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>> dni wolne od pracy, praca w niedziele i święta

1.  W 2015 r. za 15 sierpnia i 26 grudnia trzeba 
wyznaczyć pracownikom dodatkowe dni wolne

W 2015 r. święta 15 sierpnia i 26 grudnia przypadają w sobotę. Za te dni 
trzeba wyznaczyć pracownikom dodatkowe dni wolne od pracy, jeżeli 
pracownicy mają wolne soboty z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia 
pracy. Należy to zrobić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym 
wystąpiły te święta.

Święto, które przypada w inny dzień niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin 
(art. 130 § 2 Kodeksu pracy). W związku z tym w przypadku świąt występujących w sobotę 
pracownikom należy oddać dodatkowy dzień wolny od pracy. Dotyczy to pracodawców, u któ-
rych są wolne soboty z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Dzień, w którym świę-
to przypada w sobotę, jest bowiem traktowany jako dzień wolny z tytułu święta. Natomiast 
pracownikom trzeba zapewnić jeszcze dodatkowy dzień wolny jako wolne z tytułu przecięt-
nie 5-dniowego tygodnia pracy.

Jeżeli w zakładzie dla zachowania 5-dniowego tygodnia pracy jest ustalony inny dzień wol-
ny niż sobota, np. poniedziałek, wówczas nie zawsze trzeba zapewnić pracownikom dodat-
kowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. W takim przypadku trzeba sprawdzić, 
czy niezapewnienie dnia wolnego nie spowoduje naruszenia zasady przeciętnie 5-dniowego 
tygodnia pracy. Jeżeli niewyznaczenie dodatkowego dnia wolnego narusza tę zasadę także 
pracownikom, którzy mają wolny inny dzień niż sobota, trzeba będzie oddać dzień wolny za 
święto przypadające w sobotę.

Omawiane zasady dotyczą tylko świąt, które zostały uznane za święta wolne od pracy. 
Wyznaczenie dnia wolnego powinno nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym, w któ-
rym wystąpiło święto, za które przysługuje dzień wolny od pracy.

Dni wolne z tytułu świąt w 2015 r.

Święta wolne od pracy
Kiedy przypadają 

w 2015 r.

Obowiązek zapewnienia 
pracownikom dodatkowego 

dnia wolnego za święto, jeżeli 
pracownicy mają wolne soboty

1 2 3

Nowy Rok 1 stycznia (czwartek) nie

Święto Trzech Króli 6 stycznia (wtorek) nie

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy 5 kwietnia (niedziela) nie

Drugi dzień Wielkiej Nocy 6 kwietnia (poniedziałek) nie

Święto Pracy 1 maja (piątek) nie
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1 2 3

Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja (niedziela) nie

Pierwszy dzień Zielonych Świątek 24 maja (niedziela) nie

Dzień Bożego Ciała 4 czerwca (czwartek) nie

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny

15 sierpnia (sobota) tak

Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada (niedziela) nie

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada (środa) nie

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia (piątek) nie

Drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia (sobota) tak

Dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę nie trzeba oddawać pracownikom 
pracującym w systemie weekendowym. Wynika to z charakteru tego systemu czasu pracy. 
Pracownicy pracujący w systemie weekendowym wykonują pracę wyłącznie w piątki, sobo-
ty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy).

We wszystkie wymienione dni świąteczne, nawet te, które przypadają w niedziele, obo-
wiązuje zakaz handlu w placówkach handlowych (art. 1519a Kodeksu pracy). Oznacza to, że 
pracownicy zatrudnieni w takich placówkach nie mogą w te dni wykonywać pracy.

73eea530-aa57-4d6d-a206-799b41196ea8

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1 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

 ● art. 130, art. 144, art. 1519a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

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

>> odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.  Jak prawidłowo skorygować odpis na zfśs 
za 2014 r.

Pracodawca, u którego w 2014 r. funkcjonował zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, powinien do celów ustalenia rzeczywistej wysoko-
ści odpisu skorygować stan zatrudnienia na podstawie faktycznej prze-
ciętnej liczby zatrudnionych w końcu roku, obejmującej pracowników 
zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. W tej liczbie 
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nie należy uwzględniać chałupników i osób wykonujących umowy cywil-
noprawne, bez względu na długość ich trwania. 

Aby obliczyć kwotę, która powinna znaleźć się na rachunku zfśs, w pierwszej kolejności na-
leży wyznaczyć średnie planowane zatrudnienie na dany rok, a następnie stan faktycznego za-
trudnienia na koniec roku. W przepisach dotyczących zfśs nie określono jednak sposobu obli-
czania stanu zatrudnienia w danym miesiącu do celów ustalenia wysokości odpisu na fundusz.

Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia
Za najbardziej odpowiednie sposoby obliczania stanu zatrudnienia na potrzeby odpisu na 

zfśs uznaje się metody statystyczne, o których mowa w objaśnieniach do formularzy spra-
wozdawczych stosowanych w badaniach statystycznych (np. Z-03 lub Z-06).

Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia

Rodzaj metody Na czym polega Gdzie ma zastosowanie

średniej arytmetycznej ze 
stanów dziennych w mie-
siącu

polega na zsumowaniu stanów zatrudnie-
nia z każdego dnia (w przeliczeniu na pełne 
etaty), a następnie podzieleniu otrzymanej 
wartości przez liczbę dni miesiąca

przy dużej płynności kadr 
lub w warunkach natęże-
nia zjawiska udzielania ur-
lopów bezpłatnych

uproszczona polega na zsumowaniu stanów dziennych 
w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca i po-
dzieleniu ich przez 2; wykorzystując tę me-
todę nie należy uwzględniać osób, które 
przebywały na urlopach bezpłatnych w wy-
miarze powyżej 14 dni

w warunkach stabilnej sy-
tuacji kadrowej

średniej chronologicznej polega na zsumowaniu połowy stanu zatrud-
nienia w pierwszym i ostatnim dniu miesią-
ca i pełnego stanu zatrudnienia w 15. dniu 
miesiąca oraz podzieleniu otrzymanej war-
tości przez 2

jak wyżej

PRZYKŁAD
W listopadzie 2014 r. liczba osób zatrudnionych w spółce XYZ na podstawie umowy 
o pracę w przeliczeniu na pełne etaty kształtowała się następująco:
 ■ w okresie od 1 do 16 listopada 2014 r. – 72 osoby (pełne etaty),
 ■ w okresie od 17 do 20 listopada 2014 r. – 70,5 (pełne etaty),
 ■ w okresie od 21 do 30 listopada 2014 r. – 75 osób (pełne etaty).

Średni stan zatrudnienia wyliczony według każdej z 3 metod statystycznych wyniesie:
1)  metodą średniej arytmetycznej: 2184 (16 dni x 72 etaty + 4 dni x 70,5 etatów + 10 dni x

x 75 etatów) : 30 dni = 72,80 pełnych etatów;
2)  metodą uproszczoną: 72 + 75 = 147; 147 : 2 = 73,5 pełnych etatów;
3) metodą średniej chronologicznej: (36 + 37,5 + 72) : 2 = 72,75 pełnych etatów.
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Przeliczenie na pełne etaty

Przeliczenia osób zatrudnionych na niepełne etaty dokonuje się przez podzielenie liczby 
godzin pracy w tygodniu osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy przez licz-
bę godzin pracownika zatrudnionego na pełny etat, a następnie przez pomnożenie otrzy-
manego współczynnika przez liczbę osób pracujących w danym niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Wynik należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

PRZYKŁAD
Hurtownia spożywcza XYZ zatrudnia 10 osób na 1/4 etatu, 20 osób na 1/2 etatu oraz 
4 osoby na 3/4 etatu. Przeliczenie na pełne etaty powinno wyglądać następująco:

Liczba osób zatrud-
nionych w niepełnym 

wymiarze

Wymiar 
etatu

Tygodniowa 
liczba godzin 

pracy

Współczynnik 
przeliczeniowy

Liczba osób zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze po 
przeliczeniu na pełne etaty

10 1/4 10 10 : 40 = 0,25 0,25 x 10 = 2,5

20 1/2 20 20 : 40 = 0,5 0,5 x 20 = 10

4 3/4 30 30 : 40 = 0,75 4 x 0,75 = 3

Suma: 34  Suma: 15,5

Korekta odpisu

Po wyznaczeniu średniego zatrudnienia w danym roku należy porównać planowany stan 
zatrudnienia ze stanem faktycznym. Jeżeli:
 ■ przeciętna liczba zatrudnionych okazała się wyższa od zaplanowanej – powstałą niedo-

płatę należy odprowadzić na konto funduszu, 
 ■ przeciętna liczba zatrudnionych okazała się niższa niż planowana – można wycofać nad-

płatę z rachunku funduszu lub przeznaczyć ją na działalność socjalną w przyszłym roku, 
zmniejszając tym samym wysokość odpisu na zfśs w tym roku, jeżeli pracodawca zamierza 
kontynuować działalność socjalną (nie dotyczy jednostek sfery budżetowej),
 ■ przeciętna liczba zatrudnionych jest równa planowanej liczbie zatrudnionych – nie należy 

dokonywać żadnych przeliczeń. 

Jeśli w chwili dokonywania korekty nie ma pieniędzy na koncie funduszu, wówczas wystą-
pi na nim saldo ujemne. W takiej sytuacji nie ma podstaw do pomniejszenia odpisu ustalane-
go na następny rok, a pracodawca nie ma możliwości odzyskania środków wykorzystanych 
ponad odpis wynikający z rzeczywistego poziomu zatrudnienia.

Korekty odpisu na zfśs zazwyczaj dokonuje się na początku następnego roku, ponieważ 
nie ma ustalonego terminu na jego dokonanie. 

Sankcje za nieskorygowanie odpisu
Za niedopełnienie obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zarządzaniem i go-

spodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym również za 
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zaniechania lub nieprawidłowości w czynnościach związanych z corocznym korygowaniem od-
pisów, przepisy przewidują karę grzywny do 2 tys. zł (art. 12a ustawy o zfśs). W tych sprawach sąd 
orzeka na podstawie wniosku pochodzącego od właściwego organu, tj. Państwowej Inspekcji 
Pracy, w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

d3c7aa6f-04c6-4660-8c12-e2a5db61f46e

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 16 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 5c, art. 12a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. z 2012 r., 
poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1198

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

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

Mariusz Pigulski –  ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych 
opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

>> podstawa wymiaru składki, wynagrodzenie minimalne, ubezpieczenie dobrowolne, obowiązki płatnika

ZM!ANY 2015   3. Jakie zmiany w ubezpieczeniach 
społecznych powoduje wzrost od 1 stycznia 2015 r. 
prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia 

Od 1 stycznia 2015 r. kwota prognozowanego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej wynosi 3959 zł. W stosunku do po-
przedniego roku wzrosła o 213 zł. Zmiana wpływa m.in. na podstawę 
oskładkowania przedsiębiorców i osób przebywających na urlopach wy-
chowawczych oraz na kwotę rocznego ograniczenia składek emerytalnej 
i rentowej. 

Konsekwencją wzrostu prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej jest zmiana wielu stawek, które obowiązują zarówno ubezpieczonych, jak i płat-
ników składek.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe
Od stycznia 2015 r. miesięczne ograniczenie składki na dobrowolne ubezpieczenie cho-

robowe wynosi 9897,50 zł, tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmo-
wanego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota tego 
ograniczenia będzie obowiązywać przez cały rok.
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PRZYKŁAD
Ewelina W. w okresie od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. przygotowuje w firmie 
zestawienia do sprawozdań rocznych. Z tytułu umowy zlecenia otrzymuje wynagrodze-
nie miesięczne w kwocie 10 000 zł. Zleceniobiorczyni podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Zgłosiła się również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast zlece-
niodawca opłaca za nią także składki na FP i FGŚP. Podstawa wymiaru składek na do-
browolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorczyni została ograniczona do kwoty 
9365 zł w 2014 r. oraz do kwoty 9897,50 zł za okres od 1 do 31 stycznia 2015 r.

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopie 
wychowawczym
W przypadku osób korzystających z urlopu wychowawczego podstawą wymiaru składek eme-

rytalnej i rentowej jest co do zasady kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacone-
go za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop. Tak ustalona podstawa nie może być jednak:
 ■  niższa niż 75% płacy minimalnej ani
 ■  wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składki za osoby przebywające na urlopie wychowawczym są rozliczane przez płatników 
składek lub przez ZUS, natomiast finansowane są przez budżet państwa. Jednak nie wszystkie 
osoby korzystające z urlopu wychowawczego mają do nich prawo, gdyż obowiązkowo z tego ty-
tułu ubezpieczeniom podlegają tylko te osoby, które jednocześnie nie posiadają innych tytułów 
powodujących obowiązek ubezpieczeń bądź nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na 
urlopie wychowawczym w 2015 r.

Rodzaj składki

Maksymalna podstawa wymiaru 
składki

Minimalna podstawa wymiaru 
składki

60% kwoty prognozowanego 
miesięcznego wynagrodzenia – 2375,40 zł

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia – 1312,50 zł

emerytalna (19,52%) 463,68 zł 256,20 zł

rentowa (8%) 190,03 zł 105 zł

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Wzrost prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wpływa 
także na zmianę kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na:
 ■  ubezpieczenie emerytalne,
 ■  ubezpieczenia rentowe,
 ■  Fundusz Emerytur Pomostowych.
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Ograniczenie to nie ma natomiast zastosowania do pozostałych obowiązkowych ubezpie-
czeń, tj. chorobowego, wypadkowego, zdrowotnego oraz FP i FGŚP.

Kwotę ograniczenia rocznej podstawy stanowi 30-krotność prognozowanego miesięczne-
go wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy. W 2015 r. jest to kwota 118 770 zł 
(30 x 3959 zł). Powyżej tej kwoty w roku płatnik zaprzestaje naliczania i opłacania składek 
emerytalno-rentowych za ubezpieczonych.

Podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących poza-

rolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących stanowi 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na 2015 r. Zatem wyższa kwota tego wynagro-
dzenia powoduje wzrost podstawy wymiaru oraz składek na ubezpieczenia społeczne 
przedsiębiorców. 

