 

PRZYKŁAD 
Pracodawca rozwiązał z pracownicą 4 listopada 2013 r. umowę o pracę bez wypowie-
dzenia z winy pracownicy. Umowa została rozwiązana mimo przedstawienia pracodaw-
cy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego 4. miesiąc ciąży. Pracownica odwoła-
ła się do sądu, który orzekł, że pracodawca rozwiązał umowę niezgodnie z prawem. 
Pracownica urodziła dziecko 8 marca 2014 r., po ustaniu zatrudnienia i orzeczenia sądu. 
Pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu za-
trudnienia, tj. od 8 marca 2014 r. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Byłam zatrudniona na umowę na czas określony w zakładzie jako jedyna pracow-
nica. Pracodawca od 1 stycznia 2014 r. zdecydował się zawiesić działalność na 

okres 24 miesięcy. 31 grudnia 2013 r. rozwiązał ze mną umowę o pracę. W chwili rozwią-
zania umowy byłam w 2. miesiącu ciąży. Termin porodu mam wyznaczony na 10 lipca 2014 r. 
Czy po urodzeniu dziecka będę miała prawo do zasiłku macierzyńskiego w związku z li-
kwidacją pracodawcy?

Nie. Po ustaniu zatrudnienia nie nabędzie Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego w związ-
ku z urodzeniem dziecka. Pracodawca zawiesił prowadzenie działalności od 1 stycznia 2014 r. 
na okres 24 miesięcy, zatem nie nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy. 
Za cały okres niezdolności do pracy z powodu choroby ma Pani prawo do zasiłku chorobo-
wego za okres po ustaniu zatrudnienia, wypłacanego przez ZUS.

(?)
W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2014 r. byłam zatrudniona w firmie, w któ-
rej nastąpiło rozwiązanie umów o pracę ze wszystkimi pracownikami na skutek li-

kwidacji pracodawcy. Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczęłam prowadzenie własnej firmy, jednak 
do czasu trwania umowy o pracę podlegałam z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po 
zakończeniu umowy z tytułu prowadzenia działalności przystąpiłam do obowiązkowych 
ubez pieczeń emerytalnego i rentowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowe-
go. 14 marca 2014 r. urodziłam dziecko. Czy mam prawo do zasiłku w wysokości zasiłku ma-
cierzyńskiego oraz do zasiłku macierzyńskiego z tytułu zatrudnienia, które ustało w wyniku 
likwidacji pracodawcy?

Nie. Ten rodzaj świadczenia jest przewidziany dla pracownicy, z którą rozwiązano stosu-
nek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i któ-
rej nie zapewniono innego zatrudnienia. W sytuacji gdy umowa o pracę została rozwiązana 
z powodu likwidacji pracodawcy, a Pani wykonuje inną działalność zarobkową, która gwaran-
tuje ochronę ubezpieczeniową, nie jest potrzebna ochrona przewidująca prawo do zasiłku 



VIII. ZASIŁKI 75

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 8(248)

>>  potrącenia z wynagrodzenia, zasiłek chorobowy

3.   Jak potrącić zaliczkę i alimenty z zasiłku 
chorobowego

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników przez cały marzec przebywał na za-
siłku chorobowym. Naliczyliśmy zasiłek w wysokości 4859,74 zł brutto. Pra-
cownik ma zajęcie alimentacyjne oraz nierozliczoną zaliczkę w wysokości 
500 zł. W jaki sposób dokonać potrącenia z zasiłku? Czy możemy potrącić 
całą zaliczkę?

RADA  Nie. Z zasiłku chorobowego za marzec, bez zgody pracownika, mogą 
Państwo potrącić tylko świadczenie alimentacyjne, ale z zachowaniem kwoty 
wolnej od zajęcia. Natomiast nierozliczoną zaliczkę udzieloną przez praco-
dawcę można potrącić tylko za pisemną zgodą pracownika.

UZASADNIENIE  Państwa pracownik chorował 
przez cały marzec, za który nabył prawo do za-
siłku chorobowego. Ma zajęcie alimentacyjne, 
najprawdopodobniej komornicze. Wobec tego, 
potrącenie nie może przekroczyć 60% kwoty za-
siłku brutto, czyli kwoty 2915,84 zł (4859,74 zł x 
60%). Kwota wolna od potrąceń stanowi równo-
wartość połowy najniższej emerytury obowiązu-
jącej od  1 marca 2014 r., czyli kwota 422,23 zł.

UWAGA!
Kwota wolna od potrąceń od 1 marca br. wyno-
si 422,23 zł.

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości świadczenia 
chorobowego” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl

w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a następnie zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ pro-
wadzi Pani działalność gospodarczą, w związku z urodzeniem dziecka 14 marca 2014 r. zo-
stanie Pani wypłacony zasiłek macierzyński, ale wyłącznie z tytułu prowadzenia działalno-
ści pozarolniczej.

2b37aacc-327e-467c-a541-04d6b2ee7127

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 29 ust. 1, art. 30 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

 ● art. 177, art. 180, art. 1821, art. 183–185 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

Bogusław Nowakowski –  praktyk z 25-letnim stażem w dziale świadczeń krótkotermi-
nowych

CZYTAJ TAKŻE

„Czy pracownicy, której umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, przysługuje za-
siłek macierzyński” – MPPiU nr 18/2012; dostępny na www.inforfk.pl 
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Potrącenia należy dokonać z zasiłku netto, czyli po odliczeniu zaliczki na podatek. Kwota 
zasiłku po zaokrągleniu do pełnych złotych stanowi podstawę opodatkowania. Należy ją 
pomnożyć przez stawkę podatku i otrzymaną kwotę pomniejszyć o ulgę podatkową (jeżeli 
pracownik ma do niej prawo):
 ■ 4860 zł x 18% – 46,33 zł = 828,47 zł – zaliczka na podatek, po zaokrągleniu 828 zł.

Zatem zasiłek netto dla Państwa pracownika wyniesie 4031,74 zł (4859,74 zł – 828 zł). 
Z zasiłku netto wolno potrącić tylko kwotę potrącenia alimentacyjnego, tj. 2915,84 zł. 
Gdyby bowiem pozostawić pracownikowi samą kwotę wolną, tj. 422,23 zł, to granica 
dopuszczalnego potrącenia zostałaby naruszona (4031,74 zł – 422,23 zł = 3609,51 zł 
> 2915,84 zł). Ostatecznie, po potrąceniu powinni Państwo wypłacić pracownikowi 
1115,90 zł (4031,74 zł – 2915,84 zł). 

Wśród należności, które mogą być potrącane z zasiłków bez zgody pracownika, nie 
ma udzielonych pracownikowi zaliczek pieniężnych. Jeżeli więc pracodawca miałby do-

konać potrącenia takiej zaliczki czy np. po-
życzki udzielonej pracownikowi z własnych 
środków bez tytułu egzekucyjnego, musiał-
by uzyskać od niego pisemną zgodę na po-
trącenie. Bez zgody pracownika potrącenie 
byłoby bezpodstawne. Wówczas nie wystę-
pują żadne kwoty wolne ani granice potrą-

ceń. Zakładając, że pracownik wyraził pisemną zgodę na potrącenie z zasiłku pełnej nie-
rozliczonej zaliczki, do wypłaty pozostanie mu 615,90 zł (1115,90 zł – 500 zł). 

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego podlegają egzekucji na podstawie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego). Oznacza to, że pracodawca będący w danym roku kalendarzowym płatnikiem 
zasiłków dokonuje potrąceń z wypłacanych świadczeń na podstawie tytułu wykonawczego, 
bez zgody pracownika. 