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców i osób współpracujących

Ubezpieczenie
Wysokość składki liczona od podstawy 

wymiaru 2375,40 zł (60% z 3959 zł)

emerytalne (19,52%) 463,68 zł

rentowe (8%) 190,03 zł

chorobowe (2,45%) 58,20 zł

wypadkowe (1,93%) 45,85 zł

Fundusz Pracy (2,45%) 58,20 zł

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 8, ust. 6, art. 18 ust. 5b, ust. 8, ust. 14, art. 19 ust. 1 i ust. 10, art. 20 ust. 3–4 ustawy z 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2015 r. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1220

 ● obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia 
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. z 2014 r., poz. 1137

 ● komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250% prognozowa-
nego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowe-
mu podlegają dobrowolnie – M.P. z 2014 r., poz. 1155

81e6d98d-b06b-4b77-9e0e-f171eceab5ed

Agata Pinzuł –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA 
prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w dziale personalnym, były wieloletni pracownik ZUS
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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 

W jakiej wysokości może zostać ustalony dodatek 
za pracę w nocy
Firma chce w regulaminie zakładowym określić inną (wyż-
szą) niż wskazana w Kodeksie pracy wysokość dodatku za 
pracę w porze nocnej. Czy ma do tego prawo?
TAK! Przepisy prawa pracy określają minimalną wysokość dodat-ku za pracę w nocy. Wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie ma jednak przeszkód, aby w regulacjach zakładowych (np. regulaminie pracy) lub w umo-wie o pracę ustalić wysokość tego dodatku w wyższej wysokości. Pod żadnym pozorem nie może on być niższy niż wymagane minimum.
Jak bez zbędnych formalności skierować pracownika 
do odśnieżania terenu
Czy w przypadku nagłych opadów śniegu pracodawca może 
skierować pracowników do odśnieżania terenu wokół irmy?
TAK! W uzasadnionych przypadkach pracodawca ma prawo oddele-gować pracownika do innej pracy niż określona w jego umowie o pra-cę. Oddelegowanie jest możliwe na okres nieprzekraczający 3 mie-sięcy w roku kalendarzowym. Jeśli skierowanie do wykonania innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika, a nowa praca odpowiada jego kwali ikacjom, nie ma potrzeby wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy.
Czy długa choroba pracownika pozwoli mu uniknąć 
nagany
Chcieliśmy ukarać pracownika naganą. Zanim zdążyliśmy z nim 
porozmawiać, pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na 
następny miesiąc. Podejrzewamy, że będzie chorował jeszcze 
kilka miesięcy. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli go ukarać?
TAK! Nie można ukarać pracownika naganą, jeśli upłynęły 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez niego obowiązku pracow-niczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się przez niego tego naruszenia. Jedynie 2-tygodniowy termin na ukaranie pracownika nie rozpoczyna się, jeżeli z powodu nieobecności w pracy nie można było go wysłuchać. Jeśli więc pracownik będzie chorował przez następne 3 mie-siące, pracodawca nie będzie miał możliwości nałożenia na niego kary. Choroba pracownika nie przerywa bowiem biegu powyższego terminu.

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek
radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń
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Porady na trudne czasy
 ✔ Pracodawca nie ponosi kosztów pozytywnego wyniku badania krwi 

pracownika przeprowadzanego w związku z podejrzeniem o zażywanie 
przez niego narkotyków
Pracownik podejrzewany o zażywanie narkotyków, niezależnie od badania narkotestem, 
zawsze może żądać od pracodawcy skierowania na badanie krwi. Pracownik powinien 
zostać pouczony o tej możliwości. Jeżeli wynik badania potwierdzi stan po zażyciu nar-
kotyków, koszty tego badania ponosi pracownik. W przypadku negatywnego wyniku 
koszty badań pokrywa pracodawca – zob. „Jak kontrolować pracowników podejrza-
nych o zażywanie narkotyków”, str. 28

 ✔ Jeśli pracodawca zapewni pracownikom transport do pracy, nie opłaci 
z tego tytułu podatku 
Od 1 stycznia 2015 r. zwolniona z opodatkowania jest wartość nieodpłatnych świadczeń 
otrzymanych przez pracowników z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu 
autobusem. Zatrudniający może w tym celu wykorzystać inny pojazd, po warunkiem że 
będzie spełniał warunki konstrukcyjne właściwe dla autobusu. Wprowadzenie nowego 
zwolnienia z podatku może być zachętą dla pracodawców do zatrudniania np. osób 
bezrobotnych lub niepełnosprawnych, a także wynagradzanych minimalną stawką, któ-
re będą wykonywać pracę poza swoim miejscem zamieszkania – zob. „Kiedy wartość 
dojazdu do pracy zapewniona przez pracodawcę od 1 stycznia 2015 r. jest nieopodat-
kowana”, str. 38

 ✔ Pracodawca zatrudniający bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, skorzysta 
z ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP przez okres zawartej umowy o pracę
Okres zwolnienia z opłacania składek jest ściśle związany z okresem, na który została 
zawarta umowa o pracę z osobą bezrobotną. Jeżeli z taką osobą jest zawierana umowa 
o pracę na czas określony krótszy niż 12 miesięcy, po której bezpośrednio jest zawiera-
na kolejna umowa o pracę, prawo do ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP będzie przy-
sługiwało pracodawcy wyłącznie za okres trwania pierwszej umowy o pracę – zob. „Jak 
prawidłowo ustalić okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za 
bezrobotnych, którzy ukończyli 50. rok życia”, str. 50

 ✔ Prawidłowe ustalenie stopy procentowej zasiłku macierzyńskiego pomoże 
uniknąć nadpłaty świadczenia
Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100%, 80% lub 60% miesięcznej podstawy 
wymiaru zasiłku. Jeżeli ubezpieczona wystąpi w ciągu 14 dni po porodzie o zasiłek ma-
cierzyński za okres podstawowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego, otrzyma zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru – zob. „W jakiej 
wysokość wypłacać zasiłek macierzyński”, str. 54
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1. Zmiany prawa – weszły w życie 19.12.2014 r.–1.01.2015 r.

Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 15 grudnia 2014 r.

19 grudnia 2014 r.

1.1.  Zmiany w obowiązkach informacyjnych funkcjonariuszy Straży 
Granicznej niezbędnych do udzielania zwolnień od służby

Uchylone zostały m.in. przepisy dotyczące usprawiedliwiania nieobecności funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej w służbie z powodu choroby, określające podmiot, któremu funkcjonariusz do-
starcza zaświadczenie lekarskie, termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego, okres zwolnienia 
od zajęć służbowych niezbędnego do osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym 
członkiem rodziny, zwolnienia od zajęć służbowych w celu oddania krwi oraz w celu przeprowa-
dzenia badań lekarskich. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie o Straży Granicznej (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1402). Ponadto funkcjonariusze ci zostali zobowiązani do informowania przełożo-
nego w sprawach osobowych o dziecku małżonka oraz o fakcie pozostawania członka rodziny 
we wspólnym gospodarstwie domowym – w przypadku korzystania ze zwolnienia od zajęć służ-
bowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tymi osobami. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od 
zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej – Dz.U. z 4 grudnia 2014 r., poz. 1721

25 grudnia 2014 r.

1.2.  Usprawnienia w postępowaniu dyscyplinarnym 
adwokatów i radców prawnych

Rzecznikom dyscyplinarnym, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury i Głównemu Rzeczniko-
wi Dyscyplinarnemu został nadany status organów. Określono również zadania poszczególnych 
rzeczników dyscyplinarnych. Z 3 do 4 lat wydłużono kadencję organów adwokatury, organów izb 
adwokackich oraz zespołów adwokackich, a także organów samorządu radców prawnych. Obok 
kary dyscyplinarnej będzie mógł być dodatkowo orzeczony obowiązek przeproszenia pokrzyw-
dzonego. Ponadto wydłużono terminy przedawnienia przewinień dyscyplinarnych. 
Ustawa z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych 
innych ustaw – Dz.U. z 10 grudnia 2014 r., poz. 1778

25 grudnia 2014 r.

1.3.  Zmiany porządkujące w ramowych programach 
przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

Wprowadzone zostały korekty błędów w tabelach załącznika nr 2 do rozporządzenia, 
określających liczbę godzin przeznaczonych na prowadzenie zajęć w trakcie przeszkoleń 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy, uzyskania świadectwa ratownika, 
indywidualnych technik ratunkowych (w tym zakresie dokonano również zmiany treści prze-
szkolenia) oraz eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień wyż-
szy. Zmiany mają charakter porządkujący.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 listopada 2014 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków 
morskich – Dz.U. z 10 grudnia 2014 r., poz. 1779
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26 grudnia 2014 r.

1.4.  Zmiany w wypłacie należności pieniężnych żołnierzom 
pełniącym służbę poza granicami państwa

Umożliwiona została wypłata przez dowódcę jednostki wojskowej, na wniosek żołnierza, 
zaliczki na poczet należności zagranicznej. Odstąpiono od wypłaty należności zagranicznej 
w walucie państwa, w którym żołnierz pełni służbę, pozostawiając jednocześnie wypłatę 
w złotych i/lub w walucie kwoty bazowej ustalonej dla tego państwa. Doprecyzowano, że 
zwiększenie należności zagranicznej przysługuje wyłącznie żołnierzom zawodowym pełnią-
cym służbę w strefie działań wojennych i posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza 
lub lekarza dentysty. Ponadto przyjęto, że wszystkim żołnierzom zawodowym pełniącym 
służbę poza granicami państwa (z wyjątkiem obserwatorów wojskowych) przysługują należ-
ności z tytułu podróży służbowych na jednakowych zasadach. Ujednolicono również kwe-
stię odbywania podróży służbowej na terytorium Polski, wskazując, że za czas tej podróży 
żołnierzowi zawodowemu przysługują należności pieniężne ustalone na zasadach dotyczą-
cych żołnierzy zawodowych odbywających krajowe podróże służbowe. 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza 
granicami państwa – Dz.U. z 11 grudnia 2014 r., poz. 1787

1 stycznia 2015 r.

1.5.  ZM!ANY 2015   Zmiany w doskonaleniu zawodowym biegłych 
rewidentów

Określono, że obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegły rewident odbywa przez uczestnictwo 
w szkoleniach przeprowadzanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostki upraw-
nione oraz przez samokształcenie zawodowe. Przewidziano dwie formy obligatoryjnego dosko-
nalenia, tj. w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci 
Internet (e-learning). Natomiast samokształcenie odbywane jest m.in. przez: uczestnictwo w kon-
ferencjach, pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, uczestnictwo w studiach 
wyższych, trzeciego stopnia i podyplomowych, uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych 
w formie stacjonarnej lub kształcenia na odległość (e-learning), udział w opracowywaniu projektów 
aktów prawnych. Na potwierdzenie odbycia samokształcenia biegły rewident składa oświadczenie, 
zawierające m.in. informacje o sposobie, zakresie tematycznym, terminie i liczbie godzin samo-
kształcenia. Ponadto określono kryteria, jakie musi spełnić jednostka ubiegająca się o wpis do 
wykazu jednostek uprawnionych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Zmiany są dosto-
sowaniem przepisów do ustawy deregulacyjnej w obszarze zawodów rynku finansowego. 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego do-
skonalenia zawodowego biegłych rewidentów – Dz.U. z 5 grudnia 2014 r., poz. 1730

Oprac. Anna Seroczyńska

A

C INFORorganizerze 

 www.infororganizer.pl
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2. Najnowsze orzecznictwo
   2.1.  Kto opłaca składki ubezpieczeniowe za członka zarządu 

na kontrakcie menedżerskim 

Spółka kapitałowa jest zobowiązana do zapłaty składek na ubezpiecze-
nia społeczne, jeśli zawarła kontrakt menedżerski z osobą, która jest 
członkiem zarządu spółki. Członek zarządu spółki nie podejmuje bo-
wiem działalności we własnym imieniu i na własne ryzyko, lecz działa 
jako organ spółki kapitałowej (wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 
2014 r., I UK 126/14).
Spółka akcyjna zawarła kontrakty menedżerskie z członkami zarządu. Każdy z menedżerów 

prowadził działalność gospodarczą mającą za przedmiot – zgodnie z wpisem do ewidencji – za-
rządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Początkowo spółka 
opłacała składki ubezpieczeniowe traktując menedżerów jak zleceniobiorców, później zaś uzna-
ła to za bezzasadne. Przyjęła bowiem, że nie jest do tego zobowiązana, skoro członkowie zarzą-
du, będący jednocześnie przedsiębiorcami, odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. 

ZUS, do którego spółka zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa, uznał 
jednak, że to ona powinna opłacać składki ubezpieczeniowe za członków zarządu, mających za-
warte kontrakty menedżerskie (umowy o świadczenie usług). Spółka nie zgodziła się z takim sta-
nowiskiem i sprawa trafiła do sądu. 

Stanowiska sądów i Sądu Najwyższego
Sąd I instancji przyznał rację spółce. Orzekł, że menedżerowie-przedsiębiorcy płacą składki 

za siebie i wyłącza to obowiązek zapłaty składek przez spółkę. Sąd apelacyjny, do którego organ 
rentowy wniósł apelację, uznał argumentację ZUS za prawidłową i zmienił wyrok sądu I instancji. 
Spółka zaskarżyła wyrok skargą kasacyjną. 

Sąd Najwyższy oddalił skargę. W ustnym uzasadnieniu wyroku SN podkreślił, że w przedmio-
towej sprawie kluczowe znaczenie ma fakt, że menedżerowie, z którymi spółka zawarła umowy 
cywilnoprawne, byli członkami zarządu tej spółki. Zatem, mimo że prowadzili działalność gospo-
darczą, działali w spółce jako jej organ (zarząd). Istotą prowadzenia działalności gospodarczej 
jest bowiem prowadzenie jej na własne ryzyko i we własnym imieniu. Tu zaś warunek ten nie został 
spełniony, skoro zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego organ spółki działał w jej imieniu. Składki 
za członków zarządu powinna zatem opłacać spółka. Sąd Najwyższy zwrócił ponadto uwagę, 
że byłoby niewłaściwe, by spółka kapitałowa przerzucała swoje koszty (tu: zobowiązania wobec 
ZUS) na inne podmioty.

Wnioski 
Zawarcie przez spółkę kapitałową kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) z osobą, 

która jest powołana do zarządu spółki kapitałowej i wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 
jako członek organu zarządzającego tej spółki powoduje, że menedżer nie działa jako przedsię-
biorca – a więc nie podejmuje czynności we własnym imieniu i ze skutkiem dla siebie – lecz dzia-
ła w imieniu spółki. Dlatego, jak ocenił Sąd Najwyższy, kontrakt menedżerski stanowi odrębny 
tytuł do ubezpieczeń. 

Aneta Olędzka – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 
z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego
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>> zmiany prawa, wynagrodzenie minimalne, odpisy na zfśs, niepełnosprawni, ulga prorodzinna

ZM!ANY 2015   1. Zmiany w wynagrodzeniach i innych 
świadczeniach od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje wyższe, co do zasady, o 70 zł wyna-
grodzenie minimalne. Od tego dnia rozszerzono również katalog osób 
niepełnosprawnych, na które pracodawcy mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie do wynagrodzeń oraz wprowadzono możliwość wnioskowania 
o dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem tych osób. Ponadto odpis 
na zfśs za 2015 r. pracodawcy nadal ustalają od kwoty 2917,14 zł, a dla 
nauczycieli od 2879,91 zł.

W 2015 r. zmienią się również inne przepisy dotyczące rozliczania pracowników. Od 
4 stycznia 2015 r. certyfikaty rezydencji bez określonego terminu ważności będą uznawane 
przez 12 miesięcy od dnia ich wydania. Ponadto od 1 stycznia 2015 r. niektórzy podatnicy 
uprawnieni do ulgi z tytułu wychowywania dzieci skorzystają z wyższego wsparcia z tego 
tytułu już przy składaniu zeznania rocznego za 2014 r. 

Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia 
od 1 stycznia 2015 r. 

W 2015 r. minimalne wynagrodzenie pracowni-
ka zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 
musi wynosić co najmniej 1750 zł brutto, z zastrze-
żeniem, że w okresie pierwszego roku pracy może 
ono zostać obniżone do kwoty 1400 zł (czyli do wy-

sokości 80% ustawowego minimum). W przypadku osób pracujących na niepełny etat mi-
nimalną pensję ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej 
do przepracowania w danym miesiącu (art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). 

PRZYKŁAD
Mirosława J. wykonuje pracę na 1/4 etatu. W umowie o pracę wysokość wynagrodzenia pra-
cownicy została wskazana w następujący sposób: „Pracownicy przysługuje wynagrodzenie 
minimalne obowiązujące w danym roku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu”. 
W styczniu 2015 r. powinna przepracować 40 godzin. Zakładając, że pracownica wypracuje 
ustaloną liczbę godzin, powinna otrzymać 437,50 zł (40 godz. : 160 godz. x 1750 zł).

Pracownik otrzymujący co miesiąc ustawową płacę minimalną, któremu wynagrodzenie 
za pracę wykonaną w grudniu 2014 r. zostanie wypłacone w pierwszych dniach stycznia 
2015 r., powinien otrzymać kwotę odpowiadającą minimalnej pensji obowiązującej w 2014 r. 
Dopiero za pracę wykonaną w styczniu 2015 r. nabędzie prawo do wyższego wynagrodzenia.

Posłuchaj audiokomentarza „Minimalne 
wynagrodzenie za pracę w 2015 r. i świadczenia 
od niego zależne”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Świadczenia niezaliczane do minimalnego wynagrodzenia

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych 

W związku ze wzrostem w 2015 r. płacy minimalnej podstawa wymiaru świadczeń choro-
bowych przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie 
może być niższa niż:
 ■ 1208,06 zł – w pierwszym roku ubezpieczenia, tj. 80% wysokości minimalnego wynagro-

dzenia [1400 zł – (1400 zł x 13,71%)];
 ■ 1510,07 zł – od drugiego roku ubezpieczenia, tj. 100% wysokości minimalnego wynagro-

dzenia [1750 zł – (1750 zł x 13,71%)].

Możliwa jest również podstawa wymiaru 
wynosząca 1510,08 zł. Będzie tak wtedy, gdy 
minimalne wynagrodzenie zostanie bezpo-
średnio pomniejszone o wskazany procent 
składek, tj. 1750 zł – 13,71% = 1510,08 zł. 
Różnica w podstawie wymiaru nie wpłynie 
jednak na wysokość stawki dziennej świadczeń chorobowych. 

W przypadku pracowników niepełnoetatowych minimalną podstawę wymiaru zasiłku na-
leży proporcjonalnie obniżyć. 

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nie może być niższa od minimalnego wyna-
grodzenia obowiązującego nie tylko w dniu powstania prawa do świadczenia, ale także w ca-
łym okresie jego pobierania. Wymusza to niekiedy przeliczenie podstawy przy zwolnieniach 
chorobowych trwających na przełomie roku.

PRZYKŁAD
Magdalena L. (pracownica zatrudniona na pełny etat), legitymująca się okresem za-
trudnienia powyżej roku, nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim od 17 listo-
pada 2014 r. do 9 stycznia 2015 r. Pracodawca ustalił podstawę zasiłku chorobowe-
go z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania, która wyniosła 1491,85 zł. 

Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika 
nie należy uwzględniać:

wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych

nagrody jubileuszowej odprawy pieniężnej przysługu-
jącej pracownikowi w związku 
z przejściem na emeryturę lub 
rentę z tytułu niezdolności do 
pracy

UWAGA!
W przypadku pracowników zatrudnionych na część 
etatu minimalną podstawę wymiaru zasiłku należy 
ustalić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
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Ta kwota będzie stanowić podstawę wymiaru zasiłku należnego do 31 grudnia 2014 r. 
Za okres od 1 do 9 stycznia powinna wynosić 1510,07 zł (1510,08 zł).

Wyższe kwoty wolne od potrąceń

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wyższą kwotę wolną od potrąceń, gwaran-
tującą zachowanie pewnego minimum bytowego. 

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń w 2015 r. w odniesieniu do osób zatrudnionych w peł-
nym wymiarze etatu 

Rodzaj potrącenia
Podstawowe 
kup* + PIT-2

Podstawowe 
kup, bez PIT-2

Podwyższone 
kup + PIT-2

Podwyższone 
kup, bez PIT-2

sumy egzekwowane na mocy 
tytułów wykonawczych na po-
krycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne 
oraz potrącanie należności na 
rzecz pracodawcy

1286,16 zł 1239,16 zł 1291,16 zł 1244,16 zł

potrącenia dobrowolne na 
rzecz innych podmiotów niż 
pracodawca

1028,93 zł 991,33 zł 1032,93 zł 995,33 zł

kary pieniężne 1157,54 zł 1115,24 zł 1162,04 zł 1119,74 zł

zaliczki pieniężne 964,62 zł 929,37 zł 968,37 zł 933,12 zł

*koszty uzyskania przychodów

PRZYKŁAD
Ryszard K. zatrudniony na pełny etat otrzymuje co miesiąc minimalne wynagrodzenie. 
Ma prawo do podstawowych zryczałtowanych kup i kwoty zmniejszającej zaliczkę na 
podatek (46,33 zł). W styczniu 2015 r. nie rozliczył się z pobranej na zakup materiałów 
zaliczki pieniężnej. W tej sytuacji pracodawca ma prawo potrącić ze styczniowej pensji 
Ryszarda K. 321,54 zł, co wynika z wyliczeń:
 ■ 1750 zł – [239,93 zł (składki na ub. społeczne) + 135,91 zł (składka na ub. zdrowotne) 
+ 88,00 (zaliczka na podatek)] = 1286,16 zł (kwota do wypłaty);
 ■ 1286,16 zł – (964,62 zł – kwota wolna od potrąceń) = 321,54 zł (kwota do potrącenia).

Kwotę wolną należy zmniejszać proporcjonalnie do wymiaru etatu. Aby ustalić jej wyso-
kość w zależności od wymiaru czasu pracy, w pierwszej kolejności należy obliczyć minimal-
ne wynagrodzenie w proporcji do etatu, a następnie dokonać pomniejszenia o składki ZUS 
i zaliczkę na podatek. Nie należy ustalać kwoty wolnej od potrąceń dla pracowników zatrud-
nionych na niepełny etat od minimalnego wynagrodzenia netto dla zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy.



www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 1(265)
IFK

III. TEMAT NUMERU 19

Wybrane kwoty wolne obowiązujące w 2015 r. przy potrąceniach niealimentacyjnych 
w przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu

Wymiar etatu
Podstawowe kup 

+ PIT-2
Podstawowe kup 

bez PIT-2
Podwyższone kup 

+ PIT-2
Podwyższone kup 

bez PIT-2
1/4 375,97 zł 324,54 zł 377,52 zł 329,54 zł
1/3 479,13 zł 426,06 zł 484,17 zł 431,06 zł
1/2 676,08 zł 630,08 zł 684,48 zł 635,08 zł
3/4 980,62 zł 934,62 zł 985,62 zł 939,62 zł

Wyższe dodatki za pracę w porze nocnej

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracow-
nikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wy-
sokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia (art. 1518 § 1 
Kodeksu pracy). Sposób obliczania dodatku rekompensującego uciążliwość wykonywania 
pracy w nocy jest następujący:

Krok 1. Minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym miała miejsce praca w nocy, 
należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym mie-
siącu (według wymiaru czasu pracy obliczonego zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 
Kodeksu pracy).

Jako dzielnika nie wolno stosować faktycznej liczby przepracowanych godzin, gdyż pro-
wadziłoby to do różnicowania wysokości tego dodatku w zależności od rozkładu czasu pra-
cy obowiązującego danego pracownika (stanowisko GIP z 23 stycznia 2008 r.).

Krok 2. Należy obliczyć 20% otrzymanej stawki.
Krok 3. Wynik należy pomnożyć przez liczbę godzin pracy w nocy.
Za pracę w nocy świadczoną w grudniu 2014 r. pracownikowi przysługują dodatki obli-

czone na podstawie obowiązującej w tym roku płacy minimalnej. Nowa wysokość dodatków 
jest należna począwszy od pracy zaplanowanej od 1 stycznia 2015 r. 

PRZYKŁAD
Michał G. wykonywał pracę w porze nocnej w godz. od 22.00 31 grudnia 2014 r. do 6.00 
1 stycznia 2015 r. Jako podstawę obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej należy przy-
jąć wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2014 r. Należy tak postąpić, ponieważ praca 
w godz. od 22.00 do 6.00 należy do grudniowego wymiaru czasu pracy. Gdyby osoba ta mia-
ła zaplanowaną pracę w godz. od 24.00 do 8.00 1 stycznia 2015 r., dodatek za pracę w nocy 
należałoby obliczyć z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. 

Minimalna wysokość dodatków za pracę w nocy w 2015 r.

Miesiąc Sposób wyliczenia dodatku Kwota brutto dodatku za 1 godz.

1 2 3

styczeń (1750 zł : 160 godzin) = 10,94 zł; 10,94 zł x 20% 2,19 zł

Posłuchaj audiokomentarza „Praca w nie-
dziele i święta po zmianach”  dostępnego 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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1 2 3

luty (1750 zł : 160 godzin) = 10,94 zł; 10,94 zł x 20% 2,19 zł

marzec (1750 zł : 176 godzin) = 9,94 zł; 9,94 zł x 20% 1,99 zł

kwiecień (1750 zł : 168 godzin) = 10,42 zł; 10,42 zł x 20% 2,08 zł

maj (1750 zł : 160 godzin) = 10,94 zł; 10,94 zł x 20% 2,19 zł

czerwiec (1750 zł : 168 godzin) = 10,42 zł; 10,42 zł x 20% 2,08 zł

lipiec (1750 zł : 184 godziny) = 9,51 zł; 9,51 zł x 20% 1,90 zł

sierpień (1750 zł : 160 godzin) = 10,94 zł; 10,94 zł x 20% 2,19 zł

wrzesień (1750 zł : 176 godzin) = 9,94 zł; 9,94 zł x 20% 1,99 zł

październik (1750 zł : 176 godzin) = 9,94 zł; 9,94 zł x 20% 1,99 zł

listopad (1750 zł : 160 godzin) = 10,94 zł; 10,94 zł x 20% 2,19 zł

grudzień (1750 zł : 168 godzin) = 10,42 zł; 10,42 zł x 20% 2,08 zł

Minimalne wynagrodzenie za przestój i ze względu na rozkład czasu pracy

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy powinni zapewnić pracownikom za czas niewykonywa-
nia pracy z powodu niezawinionego przez nich przestoju minimalne wynagrodzenie w no-
wej wysokości. Taki obowiązek powstaje również w przypadku wykonywania przez pracow-
nika innej odpowiedniej pracy w czasie takiego przestoju, a także wtedy, gdy pracownik, ze 
względu na rozkład czasu pracy, nie ma obowiązku wykonywania pracy, a jest wynagradza-
ny stawką minimalną. 

Wyższa płaca minimalna i konieczność przeliczenia niektórych świadczeń

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia często oznacza na początku roku konieczność 
przeliczenia części świadczeń wypłacanych pracownikom. Dotyczy to należności wypłaca-
nych w nowym roku, przy ustalaniu których były uwzględniane składniki obliczane z płacy 
minimalnej obowiązującej w poprzednim roku (np. dodatki nocne lub za pracę w godzinach 
nadliczbowych). Może to dotyczyć m.in. ryczałtu za nadgodziny, ekwiwalentu za urlop i wy-
nagrodzenia urlopowego.

Zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników i innych należności 
wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. ustawą okołobudżetową

Odpis na zfśs w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. odpis na zfśs na na-
uczyciela zatrudnionego w pełnym wymia-
rze zajęć w 2015 r. wynosi – tak samo jak 
w 2014 r. – 2879,91 zł (110% kwoty bazowej). 

Na poziomie z 2014 r. zamrożono też odpisy na fundusz dla pracowników uczelni publicz-
nych, których dokonuje się na podstawie planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń 

UWAGA!
Odpis na zfśs w 2015 r. pracodawcy powinni usta-
lać od kwoty 2917,14 zł.
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osobowych. Natomiast pracodawcy prywatni dokonują odpisu na zfśs w wysokości obowią-
zującej od 2011 r., tj. od 2917,14 zł.

Wynagrodzenia w sektorze państwowym na poziomie z 2014 r.

Ustawa okołobudżetowa zakłada od 1 stycznia 2015 r. m.in. „zamrożenie” maksymalnych wy-
nagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie z 2008 r. i nie 
przewiduje waloryzacji kwoty bazowej, na podstawie której wynagrodzenia te są ustalane (art. 5 
ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej).

W 2015 r. nie zmienią się maksymalne wynagrodzenia osób, do których ma zastosowanie 
tzw. ustawa kominowa, tj. m.in. dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw państwowych czy 
spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Dotyczy to również członków organów 
nadzorczych jednostek organizacyjnych, wymienionych w art. 1 pkt 2–8 ustawy kominowej, 
tj. m.in. jednoosobowych spółek handlowych utworzonych przez Skarb Państwa lub jedno-
stek samorządu terytorialnego czy agencji państwowych, a w szczególności rad nadzorczych 
i komisji rewizyjnych tych jednostek.

Wsparcie w kosztach zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych na nowych zasadach od 1 stycznia 2015 r. 
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o rehabilitacji dostosowująca przepisy 

dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 
z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zmiany w przepisach umożliwiają zachowanie cią-
głości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. 

Zwrot dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zobowiąże się zatrudniać oso-
by niepełnosprawne, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych zwrot dodatkowych kosz-
tów związanych z ich zatrudnieniem (są to koszty m. 
in. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urzą-
dzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakupu i autoryzacji opro-
gramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych). 

Do 31 grudnia 2014 r. zwrot kosztów dotyczył osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub po-
szukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy 
urząd pracy oraz pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, 
jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy. 

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują zmiany w tym zakresie polegające na:
 ■ rezygnacji z wymogu skierowania do pracy przez powiatowy urząd pracy, osób niepełno-

sprawnych – bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
 ■ rozszerzeniu grupy osób niepełnosprawnych, których zatrudnienie umożliwi pracodawcy 

ubieganie się o zwrot dodatkowych kosztów o wszystkie osoby niepełnosprawne pozostające 

Posłuchaj audiokomentarza „Zmiany 
w dofinansowaniu wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot 
kosztów, a nie jak dotychczas jedynie pracowników, 
których niepełnosprawność powstała w trakcie za-

trudnienia u danego pracodawcy.
 Prawo do takiego zwrotu nie powstaje, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności 

było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym prze-
pisów prawa pracy. 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 

Do 31 grudnia 2014 r. warunkiem uzyskania przez pracodawcę dofinansowania do wy-
nagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu, jeże-
li jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem 
(chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu z innych przyczyn wskazanych w ustawie o re-
habilitacji), było wykazanie wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia 
pracowników niepełnosprawnych. Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto za-
trudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przecięt-
nego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie 
poprzedzających 12 miesięcy.

Od 1 stycznia 2015 r. otrzymanie miesięcznego dofinansowania na nowo zatrudnionego pra-
cownika niepełnosprawnego zależy wyłącznie od wzrostu zatrudnienia ogółem (w stosunku 
do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy). Zrezygnowano 
zatem z warunku wykazywania wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów szkolenia pracowników wspomagających osoby niepełnosprawne

Do 31 grudnia 2014 r. pracodawca, który zatrudniał pracownika niepełnosprawnego, mógł 
otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników po-
magających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających 
komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samo-
dzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. 

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono w tym zakresie zmiany, polegające na:
 ■ umożliwieniu uzyskania zwrotu kosztów nie tylko zatrudnienia, ale i szkolenia pracowników 

pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwia-
jących komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do 
samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
 ■ ustaleniu wysokości refundacji kosztów szkolenia pracowników pomagających pracow-

nikowi niepełnosprawnemu w pracy, która obejmie 100% kosztów szkolenia, nie więcej 
jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia. 

Zwrot kosztów przebudowy związanej z modernizacją zamiast rozbudowy zakładu 
pracy chronionej

Nowelizacja zmodyfikowała katalog kosztów, których zwrotu ze środków PFRON mogą 
domagać się pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej. Do 31 grudnia 2014 r. 

 Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie bezrobot-
nych” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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pracodawcy mogli uzyskać zwrot kosztów: transportowych, administracyjnych oraz budo-
wy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu. Zwrot tych kosztów dotyczy wyłącznie 
dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
oraz może być przyznany jedynie pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, u któ-
rego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%. 

Od 1 stycznia 2015 r. koszty budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu roz-
szerzono o koszty budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomiesz-
czeń zakładu. Ponieważ sformułowanie „przebudowy związanej z modernizacją” nie zostało 
zdefiniowane w ustawie o rehabilitacji, należy posiłkować się przepisami prawa budowlanego.

Niższa refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Do 31 grudnia 2014 r. poniesione przez pracodawcę koszty szkolenia zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych mogły być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80% kosztów, 
nie więcej jednak niż do wysokości 2-krot-
nego przeciętnego wynagrodzenia na jed-
ną osobę. Od 1 stycznia 2015 r. wysokość 
refundacji kosztów z tego tytułu jest niższa, 
wynosząca maksymalnie 70% poniesionych 
kosztów z ograniczeniem do 2-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia. 

Pozostałe zmiany w ustawie o rehabilitacji

W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji, po 31 grudnia 2014 r. tracą moc obowią-
zującą 4 rozporządzenia wykonawcze do ustawy, tj.:
 ■ rozporządzenie MPiPS z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów 

związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. Nr 62, poz. 316; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 576,
 ■ rozporządzenie MPiPS z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do 

wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 241; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 370,
 ■ rozporządzenie MPiPS z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pra-

codawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Dz.U. Nr 70, poz. 603; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 814,
 ■ rozporządzenie MPiPS z 30 marca 2009 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pra-

cowników niepełnosprawnych – Dz.U. Nr 57, poz. 472; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 577.
Nowe rozporządzenia, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., są powtórzeniem 

dotychczasowych regulacji i modyfikują przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o rehabilitacji. 

Ulga na dzieci na nowych zasadach w rozliczeniu rocznym PIT za 2014 r. 

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wyższe kwoty ulgi na wychowanie dzieci (art. 27f 
ustawy o pdof). Z tych ulg skorzystają zasadniczo rodzice/opiekunowie wychowujący co 
najmniej troje dzieci. 

UWAGA!
Od 1 stycznia 2015 r. pracodawca może wnioskować 
o refundację kosztów szkolenia pracowników niepeł-
nosprawnych do wysokości 70% poniesionych kosztów, 
nie więcej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
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Wysokość ulgi z tytułu wychowywania dzieci za 2014 r. 

Kwota ulgi na wychowanie dzieci Ile zyskują podatnicy 
miesięczniedo 31 grudnia 2014 r. od 1 stycznia 2015 r.

na pierwsze i drugie 
dziecko

92,67 zł miesięcznie 
(1112,04 zł rocznie)

92,67 zł miesięcznie 
(1112,04 zł rocznie)

0,00 zł

na trzecie dziecko 139,01 zł miesięcznie 
(1668,12 zł rocznie)

166,67 zł miesięcznie 
(2000,04 zł rocznie)

27,66 zł

na czwarte i kolejne 
dziecko

185,34 zł miesięcznie 
(2224,08 zł rocznie)

225 zł miesięcznie 
(2700 zł rocznie)

39,66 zł

Mimo że nowe limity obowiązują od 1 stycznia 2015 r., zastosowanie mają do dochodów 
uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Oznacza to, że z wyższej ulgi podatnicy będą mogli sko-
rzystać po raz pierwszy składając zeznanie roczne PIT za 2014 r.

PRZYKŁAD
Małżonkowie R. wychowują czworo dzieci. Składając zeznanie roczne PIT za 2014 r. 
w ramach ulgi na wychowanie dzieci małżonkowie mogą odliczyć od podatku maksy-
malnie 6924,12 zł (92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł + 225 zł = 577,01 zł; 577,01 zł x 12 mie-
sięcy = 6924,12 zł).

Ponadto od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono przepisy przewidujące możliwość otrzymy-
wania tzw. dodatkowego wsparcia finansowego w związku z brakiem możliwości wykorzy-
stania całej kwoty ulgi na wychowanie dzieci. Wprowadzenie tych przepisów jest związane 
z tym, że często zdarza się, że po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (od do-
chodu) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (od podatku) kwota pozostałego podatku 
nie wystarcza podatnikom na odliczenie lub odliczenie w całości przysługującej im ulgi na 
wychowanie dzieci (art. 27f ust. 8–12 ustawy o pdof). Dodane art. 27f ust. 8–12 ustawy o pdof 
częściowo likwidują ten problem. Przepisy te umożliwiają bowiem otrzymanie dodatkowego 
wsparcia finansowego w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą odliczenia przysługują-
cą podatnikowi w ramach ulgi na wychowanie dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatko-
wym, z zastrzeżeniem, że kwota takiego wsparcia nie może przekroczyć kwoty podlegających 
odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
z wyłączeniem składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w dekla-
racji PIT-16A (art. 27f ust. 9 ustawy o pdof). Powoduje to, że podatnicy, którym przysługuje 
odliczenie ulgi na dzieci, otrzymają nie tylko zwrot zapłaconego podatku, ale także kwotę 
z tytułu niewykorzystanej ulgi, do wysokości kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu.

W przypadku gdy ulga na wychowanie dzieci przysługuje pozostającym przez cały rok 
podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo ro-
dzicom zastępczym, do ustalenia wysokości tych składek przyjmuje się łączną ich kwotę 
(art. 27f ust. 10 ustawy o pdof). Podobnie jest w przypadku podatników, którzy zawarli związek 
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małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, jeżeli ich małżonek zmarł w trakcie roku 
podatkowego (art. 27f ust. 11 ustawy o pdof).

Przepisy te mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., a więc 
otrzymywanie dodatkowego wsparcia finansowego, o którym mowa, jest możliwe już przy 
rozliczeniu PIT za 2014 r. W tym celu do zeznania PIT-36 lub PIT-37 za 2014 r. należy dołą-
czyć specjalny formularz (jest to tzw. część uzupełniająca zeznania podatkowego składana 
za 2014 r.), oznaczony symbolem PIT-UZ. Wzór tego formularza określa załącznik do rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzu-
pełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014. Jest to tymczasowy formularz. 
W kolejnych latach kwoty dodatkowego wsparcia finansowego będą wykazywane w „zwy-
kłych” zeznaniach PIT-36 lub PIT-37 (art. 27f ust. 12 ustawy o PIT).

PRZYKŁAD
Małżeństwo T. wychowuje czworo dzieci. Za 2014 r. małżeństwo T. złoży wspólne ze-
znanie PIT-37, w którym wykaże łączny dochód przed odliczeniem składek na ubez-
pieczenia społeczne w kwocie 66 000 zł (35 000 zł – dochód męża, 31 000 zł – do-
chód żony). Od tego dochodu małżeństwo odliczy składki na ubezpieczenia społeczne 
w łącznej kwocie 9048,60 zł. Dochód małżonków do opodatkowania wyniesie 27 141 zł 
(54 281,40 zł : 2), a podatek od tej kwoty – 8658,72 zł. Od podatku małżeństwo T. odli-
czy 4413,74 zł składki zdrowotnej (7,75%), a więc po odliczeniu tych składek podatek 
wyniesie 4245 zł.
Roczna kwota ulgi na wychowanie dzieci za 2014 r. w przypadku małżeństwa T. wynosi 
6924,12 zł (12 x 577,01 zł). Z tej kwoty 4245 zł małżonkowie będą mogli odliczyć w zeznaniu 
PIT-37 za 2014 r. Natomiast pozostała kwota (ponieważ jest to kwota niższa od sumy pod-
legających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne), tj. 2679,12 zł, 
będzie mogła zostać przez małżonków otrzymana jako dodatkowe wsparcie finansowe. 
W tym celu małżonkowie do zeznania PIT-37 za 2014 r. powinni dołączyć formularz PIT-UZ 
z wykazaną w nim m.in. kwotą do zwrotu w wysokości 2679,12 zł (poz. 18 PIT-UZ).

PRZYKŁAD
Katarzyna P. jest osobą samotnie wychowującą pięcioro dzieci, na które przysługuje jej 
prawo do ulgi. Za 2014 r. złoży ona zeznanie PIT-37, w którym wykaże dochód w wyso-
kości 28 800 zł. Od tego dochodu odliczy składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 
3838,80 zł. Dochód do opodatkowania wyniesie 11 413 zł (22 826,20 zł : 2), a podatek od 
tej kwoty – 2996,64 zł. Od tego podatku Katarzyna P. odliczy składki na ubezpieczenie 
zdrowotne (7,75%) w wysokości 1872,49 zł, a więc podatek po odliczeniu tych składek 
wyniesie 1124 zł. 
Roczna kwota ulgi na wychowanie dzieci za 2014 r. w przypadku Katarzyny P. wynosi 
9624,12 zł (802,01 zł x 12 miesięcy = 9624,12 zł). Z tej kwoty 1124 zł będzie mogła odli-
czyć w zeznaniu PIT-37 składanym za 2014 r. Pozostała część ulgi na wychowanie dzieci 
wynosi 8500,12 zł (9624,12 zł – 1124 zł) i jest wyższa od sumy podlegających odliczeniu 
przez Katarzynę P. składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, tj. kwoty 5711,29 zł 
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(3838,80 + 1872,49 zł). Zatem jako dodatkowe wsparcie finansowe będzie mogła otrzy-
mać tylko kwotę 5711,29 zł (wykazując tę wartość w poz. 18 PIT-UZ).

O pozostałych zmianach w PIT pisaliśmy w nr 23/2014 MPPiU w artykule „Ograniczenie 
obowiązków pracodawców wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2015 r.”

Certyfikaty rezydencji od 4 stycznia 2015 r. z 12-miesięcznym 
terminem ważności 
Do 3 stycznia 2015 r. przepisy ustawy o pdof nie określały, jak należy traktować certyfi-

katy rezydencji, które nie zawierają okresu ważności. W związku z tym uznawano, że takie 
certyfikaty zachowują ważność do momentu, w którym nie ulegnie zmianie potwierdzony 
nimi stan faktyczny (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 2 września 2014 r., ILPB4/423–285/14–3/DS).

Od 4 stycznia 2015 r. w przypadku przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji bez wska-
zanego okresu ważności przyjmuje się, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę podatnika przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania (art. 41 
ust. 9a ustawy o pdof oraz art. 26 ust. 1i ustawy o pdop). 

PRZYKŁAD
Mikołaj G. (zleceniobiorca) przedstawił płatnikowi ukraiński certyfikat rezydencji wydany 
8 stycznia 2015 r. Na certyfikacie tym nie został wskazany okres jego ważności. Zatem 
po zmianach przepisów certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania zleceniobior-
cy do 7 stycznia 2016 r.

Szczególna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy w 12-miesięcznym okresie ważności cer-
tyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności zmieni się miejsce zamieszkania lub 
siedziba podatnika, dla którego taki certyfikat został wydany. W takim przypadku zaintereso-
wany podatnik jest zobowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania 
lub siedziby do celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji (art. 41 ust. 9b ustawy 
o pdof oraz art. 26 ust. 1j ustawy o pdop). 

W razie niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność za niepobranie podatku przez 
płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi, co do zasady, podat-
nik (art. 41 ust. 9c ustawy o pdof oraz art. 26 ust. 1k ustawy o pdop). Nie dotyczy to sytuacji, 
gdy z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, wynika, że 
miejsce zamieszkania podatnika do celów podatkowych uległo zmianie w okresie 12 miesięcy 
od dnia wydania certyfikatu. Wówczas – od dnia, w którym płatnik uzyskał taki dokument – od-
powiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niż-
szej od należnej ponosi płatnik (art. 41 ust. 9d ustawy o pdof oraz art. 26 ust. 1l ustawy o pdop).

Omawiane przepisy mają zastosowanie również do certyfikatów rezydencji wydanych 
przed wejściem w życie zmian. A zatem certyfikaty bez wskazanego okresu ważności za-
chowują ważność przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia ich wydania (art. 11 ustawy no-
welizującej z 29 sierpnia 2014 r.).
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III. TEMAT NUMERU 27

PRZYKŁAD
Polski płatnik spółka XYZ otrzymała litewski certyfikat rezydencji od Kazimierza O. (zle-
ceniobiorcy) 15 października 2014 r. Certyfikat ten nie zawiera wskazanego okresu waż-
ności. Oznacza to, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania zleceniobiorcy 
do 14 października 2015 r.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2–8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. Nr 200, poz. 1679; 

ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314

 ● art. 81 § 1–3, art. 871, art. 130, art. 1511 § 4, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 26, art. 26b, art. 26d, art. 32, art. 41 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1457

 ● art. 27f, art. 41 ust. 9a–9d 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. 1662

 ● art. 26 ust. 1i–1l ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 2, art. 4–5, art. 12–13 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej  – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta

 ● art. 1–2 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis 
prezydenta

 ● § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2015 r. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1220

 ● art. 31–34 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.U. UE L Nr 187, str. 1

35d22105-7cf7-4d6d-a04a-a7f494badad6

    Mariusz Pigulski –  ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych 
opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Urszula Kurowska  –  specjalista z zakresu legislacji i rehabilitacji zawodowej osób nie-
pełnosprawnych

     Tomasz Krywan –  prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Już w I kwartale 2015 r. dodatek do MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń 

Ustawa o pdof 2015 z komentarzem do wybranych przepisów
a w nim m.in.:
 jednolity tekst ustawy z zaznaczonymi zmianami przepisów od 1 stycznia 2015 r.,
 nowe zwolnienia z podatku, m.in. z tytułu dojazdów do pracy,
 zmiany dotyczące terminu ważności certyfikatów rezydencji,
 nowe zasady przyznawania ulgi prorodzinnej.

Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:
bok@infor.pl, tel 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 (32), www.sklep.infor.pl

POLECAMY!
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 >> badania lekarskie, narkotyki, rozwiązanie umowy o pracę

1.  Jak kontrolować pracowników podejrzanych 
o zażywanie narkotyków 

Pracownicy podejrzewani o znajdowanie się pod wpływem narkotyków 
mogą być poddani badaniu narkotestem. Takie badanie może być prze-
prowadzone tylko za zgodą pracownika.

Pracowników obowiązuje zakaz stawiania się w miejscu pracy pod wpływem nar-
kotyków czy innych środków odurzających, a także wnoszenia czy zażywania takich 
środków w miejscu pracy. Zakaz taki wynika z pracowniczego obowiązku sumiennego 
i starannego wykonywania pracy (art. 100 § 1 Kodeksu pracy) oraz obowiązku prze-
strzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 100 § 2 pkt 3 
Kodeksu pracy). 

Procedura postępowania z pracownikami będącymi 
pod wpływem środków odurzających
Przepisy nie regulują procedury postępowania z pracownikami podejrzanymi o stawienie 

się do pracy pod wpływem narkotyków lub zażywanie ich w czasie pracy. W przypadku nar-
kotyków pracodawca jest w gorszej sytuacji niż w przypadku alkoholu, gdzie procedura kon-
troli w tym zakresie została szczegółowo uregulowana w ustawie o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednak w odniesieniu do pracowników będących pod 
wpływem środków odurzających, procedura postępowania z pracownikami pod wpływem 
alkoholu może być w pewnym zakresie stosowana na zasadzie analogii. 

W razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków, można prze-
prowadzić badanie za pomocą narkotestu (testu na obecność narkotyków) przez upoważ-

nione przez pracodawcę osoby. Pracownik 
powinien być jednak uprzedzony o możliwo-
ści takiej kontroli. Najlepiej, aby tę kwestię 
regulował regulamin pracy lub inna procedu-
ra wewnętrzna.

Badanie pracownika narkotestem może 
odbyć się tylko za jego zgodą. Badanie po-

winno odbywać się w warunkach zapewniających nienaruszalność godności pracownika 
oraz ochronę jego dóbr osobistych. Może być ono dokonane na miejscu przez pracodawcę 
lub upoważnione przez niego osoby.

Ponadto, niezależnie od badania narkotestem, procedura kontroli powinna przewidywać, 
że w razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków, może on za-
wsze żądać skierowania na badanie krwi. Pracownik powinien zostać pouczony o tej możli-
wości. Jeżeli wynik badania potwierdzi stan po użyciu narkotyków, koszty tego badania po-
nosi pracownik.

UWAGA!
Pracownik powinien zostać uprzedzony przez pra-
codawcę o możliwości kontroli narkotestem.
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Procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o zażywanie narkotyków

Krok 1. Zaproponowanie pracownikowi przeprowadzenia badania narkotestem na obecność narko-
tyków w organizmie.

Krok 2. W razie odmowy pracownika poddania się badaniu narkotestem przedstawienie propozycji 
przeprowadzania badania krwi.

Krok 3. Jeśli wynik badania okaże się pozytywny, pracownik powinien zostać odsunięty od pracy oraz 
w zależności od uznania pracodawcy ukarany karą porządkową albo może z nim zostać rozwiązana 
umowa o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Natomiast w przypadku odmowy pra-
cownika poddania się badaniu może on zostać odsunięty od pracy bez prawa do wynagrodzenia.

Procedurę postępowania z pracownikami podejrzanymi o znajdowanie się pod wpływem 
narkotyków powinny zawierać regulacje wewnątrzzakładowe. Takie regulacje można wpro-
wadzić do regulaminu pracy lub zamieścić w odrębnej procedurze wewnętrznej.

Zapisy regulaminu pracy dotyczące postępowania z pracownikami pod wpływem narkotyków

§ 1
Używanie, obecność w organizmie, sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie narko-
tyków, środków odurzających lub psychotropowych czy innych substancji podobnych 
przez pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie zakładu pracy lub 
w miejscu pracy jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracownika.

§ 2
1.  W razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem środków i substancji wymie-

nionych w § 1 może zostać przeprowadzone przez kierownika administracyjnego lub jego 
zastępcę badanie pracownika narkotestem.

2.  Takie badanie może zostać przeprowadzone tylko za zgodą pracownika.
3.  Badanie powinno zostać przeprowadzone w pomieszczeniu socjalnym w siedzibie firmy.

§ 3
1.  Pracownik podejrzany o obecność w organizmie narkotyków, środków odurzających lub 

psychotropowych czy innych podobnych substancji może zażądać badania krwi.
2.  Badanie krwi przeprowadzane jest w klinice Zdrowie-Med Sp. z o.o.
3.  Pracownik ponosi koszty badania wymienionego w ust. 1 w przypadku, gdy wynik badania 

potwierdzi obecność w organizmie narkotyków, środków odurzających lub psychotropo-
wych czy innych podobnych substancji.

§ 4
Pracownik podejrzany o obecność w organizmie narkotyków, środków odurzających lub 
psychotropowych czy innych substancji podobnych, który odmawia poddania się badaniu 
narkotestem lub badaniu krwi, może zostać odsunięty przez pracodawcę od pracy bez za-
chowania prawa do wynagrodzenia. 
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Konsekwencje stwierdzenia zażywania narkotyków 
przez pracownika

W przypadku gdy wynik badania na obecność narkotyków jest pozytywny, pracownik 
zostaje bezwzględnie odsunięty od pracy lub niedopuszczony do pracy. W razie odmowy 
poddania się badaniu należy uznać, że poprzez analogię można zastosować art. 17 ust. 1 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. pracodawca, po-
siadając uzasadnione podejrzenie, że jego pracownik stawił się do pracy lub wykonuje obo-
wiązki zawodowe pod wpływem narkotyków, ma obowiązek odsunięcia go od świadczenia 
pracy. Okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji powinny być podane pracownikowi 
do wiadomości. Ze względu na brak wyraźnych regulacji w tym zakresie, do tego rodzaju sy-
tuacji należy podchodzić z dużą ostrożnością, by nie narazić się na zarzut bezpodstawnego 
oskarżenia, a przy tym naruszenia dóbr osobistych pracownika.

W razie uzasadnionych podejrzeń stosowania przez pracownika narkotyków pracodawca 
może zawiadomić o tym fakcie także odpowiednie organy ścigania, zgłaszając np. podejrze-
nie narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, niedopełnienia obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higie-
ną pracy lub podjęcia czynności zawodowych w stanie po użyciu środka odurzającego lub 
innej podobnie działającej substancji.

Z każdego zdarzenia osoby dokonujące kontroli powinny zadbać o sporządzenie odpo-
wiednich notatek służbowych z opisem jego przebiegu, wskazując w nim okoliczności i do-
wody świadczące o tym, że pracownik znajdował się w stanie wskazującym na użycie środ-
ków odurzających lub podobnych. 

PRZYKŁAD
Pracodawca zauważył, że jeden z pracowników zachowuje się w sposób wskazują-
cy na używanie środków odurzających. W przeprowadzonej rozmowie pracownik za-
przeczył takim zarzutom. Pracownik odmówił poddania się badaniu narkotestem. Nie 
wyraził także zgody na udanie się na badanie krwi do pobliskiego ośrodka zdrowia. 
W takiej sytuacji pracodawca nie może zmusić pracownika do poddania się badaniu. 
Ma jednak prawo nie dopuścić pracownika do pracy, podając mu powody swojej de-
cyzji. Może także zawiadomić o podejrzeniu przestępstwa właściwe organy ścigania, 
np. policję.

Odmowa poddania się badaniu może być oceniana na niekorzyść pracownika przy wy-
ciąganiu ewentualnych konsekwencji służbowych wobec niego, w przypadku gdy z okolicz-
ności wyraźnie wynika, że pracownik znajduje się w stanie po zażyciu narkotyków. Według 
orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących nietrzeźwości pracownik z re-
guły nie ma interesu w tym, by odmówić poddania się badaniu na wniosek pracodawcy. 
Odmowa poddania się badaniu nie polepsza bowiem jego sytuacji i tym samym nie pozba-
wia wiarygodności zeznań świadków tego zdarzenia (wyrok SN z 24 maja 1985 r., I PRN 
39/85, OSNC 1986/1/23). 
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Za naruszenie przez pracownika porządku i organizacji pracy, naruszenie zasad bhp, 
poprzez stawienie się do pracy w stanie po zażyciu środków odurzających pracodawca ma 
możliwość wymierzenia kar porządkowych, tj. kary nagany, upomnienia. Ponadto tego ro-
dzaju zdarzenia stanowią przesłankę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, a na-
wet rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Obowiązki pracodawcy wobec organów ścigania
W przypadku wykazania za pomocą narkotestu lub badań krwi zażywania przez pra-

cownika środków odurzających niektórzy pracodawcy mają obowiązek powiadomienia 
o tym fakcie organów ścigania. Taki obowiązek wynika z faktu, że właściciele lub osoby 
działające w ich imieniu, zarządcy albo kierownicy zakładu gastronomicznego, lokalu roz-
rywkowego lub osoby prowadzące inną działalność usługową, które mają wiarygodną wia-
domość o popełnieniu przestępstw dotyczących narkotyków na terenie tego zakładu lub 
lokalu, jeśli nie powiadamiają o tym niezwłocznie organów ścigania, podlegają grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 60 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii).

Katalog przestępstw objętych obowiązkiem zawiadomienia w tym przypadku obejmuje:
 ■  nielegalny obrót środkami odurzającymi,
 ■  nielegalne przekazywanie środka odurzającego oraz nakłanianie do jego użycia,
 ■  przekazywanie środka odurzającego lub nakłanianie do jego użycia w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?) Pracodawca prowadzi działalność usługową. W trakcie kontroli szafek pracowni-
czych wykrył substancje psychotropowe w podejrzanych ilościach. Ponadto od 

pewnego czasu obserwował niektórych pracowników pojawiających się w pracy w stanie 
wskazującym na używanie środków odurzających. Co w takim przypadku powinien zrobić 
pracodawca?

W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek zawiadomić policję o zaistniałym zdarzeniu. 
Ponadto celowe jest sporządzenie notatki służbowej ze zdarzenia. Jeżeli stan i zachowanie 
pracowników ewidentnie wskazują na brak gotowości do pracy lub stwarzają zagrożenie 
dla innych osób, uzasadnione jest niedopuszczenie ich do pracy oraz wyciągnięcie konse-
kwencji dyscyplinarnych.

652a4b37-503d-44e6-827c-2d582cb34b14

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 30 § 1 ust. 2–3, art. 45, art. 52, art. 100, art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 4 pkt 11, art. 56, art. 58–60 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 124

 ● art. 17 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
– j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1188

Małgorzata Mędrala – radca prawny, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy
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>> termin rozpoczęcia pracy, termin zawarcia umowy, umowa o pracę

2.  Czy można zatrudnić pracownika 
od 1 stycznia 2015 r.

PROBLEM  Chcemy zatrudnić pracownika od 1 stycznia 2015 r. W naszej fir-
mie wszystkie święta są dniami wolnymi od pracy. Dodatkowo pracownicy 
wzięli urlopy wypoczynkowe na 2 i 5 stycznia 2015 r. Firma w tym czasie nie 
będzie funkcjonować. Pierwszym dniem pracy pracownika będzie zatem 7 
stycznia 2015 r. Czy możemy zawrzeć z pracownikiem umowę od 1 stycznia 
2015 r.?

RADA  Tak. Nawet jeżeli w okresie międzyświątecznym Państwa firma 
będzie zamknięta, to dopuszczalne będzie zatrudnienie pracownika od 
1 stycznia 2015 r. Aby umowa została zawarta od 1 stycznia 2015 r., 
powinni Państwo wskazać w niej termin rozpoczęcia pracy 1 stycznia 
2015 r., który jest jednocześnie dniem nawiązania stosunku pracy z pra-
cownikiem. 

UZASADNIENIE  Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę 
jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli nie określono tego terminu – w dniu zawarcia umowy 

o pracę (art. 26 Kodeksu pracy). Zatem dzień 
wskazany w umowie o pracę jako dzień pod-
pisania umowy nie jest zawsze równoznacz-
ny z dniem nawiązania stosunku pracy, który 
może być późniejszy. Często zdarza się, że 

przy zawieraniu umowy o pracę błędnie jest przyjmowany termin rozpoczęcia pracy 
jako dzień, w którym pracownik po raz pierwszy powinien stawić się w firmie, aby pod-
jąć pracę. Natomiast termin rozpoczęcia pracy określa datę nawiązania stosunku pracy 

z pracownikiem, a co za tym idzie – powstanie 
wzajemnych praw i obowiązków stron tego sto-
sunku. Od tego dnia bowiem pracownik będzie 
podlegał obowiązkom pracowniczym, ubezpie-
czeniowym i podatkowym, będzie miał prawo 
do wynagrodzenia za pracę oraz innych świad-
czeń związanych z pracą, a ponadto w tym dniu 

rozpocznie się jego zakładowy staż pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik 
w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia pracy ma obowiązek wykonywać pracę zgod-
nie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy, czy nie. 

Prawidłowe wskazanie w umowie o pracę dnia rozpoczęcia pracy ma również znaczenie 
dla tzw. ciągłości zatrudnienia i innych uprawnień pracowniczych. W przypadku nieprawidło-
wego określenia terminu rozpoczęcia pracy pracownik może stracić kilka dni ze stażu pracy.

 Zobacz e-Poradnik „Zawieranie umów o pracę” 
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl

UWAGA!
W umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pra-
cy można wskazać pracownikowi dzień, który 
jest dla niego dniem wolnym od pracy.
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PRZYKŁAD
Termin rozwiązania umowy o pracę zawartej z pracownikiem na czas określony upły-
nął 31 grudnia 2014 r. Pracodawca, chcąc kontynuować zatrudnienie pracownika, pod-
pisał z nim kolejną umowę o pracę 31 grudnia 2014 r. i jako dzień rozpoczęcia pracy 
wskazał 7 stycznia 2015 r., kiedy to pracownik ma stawić się do pracy w firmie po raz 
pierwszy od zakończenia umowy o pracę. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 6 stycz-
nia 2015 r. firma bowiem nie funkcjonuje, a pracownicy przebywają na urlopach wy-
poczynkowych. Kolejny stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem nawiąże 
się zatem dopiero 7 stycznia 2005 r. Pracownik będzie miał więc 6-dniową przerwę 
w zatrudnieniu u tego pracodawcy. Konsekwencją takiej przerwy jest zmniejszenie 
stażu pracy pracownika o 6 dni. Ponadto pracownikowi nie będzie można udzielić 
urlopu wypoczynkowego na 2 i 5 stycznia 2015 r., ponieważ w tych dniach nie będzie 
on pracownikiem firmy.