Potrąceń z zasiłków należy dokonywać w inny sposób niż z wynagrodzenia za pracę, 
chociaż punktem wspólnym jest stosowanie granic potrąceń i kwot wolnych. Z przysłu-

gującego ubezpieczonemu zasiłku mogą być po-
trącane m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów 
wykonawczych na zaspokojenie należności alimen-
tacyjnych. Maksymalna dopuszczalna kwota potrą-

cenia tych należności stanowi 60% kwoty zasiłku, przy czym podstawą wyznaczenia gra-
nicy jest zasiłek brutto, czyli zasiłek przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy. 
Natomiast kwota wolna od potrąceń jest obliczana procentowo od aktualnie obowiązują-
cej najniższej emerytury. Jak już wspomniano, w przypadku zajęć alimentacyjnych (wraz 
z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) kwota wolna wynosi 50% takiej emerytury. Kwota 
wolna od potrąceń w tej wysokości obowiązuje w przypadku, gdy zasiłek jest wypłaca-
ny za cały miesiąc, bez względu na wymiar etatu. Potrąceń należy dokonywać od kwoty 
zasiłku po odliczeniu zaliczki na podatek (art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej).

UWAGA!
Zaliczkę można potrącić z zasiłku tylko za zgodą 
pracownika.

 Zobacz wideoszkolenie „Przychody ze stosunku 
pracy”  dostępne w Bibliotece INFOR FK 
na www.inforfk.pl
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Kwoty wolne oraz kwoty graniczne przy potrąceniach z zasiłków

Rodzaj należności Granica potrącenia Kwota wolna od potrącenia 

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wy-
konawczych na zaspokojenie należności 
alimentacyjnych

60% zasiłku brutto od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 
2015 r. – 422,23 zł (50% najniż-
szej emerytury) 

Należności alimentacyjne potrącane na 
wniosek wierzyciela na podstawie przedło-
żonego przez niego tytułu wykonawczego

25% zasiłku brutto j.w.

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wy-
konawczych na pokrycie należności innych 
niż świadczenia alimentacyjne

25% zasiłku brutto j.w.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 833 § 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; 

ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 379 

 ● art. 139 ust. 1 pkt 3, art. 140 ust. 1 pkt 1, art. 141 ust. 1 pkt 1 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 2013 r., poz. 1734 

788e88b9-b12e-463c-82cc-9d3b009c3ab9

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 
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>>  okulary, praca z komputerem, bhp, soczewka korekcyjna, refundacja, badania lekarskie

1.  Okulary dla pracownika pracującego 
przy komputerze – obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien zapewnić okulary korygujące wzrok pracowni-
kom pracującym przy monitorach ekranowych. Obowiązek refundacji 
powstaje wtedy, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych 
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania 
przez pracownika okularów podczas pracy przy monitorze. Sam fakt, że 
pracownik posiada wadę wzroku, nie uprawnia go jednak do refundacji 
zakupu okularów.

Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych dotyczy tylko pracowników użytkujących 
w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

PRZYKŁAD
Pracownik salonu samochodowego, zatrudniony na pełny etat, w ramach swoich obowiąz-
ków dokonuje prezentacji pojazdów oraz ich sprzedaży. W ciągu typowego dnia pracy 
ok. 2–3 godzin zajmują mu zadania wykonywane z użyciem komputera, takie jak promocja 
salonu w internecie, rozliczenie sprzedaży, wsparcie klienta w uzyskaniu kredytu itd. W po-
zostałym czasie pracownik odbywa jazdy próbne i rozmowy z klientami. Z uwagi na fakt, że 
praca przy monitorze jest wykonywana w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin dziennie, 
pracownikowi nie należy się refundacja zakupu okularów.