Dzień zawarcia umowy o pracę bę-
dzie jednocześnie dniem nawiązania 
stosunku pracy tylko w sytuacji, gdy 
strony umowy nie wskażą żadnej daty 
jako terminu rozpoczęcia pracy lub gdy termin ten będzie się pokrywał z dniem za-
warcia umowy (art. 26 Kodeksu pracy). Należy jednak pamiętać, że wskazanie terminu 
rozpoczęcia pracy jest jednym z elementów umowy o pracę, który zawsze powinien 
być zawarty w umowie.

Przepisy prawa pracy nie ograniczają 
uprawnień pracodawcy i pracownika w za-
kresie wskazania w zawieranej umowie 
o pracę nawet bardzo odległego terminu 
rozpoczęcia pracy i tym samym nawiązania 
stosunku pracy. Ma to praktyczne znacze-
nie np. wówczas, gdy pracodawca chce po-
zyskać pracownika, na którym mu bardzo 
zależy, ponieważ jest dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, jednak jego dotychczaso-
wy pracodawca nie wyraża zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy. W takiej sytuacji 
można zawrzeć umowę o pracę nawet kilka miesięcy przed terminem jej rozpoczęcia, żeby 
pracownik mógł wypowiedzieć i rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy.

680b852d-94e6-49fd-9846-3d2f9ae42d7e

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 26, art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1662

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

 Zobacz e-Poradnik „Dokumentacja pracownicza związana 
z zatrudnieniem” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na  www.inforfk.pl

UWAGA!
Jeżeli strony nie wskażą terminu rozpoczęcia pra-
cy lub gdy termin ten będzie się pokrywał z datą 
zawarcia umowy o pracę wówczas dzień zawarcia 
tej umowy będzie jednocześnie dniem nawiązania 
stosunku pracy.
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>> praca w niedziele i święta, podróż służbowa, dni wolne od pracy

3.  Jak potraktować nieobecność w pracy 
w dniu będącym świętem w kraju, do którego 
pracownik został wysłany w delegację 

PROBLEM  Pracownik pojechał w kilkutygodniową delegację zagraniczną. 
W jej trakcie przypadało święto w państwie, do którego wyjechał. Ten dzień 
nie jest jednak dniem wolnym w Polsce. Pracownik miał wolne, gdyż firma, 
w której wykonywał zadania służbowe, była zamknięta. Jak zakwalifikować 
ten dzień – jako urlop wypoczynkowy czy usprawiedliwioną nieobecność, za 
którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia?

RADA  Ten dzień powinni Państwo potraktować jako usprawiedliwioną nie-
obecność w pracy, ale płatną. W stosunku do pracownika, który jest w za-
granicznej podróży służbowej, zastosowanie mają przepisy dotyczące pol-
skich dni świątecznych. Urlopu wypoczynkowego mogliby Państwo udzielić 
tylko na wyraźny wniosek pracownika. 

UZASADNIENIE  Pracownik w zagranicznej podróży służbowej nadal podlega przepisom 
polskiego prawa pracy. Dotyczy to również regulacji odnoszących się do świąt będących 
dniami wolnymi od pracy i obliczania wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych, 

w których takie święta występują. Dni wolnych od pra-
cy należy udzielać pracownikom wówczas, gdy przy-
pada święto wskazane w ustawie o dniach wolnych 
od pracy. 

Święta wolne od pracy na podstawie polskich przepisów

 1 stycznia – Nowy Rok,
 6 stycznia – święto Trzech Króli,
 pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 drugi dzień Wielkiej Nocy,
 1 maja – święto państwowe,
 3 maja – święto narodowe Trzeciego Maja,
 pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 dzień Bożego Ciała,
 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 11 listopada – narodowe Święto Niepodległości,
 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

 Zobacz e-Poradnik „Podróże służbowe 
od 1 marca 2013 r.” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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UWAGA!
Pracownikowi korzystającemu z urlopu wypo-
czynkowego podczas podróży służbowej za czas 
urlopu nie przysługują świadczenia z tytułu 
delegacji.

W wielu jednak przypadkach świadcze-
nie pracy w dniu świątecznym (wolnym) 
w kraju, w którym pracownik realizuje za-
danie służbowe podczas delegacji, jest 
niemożliwe. Jest to związane z całkowi-
tym niefunkcjonowaniem firmy kontra-
henta, dniem wolnym dla zatrudnionych 
u niego osób, z którymi pracownik musi 
współpracować przy wykonywaniu zadania, a także z innymi utrudnieniami. Taka sytuacja 
nie może jednak zostać potraktowana jako równoznaczna ze skorzystaniem z urlopu wypo-
czynkowego. Urlopu można bowiem udzielić w trakcie delegacji tylko na wyraźny wniosek 
pracownika. Wówczas za czas wykorzystywania urlopu pracownikom nie przysługują świad-
czenia delegacyjne, np. dieta, zwrot kosztów noclegu. 

Dzień nieprzepracowany w związku ze świętem występującym w kraju podróży służ-
bowej jest dniem usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie można jednak skorzystać 
w tej sytuacji z zasady wynikającej z art. 80 Kodeksu pracy, zgodnie z którą wynagrodze-
nie przysługuje za wykonaną pracę, a za czas niewykonywania pracy pracownik zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 
Nieświadczenie pracy jest bowiem w takim przypadku powiązane z określoną sytuacją, 
w której pracownik znalazł się na wyraźne polecenie pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie 
jest w stanie zapewnić mu pracy w tym dniu, to i tak powinien wypłacić wynagrodzenie 
za czas, jaki pracownik wypracowałby pracując w pełnym, wynikającym z umowy o pra-
cę wymiarze czasu pracy. 

Tego rodzaju sytuacje można jednak starać się niekiedy zminimalizować, odpowiednio 
układając harmonogramy czasu pracy. Jeżeli praca świadczona przez pracownika może 
być wykonywana w niedziele i święta, to możliwe jest ułożenie takiego rozkładu czasu pra-
cy, w którym pracownik świadczyłby pracę w dniu będącym polskim świętem (przy czym 
może ją wykonywać w tym dniu zarówno w Polsce, jak i podczas zagranicznej podróży), 
a za tę pracę dzień wolny zostanie wyznaczony w dniu będącym świętem „zagranicznym”. 
Takie wyznaczenie dnia wolnego powinno jednak nastąpić w ramach tego samego okresu 
rozliczeniowego czasu pracy. 

PRZYKŁAD
Pracownik został wysłany w podróż służbową do Szkocji. Jest on zatrudniony w firmie 
hotelarskiej, może więc pracować w niedziele i święta. Pracownik rozpoczął podróż 
29 grudnia 2014 r., a zakończy 9 stycznia 2015 r. Pracodawca zaplanował mu pracę 
w delegacji w święto 6 stycznia 2015 r. (ten dzień jest w Szkocji dniem pracy), a w za-
mian za to wyznaczył wolne 2 stycznia 2015 r. (ten dzień jest w Szkocji dniem wolnym 
od pracy). 
Pracownik pracuje w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, który odpowiada po-
szczególnym miesiącom kalendarzowym. Jego rozkład na styczeń 2015 r. wygląda 
następująco:
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Styczeń 2015 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 (wolne) 8 (8 godz.) 15 (8 godz.) 22 (8 godz.) 29 (8 godz.)

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

Sob 3 (wolne) 10 (wolne) 17 (wolne) 24 (wolne)  31 (wolne)

Nd 4 (wolne) 11 (wolne) 18 (wolne) 25 (wolne)

Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe, ponieważ pracownik przepracuje 
w styczniu 2015 r. właściwą liczbę godzin, tj. 160 godzin, oraz za pracę w święto Trzech 
Króli (6 stycznia) odbierze dzień wolny w piątek 2 stycznia. Święto 1 stycznia jest dniem 
wolnym zarówno w Polsce, jak i w Szkocji.

PODSTAWA PRAWNA:8808eb55-6de1-440d-8d31-9b0cd7b23e34

 ● art. 775, art. 80, art. 130, art. 15110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 1 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 Rotkiewicz –  ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa 
cywilnego i prawa Unii Europejskiej, autor ponad 1500 publikacji, 
szkoleniowiec, prowadzi działalność doradczą

W numerze 2/2015 MONITORA prawa pracy 
i ubezpieczeń 

Kodeks pracy 2015 z komentarzem

a w nim treść ustawy i komentarz eksperta do każdego działu. 

W publikacji znajdą się m.in.:

 nowe przepisy dotyczące badań lekarskich pracowników,

  najnowsze interpretacje dotyczące urlopów macierzyńskich 
i rodzicielskich,

 praktyczne aspekty stosowania elastycznego czasu pracy.

Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń: 
bok@infor.pl, tel 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 (32), www.sklep.infor.pl

POLECAMY!
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TEKST PROMOCYJNY

Wnioski z XV Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy
W środę, 3 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się XV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy, 
którego organizatorem była firma SEKA SA. Dyskutowano na temat ostatnich i planowa-
nych zmian w Kodeksie Pracy dotyczących rozliczania czasu pracy oraz umów termino-
wych o pracę. Ważną częścią Forum były dwa panele dyskusyjne z udziałem przedstawi-
cieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ekspertów 
organizacji związków zawodowych i pracodawców, prawników i ekspertów z dziedziny 
prawa pracy. 

W pierwszej części Forum skupiono się na oce-
nie funkcjonowania zmian w Kodeksie Pracy doty-
czących rozliczania czasu pracy po ostatniej nowe-
lizacji. Od sierpnia 2013 r. obowiązuje znowelizowany 
przepis umożliwiający pracodawcom m.in. rozli-
czanie czasu pracy pracowników w okresie nawet 
12-miesiecznym. Jednak zgodę na zmianę muszą 
wyrazić przedstawiciele pracowników albo związki 
zawodowe. Z ciekawością wysłuchano prezentacji 
przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy, która 
przedstawiła wyniki kontroli za okres od 23.08.2013 r. 
do 04.11.2014 r. Kontrole PIP przeprowadzono u 1147 
pracodawców  (tj. u ok. 0,66% przedsiębiorców 
w Polsce), którzy wprowadzili dłuższy niż 1-miesięcz-
ny okres rozliczeniowy czasu pracy. Zdecydowana 
większość skontrolowanych pracodawców wprowa-
dziła wydłużony okres rozliczeń. 

Nieprawidłowości wskazane przez kontrole 
PIP dotyczyły przede wszystkim trybu wprowadza-
nia dłuższych okresów rozliczeniowych, a także 
wywiązywania się z obowiązku ogłaszania rozkła-
dów czasu pracy (harmonogramy). Stwierdzono 
również naruszenia dobowego i tygodniowego 
czasu odpoczynku pracowników.

Dyskusja wskazała na kilka problemów praktycz-
nych, z jakimi spotykają się pracodawcy, takimi jak: 
konieczność pisemnego zgłaszania wniosku o moż-
liwość wcześniejszego wyjścia z pracy wraz z dekla-
racją odpracowania tej nieobecności. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, za formę pisemną uznaje 
się wniosek, na którym pracownik złoży swój podpis, 
lub przesłanie wniosku elektronicznie korzystając 
z podpisu elektronicznego. Dodatkowo wiele zgło-
szonych uwag dotyczyło obecnego sposobu rekom-
pensowania pracy w dzień wolny z tytułu przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy (zwykle chodzi o sobo-
ty), zwłaszcza gdy jest to ostatni dzień miesiąca i cy-
klu rozliczeniowego, co oznacza brak możliwości 
udzielenia dnia wolnego od pracy. 

Druga część spotkania dotyczyła proponowanej 
nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów termi-
nowych. Projekt przewiduje, że będą funkcjonowały 
tylko trzy rodzaje umów o pracę, tj. na okres próbny, 
na czas określony oraz na czas nieokreślony. Okres 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas 
określony oraz łączny okres zatrudnienia na podsta-
wie takich umów zawieranych między tymi samymi 
stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekra-
czać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie bę-
dzie mogła przekraczać trzech. Dzień po upływie 
33 miesięcy bądź od dnia zawarcia czwartej umowy 
pracownik byłby traktowany jak zatrudniony na pod-
stawie umowy na czas nieokreślony. 

Proponowane zmiany przewidują 4 wyjątki. 
Mianowicie zawarcie umowy na zastępstwo, umo-
wę na prace sezonowe/dorywcze, umowę na czas 
kadencji oraz umowy ze względu na obiektywne inne 
przyczyny stojące po stronie pracodawcy, w których 
zatrudnienie na czas określony jest uzasadnione. 

Projekt przewiduje: uzależnienie długości okre-
su wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
określony od okresu zatrudnienia u danego praco-
dawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pra-
cę zawartej na czas nieokreślony. Zatem okresy 
wypowiedzenia byłyby jednolite i miałyby wynosić: 
2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego 
pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 
1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres 
co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące – w przypadku 
zatrudnienia przez okres co najmniej 3 lat.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy uwzględ-
nia również zmiany dotyczące możliwości zwol-
nienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy 
w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia. W prakty-
ce pracodawcy często stosują takie rozwiąza-
nie. Zmiany w przepisach miałyby na celu prawne 
usankcjonowanie tego stanu. 

1  W Polsce jest aktywnych ok. 1726 tys. przedsiębiorstw – informacja na podstawie Gardawski, J. (2013), Rzemieślnicy 
i biznesmeni: właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 71.
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>> transport, nieodpłatne świadczenie, przychód

ZM!ANY 2015   1. Kiedy wartość dojazdu do pracy 
zapewniona przez pracodawcę od 1 stycznia 2015 r. 
jest nieopodatkowana

Od 1 stycznia 2015 r. zwolniona z opodatkowania jest wartość nieodpłat-
nych świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu organizowa-
nego przez pracodawcę dowozu autobusem. Zatrudniający może w tym 
celu wykorzystać inny pojazd, jeśli będzie spełniał warunki konstrukcyjne 
właściwe dla autobusu. 

Wprowadzenie nowego zwolnienia z podatku ma na 
celu przede wszystkim zachęcenie pracodawców do 
zatrudniania osób bezrobotnych lub niepełnospraw-
nych, które będą wykonywać pracę poza swoim miej-
scem zamieszkania. 

Do 31 grudnia 2014 r. wartość dowozu należało opodatkować
W wyroku z 8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny (K 7/13) potwierdził, że pracodawcy 

każdorazowo musieli ustalać przychód pracowników w przypadku zapewnienia tym oso-
bom świadczenia w postaci dowozu do pracy. We wskazanym wyroku TK sędziowie ocenili 
zgodność z konstytucją przepisów o nieodpłatnych świadczeniach pracowniczych. W uza-
sadnieniu do wyroku znajdują się wskazówki interpretacyjne, jak opodatkować m.in. dowóz 
pracowników do pracy na koszt pracodawcy. W takim przypadku pracodawca powinien uzy-
skać zgodę pracownika na skorzystanie z dowozu, a wcześniej poinformować zatrudnione-
go o wysokości podatku dochodowego obciążającego ten bonus. W tym celu pracodawca 

powinien ustalić, ile kilometrów przejedzie pracownik 
korzystając z dowozu. Jednak nadal nie było wiadomo, 
czy pracodawcy powinni ustalać co miesiąc liczbę kilo-
metrów faktycznie przejechanych autobusem na koszt 

pracodawcy czy wartość nieodpłatnego świadczenia należało ustalać na podstawie dekla-
racji pracownika. Wyrok TK z 8 lipca 2014 r. pokazał, jakie trudności czekają pracodawców 
w rozliczaniu tego rodzaju świadczeń. 

Od 1 stycznia 2015 r. dowóz pracowników bez podatku
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe zwolnienie z podatku, które dotyczy wartości dojaz-

dów do pracy organizowanych przez pracodawcę. Ze zwolnienia mogą jednak skorzystać tylko 
pracownicy. Za pracownika, według przepisów ustawy o pdof, uważa się osobę pozostającą 
w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosun-
ku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o pdof). Oznacza to, że omawianej ulgi nie należy stosować do 

Posłuchaj audiokomentarza „Nieodpłatne 
świadczenia pracownicze po wyroku TK”  
dostępnego w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl

 Zobacz wideoszkolenie „Rozliczanie świad-
czeń pozapłacowych”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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osób wykonujących pracę np. na podsta-
wie umów cywilnoprawnych lub stażystów. 
Zastosowanie zwolnienia nie będzie upraw-
nione także wtedy, gdy dowóz będzie odby-
wał się innym pojazdem niż autobus w rozu-
mieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

PRZYKŁAD
Jan K. pracuje jako brygadzista i dysponuje służbowym samochodem osobowym prze-
znaczonym do przewozu wraz z kierowcą maksymalnie 5 osób. Miejscem parkowa-
nia samochodu służbowego jest prywatny garaż pracownika. Czterech pracowników 
brygady mieszka w pobliżu domu Jana K. Brygadzista podwozi służbowym samocho-
dem te osoby do siedziby pracodawcy (i jednocześnie do miejsca, w którym wykonują 
one prace). W tym przypadku wartość tak zorganizowanego dowozu nie jest zwolniona 
z opodatkowania.  

Warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia podatkowego nie jest, aby dowóz do 
pracy obejmował ustawowo określoną minimalną liczbę pracowników. Ustawodawca dopuś-
cił sytuację, kiedy autobusem do przewozu np. 60 osób podróżuje do pracy tylko kilku pra-
cowników. Każdy z nich nabędzie wówczas prawo do zwolnienia podatkowego. 

PRZYKŁAD
Pracodawca XYZ organizuje dowóz niepełnosprawnym pracownikom z ich miejsca za-
mieszkania do miejsca pracy. Dowóz odbywa się busem dostosowanym do przewo-
zu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (do 10 osób). 
Niepełnosprawnych pracowników zainteresowanych dowozem jest 15. Pracodawca wy-
raził zgodę na dowóz także wtedy, gdy w danym dniu z różnych przyczyn z dowozu 
skorzysta tylko jeden pracownik niepełnosprawny. Przyczynami takiej sytuacji mogą być 
np. urlopy, zajęcia rehabilitacyjne, choroby pracowników niekorzystających tego dnia 
z dowozu. Nawet wówczas, gdy z dowozu busem skorzysta tylko jeden pracownik, pra-
codawca jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku takiego świadczenia. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
 Zatrudniamy 4 obcokrajowców rozliczających podatek dochodowy w Polsce. 
Pracownicy z tytułu wykonywanych obowiązków mają prawo do samochodów służ-

bowych, ale nie posiadają ważnego na terenie Polski prawa jazdy. Zatem zapewniliśmy 
tym pracownikom możliwość korzystania z taksówek na trasie między wynajętym dla nich 
domem a miejscem wykonywania przez nich pracy. Wcześniej każda z tych osób odrębnie 
korzystała z dowozu taksówką. Czy obecnie jednoczesne korzystanie z taksówki przez te 
wszystkie osoby ma znaczenie dla skorzystania ze zwolnienia z tytułu dowozu do 
pracy?

SŁOWNICZEK

Autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstruk-
cyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 
(art. 2 pkt 41 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).
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Nie. Ta sytuacja nie ma znaczenia dla skorzystania przez te osoby ze zwolnienia z podat-
ku przyznanego świadczenia. Pracownicy bowiem i tak uzyskują z tytułu dowozu taksówką 
przychód podlegający opodatkowaniu. 

38482314-17f0-4503-8865-29cbffaf0453

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 14a 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. 1662

 ● art. 2 pkt 41 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 822

Tomasz Król –  konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodar-
czym i podatkowym, trener, autor kilkuset publikacji fachowych

Czytaj także: Ograniczenie obowiązków pracodawców wobec pracowników – zmiany 
od 1 stycznia 2015 r. – na www.inforfk.pl w bazie codziennie aktualizowanych porad 

i artykułów. Sprawdź wyjątkowe oferty dostępu do serwisu

www.inforfk .pl

>> nagroda, wynagrodzenie, prawa autorskie

2.  Czy pracownik może odmówić przyznania 
nagrody, która negatywnie wpłynęła 
na wysokość jego wynagrodzenia 

PROBLEM  Jesteśmy placówką artystyczną sfery budżetowej. Zatrudniamy 
pracowników, których wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej i hono-
rarium. Honoraria stanowią, co do zasady, największą część wynagrodzenia 
tych osób. W grudniu 2014 r. przyznaliśmy pracownikom nagrody w formie 
dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Po sporządzeniu 
listy płac okazało się, że pracownicy z powodu korzystania z dodatkowego 
urlopu otrzymali do wypłaty znacznie niższe wynagrodzenia, niż w przypad-
ku faktycznego przepracowania pełnego miesiąca. Wcześniej nie informo-
waliśmy zatrudnionych o wynikających z tego tytułu konsekwencjach finan-
sowych. Po otrzymaniu wynagrodzenia osoby te zwróciły się do pracodawcy 
z pismem o odmowie przyjęcia nagrody i żądaniem wypłacenia różnicy w pen-
sji. Czy pracownicy mogą odmówić przyjęcia już przyznanej nagrody?

RADA  Tak. Pracownicy mają takie prawo, ponieważ przyznanie nagrody było 
niezgodne z przepisami. Szczegóły w uzasadnieniu. 
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UZASADNIENIE  Pracodawca będący instytucją kultury działającą w sferze budżetowej, two-
rząc zapisy wewnętrzne w zakresie wynagradzania pracowników powinien uwzględnić rozpo-
rządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników 
instytucji kultury, a ono nie przewiduje nagrody w formie dodatkowego urlopu wypoczynko-
wego. W takich placówkach kultury zapis o przyzna-
niu nagrody w tej formie jest niezgodny z przepisami, 
niekorzystny i mimo wprowadzenia takich regulacji do 
regulaminów wewnątrzzakładowych nie obowiązuje. 
W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek zmienić np. regulamin wynagradzania i wypła-
cić pracownikom brakującą część wynagrodzenia. 

Pozostali pracodawcy w przepisach wewnątrzzakładowych mogą przyznać pracownikom 
nagrodę w formie urlopu wypoczynkowego, jeśli nie będzie to miało negatywnego wpływu 
na wysokość ich wynagrodzeń. Przyjmuje się, że taką dodatkową formę premiowania pra-
cowników mogą wprowadzić firmy, w których wynagrodzenie pracowników z umowy o pracę 
nie składa się z części, do której stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów (z praw 
autorskich). Takich bowiem kosztów nie odlicza się m.in. od wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy, co powoduje, że wysokość wynagrodzenia do wypłaty będzie niższa. 

Pracownicy przyjmując bonus w postaci np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego mają 
prawo nie wiedzieć o wpływie jego udzielenia na wysokość ich wynagrodzeń. W tej sytua-
cji obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników, jak zostanie rozliczone ich 
wynagrodzenie po otrzymaniu nagrody w tej formie, a także umożliwienie im podjęcia decy-
zji o jej przyjęciu. 

PRZYKŁAD
Wojciech T. wynagradzany stawką zasadniczą w wysokości 1900 zł i otrzymujący 
z umowy o pracę zmienne miesięczne honorarium za pisanie artykułów, w grudniu 
2014 r. otrzymał od pracodawcy XYZ premię w postaci 5 dni (40 godz.) dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie za ten urlop jest obliczane zgodnie z prze-
pisami ogólnego rozporządzenia urlopowego. W grudniu 2014 r. pracownik otrzymał 
honorarium w wysokości 1560 zł. Łączne honorarium wypłacone w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających urlop wyniosło 6690 zł, a liczba godzin przepracowanych od wrześ-
nia do listopada wyniosła 504 (pracownik w tych miesiącach był każdego dnia obecny 
w pracy). 
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników wyniosło 530,80 zł, 
zgodnie z wyliczeniem:
 ■  6690 zł : 504 godz. = 13,27 zł,
 ■  13,27 zł x 40 godz. = 530,80 zł.

Pracownikowi przysługują podstawowe koszy uzyskania przychodów (dalej kup) i złożył 
PIT-2. Za grudzień powinien otrzymać 2430,80 zł (1900 zł płacy zasadniczej + 530,80 zł 
średniej honoraryjnej) oraz 1560 zł honorarium. Do płacy zasadniczej i średniej honora-
ryjnej należy stosować zwykłe ryczałtowe kup, a do honorarium – 50% koszty. Oznacza 
to, że podstawę kup w przypadku honorarium należy ustalić odrębnie. 

 Zobacz e-Poradnik „Wynagrodzenia w pyta-
niach i odpowiedziach” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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Rozliczenie wynagrodzenia za grudzień po otrzymaniu nagrody i gdyby z takiej nagrody 
pracownik nie skorzystał (zakładając, że honorarium za cały miesiąc otrzymałby w wy-
sokości 2090,80 zł) przedstawia się następująco:

Lp. Pozycja na liście płac 
za grudzień 2014 r.

Wysokość 
po otrzymaniu 
nagrody (zł)

Wysokość przed 
otrzymaniem nagrody 

(zł)

1. Płaca zasadnicza 1900,00 1900,00

2. Średnia honoraryjna 530,80 

3. Honorarium 1560,00 2090,80

4. Brutto (poz. 1 + 2 + 3) 2430,80 1560,00 1900,00 2090,80

5. Podstawa wymiaru składek: emery-
talnej, rentowej i chorobowej (poz. 4)

2430,80 1560,00 1900,00 2090,80

6. Składka emerytalna (poz. 5 x 9,76%) 237,25 152,26 185,44 204,06

7. Składka rentowa (poz. 5 x 1,5%) 36,46 23,40 28,50 31,36

8. Składka chorobowa (poz. 5 x 2,45%) 59,55 38,22 46,55 51,22

9. Suma składek (poz. 6 + 7 + 8) 333,26 213,88 260,49 286,64

10. Podstawa wymiaru składki zdrowot-
nej (suma: poz. 5 – 9) 3443,66 3443,67

11. Składka zdrowotna (poz. 10 x 9%) 309,93 309,93

12. Składka zdrowotna (poz. 10 x 7,75%) 266,88 266,88

13. Podstawa wymiaru kup dla honora-
rium (poz. 5 – 9)

1346,12 1804,16

14. Kup/kup dla honorarium (poz. 13 x 50%) 111,25 673,06 111,25 902,08

15. Podstawa opodatkowania 
(poz. 4 – 9 – 14) 2659,00 2430,00

16. Podatek (poz. 15 x 18% – 46,33 zł) 432,29 391,07

17. Zaliczka na podatek
(poz. 15 – poz. 12) 165,00 124,00

18. Wynagrodzenie do wypłaty 
(poz. 4 – 9 – 11 – 17) 2968,73 3009,74

Pracownik otrzymał do wypłaty o 41,01 zł mniej. Różnica wynika z wysokości zaliczki 
na podatek, która jest niższa, jeżeli do pełnej wysokości przychodów z praw autorskich 
zastosowano 50% kup.

Koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% można stosować tylko do przychodów 
osiąganych z tytułu faktycznego wykonania prac będących przedmiotem prawa autorskie-
go (art. 22 ust. 9 ustawy o pdof). Wszelkie nieobecności w pracy, np. urlop wypoczynkowy 
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lub choroba, uniemożliwiają stosowanie kosztów w tej wysokości do przychodów z tytułu 
tych absencji.

3f8b0a07-0224-47dc-b9e2-d7ccc7cb9a2f

PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradza-

nia pracowników instytucji kultury – Dz.U. z 2012 r., poz. 1105

 ● art. 18 § 1–2, art. 105 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 22 ust. 2 pkt 1, pkt 2, ust. 9, art. 27b ust. 2, art. 32 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 1 ust. 1–2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016

Dorota Kopeć-Żurawska –  specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim 
doświadczeniem w działach kadrowo-płacowych

 >> wynagrodzenie, sąd, zobowiązanie, rozwiązanie stosunku pracy

3.  Czy pracodawca może zwolnić pracownika
za ujawnienie wysokości wynagrodzenia

PROBLEM  Pracownica działu finansowego dowiedziała się, że wysokość 
jej wynagrodzenia znacząco różni się od pensji jej koleżanki wykonują-
cej taką samą pracę, mającą porównywalne kwalifikacje zawodowe. Po-
stanowiła wyjaśnić, czy taka sytuacja nie jest nierównym traktowaniem 
w zatrudnieniu, ujawniając przy tym przed sądem wysokość wynagro-
dzenia koleżanki. Zwolniliśmy pracownicę dyscyplinarnie, powołując się 
na tajemnicę wynagrodzenia. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? 
Czy ujawnienie wysokości wynagrodzenia (mimo wprowadzonej w prze-
pisach wewnątrzzakładowych tajemnicy wynagrodzeń) w związku z pró-
bą dowodzenia przez pracownika nierównego traktowania może stano-
wić podstawę do zwolnienia tej osoby?

RADA  Nie. Państwa postępowanie było nieprawidłowe. Pracownik ma pra-
wo korzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu naruszenia zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu, w tym dowodzenia, że takie zachowa-
nia mają miejsce w zakładzie pracy. Skorzystanie przez pracownika z tego 
uprawnienia nie jest podstawą do rozwiązania z nim stosunku pracy. Wpro-
wadzenie tajemnicy wynagrodzeń do przepisów wewnątrzzakładowych nie 
może ograniczać prawa pracownika w zakresie dochodzenia przez niego 
roszczeń z tego tytułu. 
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UZASADNIENIE   W opisanym przez Państwa przypadku należy uznać, że pracownica działu 
finansowego, w celu udowodnienia istnienia naruszeń w zakresie prawa do jednakowego wy-
nagrodzenia, miała prawo do ujawnienia w postępowaniu sądowym wysokości wynagrodzenia 
koleżanki. Było to niezbędne, aby wykazać, że pracodawca naruszył prawo do jednakowego 

wynagrodzenia. Zatem rozwiązanie z pracownicą stosun-
ku pracy należy uznać za bezprawne. Skorzystanie przez 
pracownika z uprawnień przysługujących mu z tytułu na-
ruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie 
może być podstawą negatywnego traktowania zatrudnio-

nego, w tym stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie mu stosunku pracy lub jego roz-
wiązanie bez wypowiedzenia (art. 183e § 1 Kodeksu pracy). Wskazana ochrona dotyczy również 
pracownika, który w jakiejkolwiek formie udzielił wsparcia innemu pracownikowi korzystającemu 
z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. 