Wyłączenia dotyczące niektórych urządzeń
Obowiązek refundacji zakupu okularów nie dotyczy 

pracy przy wszystkich rodzajach urządzeń posiadają-
cych monitor ekranowy. Pracodawca nie finansuje kosz-

tu zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników wykonujących swoje zadania: 
 ■  w kabinach kierowców oraz w kabinach sterowniczych maszyn i pojazdów,
 ■  z użyciem systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
 ■  z użyciem systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
 ■  z użyciem systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stano-

wisku pracy,
 ■  z użyciem kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do pre-

zentacji danych lub wyników pomiarów,
 ■  z użyciem maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

PRZYKŁAD
Sprzedawca w sklepie wielkopowierzchniowym posługuje się kasą fiskalną z moni-
torem ekranowym prezentującym m.in. wprowadzane do kas wartości oraz wyniki 

 Zobacz e-Poradnik „Okulary dla pracownika 
– problemy podatkowe” dostępny w Bibliote-
ce INFORFK na www.inforfk.pl
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obliczeń. Praca przy tym urządzeniu nie uprawnia pracownika do refundacji okularów 
nawet w sytuacji, gdy z uwagi na słaby wzrok używa okularów do odczytu danych 
z monitora. Gdyby pracodawca dobrowolnie dokonał refundacji kosztu okularów, war-
tość przyznanego świadczenia nie podlegałaby zwolnieniom podatkowym (tak wynika 
m.in. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2012 r., 
sygn. IPPB2/415–657/12–5/AS).

Niekiedy pojawiają się wątpliwości, czy okulary korekcyjne można refundować pracow-
nikom korzystającym wyłącznie z komputera przenośnego (laptopa). W tym zakresie wypo-
wiedział się Główny Inspektorat Pracy, który uznał, że również pracownicy zatrudnieni przy 
monitorach ekranowych komputerów przenośnych (laptopów) mogą być uznani za pracow-
ników, którym przysługują okulary korygujące wzrok refundowane ze środków pracodawcy, 
jeżeli laptop jest narzędziem pracy pracownika przez co najmniej połowę dobowego wymiaru 
czasu pracy (stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 21 grudnia 2012 r. w sprawie finan-
sowania przez pracodawcę zakupu okularów dla pracujących na laptopach).

Rodzaj refundowanych okularów
Zwykle pracownik używa tych samych okularów na co dzień i do pracy przy komputerze. 

Zdarza się jednak, że pracownikowi potrzebne są inne okulary do czytania czy poruszania 
się, a inne do pracy przy komputerze. W takich sytuacjach refundacja obejmuje wyłącznie 
okulary do pracy przy komputerze. 

Dokonanie refundacji jest obowiązkiem pracodawcy również wtedy, gdy pracownik w co-
dziennych sytuacjach nie korzysta z okularów.

PRZYKŁAD
Pracownik nie ma potrzeby noszenia okularów na co dzień, gdyż dobrze widzi na od-
ległość. Lekarz orzekł jednak o konieczności zakładania okularów do pracy przy kom-
puterze z uwagi na problemy pracownika z czytaniem danych na ekranie komputera. 
Obowiązkiem pracodawcy jest w tej sytuacji refundacja kosztu zakupu okularów.

Standard szkieł i oprawy
W przepisach nie określono, jakiego konkretnie typu szkła i okulary należy zapewnić pra-

cownikowi. Tymczasem występują duże różnice cenowe między różnymi modelami opraw. 
Znacznie może różnić się także wartość szkieł, np. droższe są na ogół lekkie szkła wyko-
nane z tworzyw sztucznych. Powoduje to wątpliwości co do konkretnej wartości refundacji 
dokonywanej przez pracodawcę. Należy jednak przyjąć, że pracodawca powinien zapewnić 
szkła i oprawy w standardzie podstawowym. 

PRZYKŁAD
Optyk wycenił okulary dla pracownika w kilku wariantach na poziomie od 250 do 300 zł 
– przy wyborze jednej z kilku typowych opraw. Pracownik zdecydował się jednak na 
stosunkowo drogą oprawę, co spowodowało wzrost kosztu do 900 zł. W tej sytuacji 
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pracodawca może ograniczyć refundację do poziomu 250–300 zł, a pozostałe koszty 
ponosi pracownik.

Często w regulaminach pracy określa się wartość partycypacji pracodawcy w koszcie 
zakupu oprawy lub całych okularów. Jest to rozwiązanie dopuszczalne przy zastrzeżeniu, 
że gdyby w konkretnym przypadku koszt zakupu szkieł i oprawy w standardzie podstawo-
wym przekraczał wartość podaną w regulaminie, należy dokonać refundacji na odpowied-
nio zwiększonym poziomie.

PRZYKŁAD
Wartość refundacji szkieł i oprawy określono w regulaminie na poziomie 200 zł. 
Pracownik poniósł wyższy koszt zakupu okularów z uwagi na fakt, że ma jednocześnie 
bardzo dużą wadę wzroku, astygmatyzm oraz uszkodzenie przegrody nosowej (co wy-
musiło konieczność zastosowania lżejszych i droższych szkieł). Cena okularów przekro-
czyła wartość wskazaną w regulaminie o 300 zł. Pracodawca ma jednak w tej sytuacji 
obowiązek poniesienia pełnego kosztu zakupu okularów.

Częstotliwość zakupu szkieł
Nie ma przepisów określających częstotliwość zakupu kolejnych szkieł i opraw. W związku 

z tym praktykuje się dookreślenie tej kwestii w regulaminie pracy (np. przez wprowadzenie 
2- lub 3-letniej częstotliwości). Jest to możliwe i racjonalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, 
że poszczególni pracownicy mogą odmiennie oceniać stopień zużycia okularów skutkujący 
koniecznością ich wymiany. Gdyby jednak konieczność wymiany okularów była spowodo-
wana pogorszeniem lub poprawą stanu wzroku pracownika, pracodawca nie może odmó-
wić refundacji powołując się na fakt, że wskazany w regulaminie okres jeszcze nie upłynął.

Ponieważ zaświadczenie lekarskie o konieczności używania okularów jest wystawiane 
w ramach opieki profilaktycznej, będzie ono związane z badaniami wstępnymi, okresowy-
mi lub kontrolnymi przeprowadzanymi w terminach zgodnych z przepisami w tym zakresie. 
Jednak w sytuacji, gdy pracownik jeszcze przed upływem terminu ważności badania zgłosi 
pracodawcy pogorszenie stanu wzroku, należy pracownika skierować na badania mimo ak-
tualności posiadanego przez pracownika orzeczenia.

PRZYKŁAD
Badanie okresowe pracownika jest jeszcze ważne przez 2 lata. Pracownik zgłosił pra-
codawcy, że w ostatnich miesiącach nie widzi zbyt dobrze liter na ekranie. W związku 
z tym pracodawca powinien skierować pracownika na badanie niezależnie od faktu, że 
dotychczasowe orzeczenie z badań profilaktycznych nie utraciło ważności.

Opodatkowanie i oskładkowanie kosztów zakupu okularów
Wartość zakupionych dla pracownika okularów jest wyłączona z oskładkowania i opodatkowa-

nia. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zakup okularów odbywa 
się zgodnie z przepisami bhp wymaganymi na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 
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Dotyczy to zatem sytuacji, gdy:
 ■  okulary są zakupione na podstawie orzeczenia lekarskiego stwier-

dzającego konieczność stosowania okularów o określonych para-
metrach w trakcie pracy przy monitorze ekranowym,
 ■  badanie lekarskie zostało wykonane w ramach opieki profilaktycz-

nej nad pracownikami,
 ■  praca przy monitorze obejmuje co najmniej połowę dziennego wy-

miaru czasu pracy,
 ■  zakup okularów jest odpowiednio udokumentowany (faktura VAT lub 

rachunek).

Refundacja szkieł kontaktowych
W polskim prawie nie wprowadzono wymogu zwrotu pracownikowi 

kosztu szkieł (soczewek) kontaktowych. Nie jest jednak wykluczona re-
fundacja przez pracodawcę zakupu szkieł kontaktowych na zasadach 
dobrowolności, przy czym, co do zasady, będzie to oznaczało brak moż-
liwości stosowania zwolnień składkowo-podatkowych. Wyjątek dotyczy 
sytuacji, gdy świadczenie w postaci zapewnienia szkieł kontaktowych jest 
zwolnione z podatku, jeśli lekarz zaleci, aby pracownik zamiast tradycyj-
nych okularów korzystał ze szkieł kontaktowych (co wynika z interpretacji 
ogólnej Ministra Finansów z 16 marca 2011 r., nr DD3/033/30/CRS/11/95).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Pracownik po roku od sfinansowania przez pracodawcę okula-
rów korekcyjnych do pracy przy monitorze poinformował go o ich 

zagubieniu. Czy w tej sytuacji obowiązkiem pracodawcy jest refundacja 
zakupu, jeśli wada wzroku pracownika nie uległa zmianie?

Nie. Jeżeli konieczność zakupu nowych szkieł i opraw jest wyłącznie skut-
kiem zgubienia lub zniszczenia przez pracownika posiadanych okularów, 
pracodawca nie ma obowiązku refundowania poniesionych kosztów zakupu. 

ef2261d3-27c1-4429-a6d3-c9a79534503aPODSTAWA PRAWNA:
 ● § 2 pkt 4, § 3, § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 

1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe – Dz.U. Nr 148, poz. 973

 ● art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312

 ● § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

Jakub Ziarno –  prawnik, trener i autor z kilkunastoletnią specjaliza-
cją z zakresu prawa pracy, były inspektor Państwo-
wej Inspekcji Pracy



W następnym numerze MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:
• Czy z kasjerem trzeba podpisać umowę o odpowiedzialności materialnej
• Czy wypłacić zleceniobiorcy zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli są podejrze-

nia, że był pod wpływem alkoholu
• Czy od wartości polisy opłacanej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim 

naliczać składki ZUS

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
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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
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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
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Nakład 5270 egz.



dwutygodnik, papier – 24 numery

Wszystko o zmianach
w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2014 roku

UWAGA! Zmieniły się w 2014 r.:
   Oskładkowanie umów zlecenia 
i przychodów członków rad nadzorczych 

   Minimalne wynagrodzenie i jego pochodne 

   Składki ZUS dla przedsiębiorców 

Aby wiedzieć wszystko o zmianach
– zamów prenumeratę 
MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń na rok 2014, 
w skład której wchodzą: 24 numery 
MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń (papier); 
6 książek z serii „Kodeks Kadr i Płac”; 7 dodatków 
z serii „Sposób na płace”; 4 dodatki z serii 
„Wskaźniki i stawki”; 3 dodatki budżetowe; 
3 dodatki z serii „Temat na życzenie”; 
praktyczne kartoniki z serii „Ściąga kadrowego” ; 
płyta CD z wideoszkoleniem dotyczącym zmian 
w przepisach prawa pracy.

ZA DARMO W ramach prenumeraty otrzymasz 
dodatki, książki, płytę CD

6 książek 
z serii „Kodeks Kadr i Płac”

płyta CD
z wideoszkoleniem

3 dodatki z serii 
„Temat na życzenie”

4 kartoniki z serii 
„Ściąga Kadrowego” 

7 dodatków z serii 
„Sposób na płace”

3 dodatki z serii 
„Kadry i płace 

w sferze budżetowej”

4 dodatki z serii 
„Wskaźniki i stawki”

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



KOMPLET
dla Księgowych i Kadrowych

Rynku Firm
KOMFORT PRACY    GWARANCJA JAKOŚCI    NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

MONITOR księgowego – dwutygodnik 

Zawiera:
 dodatki merytoryczne
 dodatki specjalne
 płyty CD

INFORorganizer 
Nowoczesne narzędzie zintegrowane z Platformą Księgowych i Kadrowych. Dzięki niemu masz podgląd aktualności  
na pulpicie komputera i w trybie natychmiastowym możesz przejść do pełnych zasobów Platformy, która w przyjazny  
dla użytkownika sposób prezentuje informacje z dziedzin: finansów, rachunkowości firm, sprawozdawczości, podatków, 
prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Platforma Księgowych i Kadrowych 
– produkt elektroniczny

Zawiera:
 wydania internetowe czasopism
 wideoszkolenia
 e-poradniki
 praktyczne narzędzia

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