PRZYKŁAD 
Adam J., pracownik działu handlowego spółki XYZ, w wyniku pomyłki przełożonego 
znalazł się w posiadaniu informacji dotyczących wysokości wynagrodzeń poszczegól-
nych pracowników swojego działu. Mimo obowiązującego w firmie zakazu ujawniania 
wynagrodzeń pracownik podzielił się uzyskaną wiedzą z kolegami z działu, ponieważ 
według jego oceny uzyskane dane wskazują na duże prawdopodobieństwo naruszania 
zasady prawa do jednakowego wynagrodzenia. Pracodawca dowiedział się o zaistniałej 
sytuacji i zwolnił pracownika z pracy z powodu naruszenia zakazu ujawniania wynagro-
dzeń. Postępowanie pracodawcy było nieprawidłowe. 

Jedną z podstawowych zasad wynikających z potrzeby równego traktowania pracowników 
jest prawo do jednakowego wynagrodzenia – za pracę jednakową lub o jednakowej wartości. 

Znaczenie pracy jednakowej i o jednakowej wartości

Prawo do jednakowego wynagrodzenia obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, 
niezależnie od ich nazwy i charakteru, a także inne świadczenia związane z pracą, które są 
przyznawane pracownikom zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. 

 Zobacz wideoszkolenie „Dokumentacja pra-
cownicza w praktyce”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

Definicja pracy jednakowej i o jednakowej wartości

Prace o jednakowej wartości to:
takie, których wykonywanie wymaga od pracow-
ników porównywalnych kwalifikacji zawodowych 
(potwierdzonych stosownymi dokumentami, 
praktyką i doświadczeniem zawodowym), a tak-
że porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku

Prace jednakowe to:
świadczenie pracy na takich samych 
stanowiskach
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UWAGA!
Zgodnie ze stanowiskiem resortu pracy, pracodaw-
ca nie może zabronić pracownikom ujawnienia wy-
sokości wynagrodzenia.

Naruszeniem tej zasady będzie sytuacja, w której pracodawca dopuszcza się różnico-
wania wynagrodzenia, bez obiektywnego i uzasadnionego powodu, a więc stosuje dowol-
ne kryterium.

Prawo do jednakowego wynagrodzenia nie powstaje, jeżeli praca wykonywana przez pra-
cowników nie jest jednakowa lub o niejednakowej wartości. Taka okoliczność powinna być oce-
niana na podstawie faktycznie wykonywanych obowiązków i występującego przy tym pozio-
mu odpowiedzialności, a nie tylko zapisów np. w umowie o pracę lub w zakresie obowiązków. 
Zasada równego traktowania pracowników dotycząca wynagradzania nie oznacza absolutnego 
zakazu różnicowania pracowników z wykorzystaniem kryterium płacowego. Jednak pracodaw-
ca różnicujący wysokość wynagrodzeń, chcąc uniknąć narażenia się na zarzut dyskryminacji, 
powinien kierować się obiektywnymi kryteriami. Mogą być nimi np. posiadane przez pracownika 
kwalifikacje, poziom zaangażowania w pracę 
oraz wykonywanie dodatkowych czynności 
w porównaniu do pozostałych pracowników 
(zatrudnionych na tym samym stanowisku lub 
wykonujących podobną pracę).

Ustalenie, czy w zakładzie pracy dochodzi 
do naruszania prawa do jednakowego wyna-
gradzania, wymaga przeprowadzenia ustaleń w tym zakresie. Problem w dowodzeniu naruszenia 
zasady równego wynagradzania może pojawić się w sytuacji, gdy pracodawca wprowadzi tajem-
nicę wynagrodzeń w postaci zakazu ujawniania przez pracowników wysokości pensji. Niezależnie 
od tego, przez powoływanie się pracodawcy na dobra osobiste, ochronę danych osobowych, in-
teresów zatrudniającego lub inne klauzule poufności, może powstać konflikt zakazu ujawniania 
wynagrodzeń z działaniami służącymi dowodzeniu naruszeń w zakresie równego wynagradzania. 

Działania pracodawcy ograniczające dowodzenie nierównego traktowania w zakresie wyna-
gradzania są jednak bezprawne i mogą być oceniane w kategoriach nadużycia prawa. Potwierdza 
to stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które w piśmie z września 2008 r. (DPR 
I-0712–18/MF/08) uznało, że pracodawca nie może zabronić pracownikowi ujawniania wysoko-
ści zarobków. Tak zwane klauzule poufności wynagrodzenia są niedopuszczalne, a zobowiąza-
nie pracownika do nieujawniania wysokości swojego wynagrodzenia jest dla niego niekorzystne. 

Zakaz ujawniania wysokości wynagrodzeń, niezależnie od jego podstawy, nie może po-
wodować utrudnień w zakresie ustalania naruszeń dotyczących prawa do jednakowego wy-
nagrodzenia i dochodzenia roszczeń w tym zakresie przez pracowników. 

99263672-69fe-4587-8fa7-29b6436d3a55

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 183c, art. 183e ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1662

Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, od kilkunastu lat spe-
cjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz w wybranych 
zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, autor wielu 
artykułów i komentarzy z tej dziedziny 
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>> podstawa wymiaru składki, podróż służbowa, delegowanie pracowników, obowiązki płatnika

1.  Jak ustalić podstawę wymiaru składek dla 
pracownika wykonującego pracę za granicą

Pracodawca, który wysyła pracownika za granicę, musi wskazać, czy 
jest to podróż służbowa, czy delegowanie. Od określenia miejsca wy-
konywania pracy zależy bowiem ustalenie podstawy wymiaru składek. 
Jeżeli następuje zmiana miejsca wykonywania pracy, wówczas mamy do 
czynienia z delegowaniem.

 Do ustalenia podstawy wymiaru składek istotne 
jest odróżnienie podróży służbowej (delegacji) od 
oddelegowania pracownika. Pracownikowi wykonu-
jącemu na polecenie pracodawcy zadanie służbo-
we poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miej-
scem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową 
(art. 775 § 1 Kodeksu pracy). Pracownik odbywa podróż służbową na podstawie polecenia 
wyjazdu służbowego. 

Elementy, które powinny znaleźć się w poleceniu służbowym

Polecenie wyjazdu służbowego powinno określać m.in.:

cel podróży 
służbowej

miejscowość termin wyjazdu okres środek 
transportu

W przypadku pracownika odbywającego podróż służbową nie ulega zmianie stałe miej-
sce pracy określone w umowie o pracę. 

Jeżeli natomiast pracownik jest delegowany do pracy za granicę, miejsce wykonywania 
pracy czasowo ulega zmianie. Z reguły strony zawierają wówczas porozumienie zmieniają-
ce do umowy o pracę. W przypadku oddelegowania pracodawca nie ma obowiązku wypła-
ty należności z tytułu podróży służbowej. W celu ustalenia dla delegowanego pracownika 
właściwego ustawodawstwa stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego. Jeżeli więc zostały spełnione warunki oddelegowania (m.in. ograni-
czony czas oddelegowania pracownika, znaczna część działalności w państwie, w którym 
znajduje się siedziba pracodawcy), pracownik w dalszym ciągu podlega ubezpieczeniom 
w Polsce. Zatem podstawa wymiaru składek jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy sy-
stemowej oraz rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usta-
lania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporzą-
dzenie składkowe).

 Zobacz cykl wideoszkoleń „Podróże 
służbowe po zmianach od 1 marca 2013 r.”  
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Podstawa wymiaru składek pracownika w delegacji 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu 
zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia na pełny etat podstawa wymiaru nie może być 
niższa niż aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2015 r. – 1750,00 zł). W pod-
stawie nie uwzględnia się należności wypłaconych z tytułu podróży służbowej do wyso-
kości limitów określonych dla pracowników sfery budżetowej (§ 2 pkt 15 rozporządze-
nia składkowego).

Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (w tym również de-

legowanych za granicę) jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób nie uwzględnia się:
 ■ wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związ-

ku z chorobą zakaźną, 
 ■ zasiłków,
 ■ przychodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym.

W przypadku pracowników delegowanych podstawą wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne jest osiągnięty przez nich przychód, pomniejszony o równowar-
tość diet za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem, że nie może on być w danym 
miesiącu niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej (w 2015 r. – 3959 zł). Taka zasada ustalenia podstawy wymiaru 
dotyczy tych pracowników delegowanych, którzy po spełnieniu określonych wymagań pod-
legają ubezpieczeniom w Polsce i legitymują się dokumentem A1.  Zasadę tę zakwestio-
nował Sąd Najwyższy, który w wyroku z 14 listopada 2013 r. (II UK 204/13) stwierdził, że 
ZUS nie ma prawa podwyższać podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych, 
jeżeli faktyczna kwota przychodu jest niższa niż kwota prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD
Jacek W. jest zatrudniony w firmie budowlanej. Na okres od 1 listopada do 31 grudnia 2014 r. 
został delegowany do Francji, gdzie nadzorował budowę osiedla mieszkaniowego. W związ-
ku z tym pracodawca zawarł z nim porozumienie, zgodnie z którym w okresie delegowania 
miejscem wykonywania pracy była Francja (Brest). Pracownik otrzymuje miesięczne wyna-
grodzenie w wysokości 15 500 zł. Wartość diet za okres pracy we Francji wynosi:
 ■ za listopad 2014 r. – 1500 euro (30 dni x 50 euro – dieta za dzień pobytu we Francji),
 ■ za grudzień 2014 r. – 1550 euro (31 dni x 50 euro).

W tym przypadku podstawą wymiaru składek jest jego miesięczne wynagrodzenie 
(15 500 zł),  pomniejszone o równowartość diet przeliczonych na złote.
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Dniem pobytu pracownika za granicą jest dzień, za który pracownikowi przysługuje wy-
nagrodzenie za pracę. Przyjmuje się, że są to zarówno dni pracy, jak i dni wolne (soboty, nie-
dziele, święta). Do dni pobytu nie wlicza się urlopu bezpłatnego i dni choroby.

Przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek stosuje się także do zlecenio-
biorców (§ 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego). W interpretacji indywidualnej z 16 stycz-
nia 2014 r. (DI/100000/451/1758/2013) ZUS stwierdził, że:

(…) Podkreślenia wymaga przy tym, iż ograniczenia te obowiązują również przy 
ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy 
zlecenia. Przepisy rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad usta-

lania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie dopuszczają 
możliwości pominięcia któregokolwiek ze wskazanych limitów w odniesieniu do zlecenio-
biorców oddelegowanych do pracy poza granice kraju. Bez znaczenia przy tym jest wysokość 
wynagrodzenia przewidzianego postanowieniami umowy zlecenia. (…)

Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego jest pomniejszana proporcjonalnie, 
jeżeli pracownik wykonywał pracę za granicą jedynie przez część miesiąca. Kwotę najniższej 
podstawy wymiaru składek dzieli się wówczas przez liczbę dni kalendarzowych danego mie-
siąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom (art. 18 ust. 9 ustawy systemowej).

Ustalona w ten sposób wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne stanowi również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, po pomniejsze-
niu o składki społeczne finansowane przez pracownika (art. 81 ust. 1 i 6 ustawy zdrowotnej).

PRZYKŁAD
Firma z branży budowlanej oddelegowała swoich pracowników do pracy przy budowie 
autostrad na Słowacji w okresie od 15 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. Miesięczny 
przychód pracowników został ustalony na kwotę 10 000 zł. Dieta za każdy dzień pobytu 
na Słowacji wynosi 43 euro. Natomiast minimalna podstawa wymiaru składek dla pra-
cowników delegowanych wynosi 3746 zł, a w 2015 r. 3959 zł za pełny miesiąc w 2014 r. 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za okres delegowania należy 
ustalić następująco:
 ■ ustalenie proporcjonalnego przychodu za okres od 15 do 31 grudnia 2014 r.:
10 000 zł : 31 dni x 17 dni pracy = 5483,87 zł,
17 dni x 43 euro (dieta za 1 dzień pobytu na Słowacji) = 731 euro,
731 euro x 4,21 zł (hipotetyczny kurs) = 3077,51 zł,
5483,87 zł – 3077,51 zł = 2406,36 zł (proporcjonalny przychód),
 ■ ustalenie proporcjonalnej minimalnej podstawy wymiaru za okres od 15 do 31 grudnia 
2014 r.:
3746 zł : 31 dni x 17 dni pracy = 2054,26 zł.
W związku z tym, że wyliczony przychód po odjęciu równowartości diet jest wyż-
szy od proporcjonalnie podzielonej kwoty prognozowanego wynagrodzenia, do pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy przyjąć wyliczoną kwotę 
osiągniętego przychodu, tj. 2406,36 zł,
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 ■ ustalenie proporcjonalnego przychodu za okres od 1 do 16 stycznia 2015 r.:
10 000 zł : 31 dni x 16 dni pracy = 5161,29 zł,
16 dni x 43 euro (dieta za 1 dzień pobytu na Słowacji) = 688 euro,
688 euro x 4,21 zł (hipotetyczny kurs) = 2896,48 zł,
5161,29 zł – 2896,48 zł = 2264,81 zł (proporcjonalny przychód),
 ■ ustalenie proporcjonalnej minimalnej podstawy wymiaru za okres od 1 do 16 stycznia 
2014 r.: 3959 zł : 31 dni x 16 dni pracy = 2043,35 zł.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy przyjąć wyliczoną 
kwotę osiągniętego przychodu, tj. 2264,81 zł.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Nasza firma jest producentem oprogramowania dla laboratoriów i gabinetów le-
karskich. Wysłaliśmy na okres od 2 stycznia do 28 lutego 2015 r. 5 osób do Holandii, 

gdzie będą wdrażać program do obsługi gabinetów lekarskich. Dwie z tych osób są za-
trudnione na podstawie umowy zlecenia. W jaki sposób należy ustalić dla nich podstawę 
wymiaru składek za okres pracy za granicą? 

Dla zleceniobiorców wykonujących pracę za granicą podstawa wymiaru składek jest usta-
lana na takich samych zasadach, jak dla pracowników delegowanych, tzn. kwotę miesięcz-
nego wynagrodzenia należy pomniejszyć o równowartość diet. Tak ustalona podstawa wy-
miaru składek nie może być niższa od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
tj. w 2015 r. od 3959 zł.

ed0d1ced-c568-4d04-ba80-cc67fb92263b

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 775 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1662

 ● art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 9, art. 20 ust. 1 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 2014 r., poz. 1662

 ● 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. 1491

 ● § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych 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

 ● § 13 i załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należ-
ności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budże-
towej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167

 ● obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia 
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. z 2013 r., poz. 1028

 ● obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 listopada 2014 r., w sprawie kwoty ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia 
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. z 2014 r., poz. 1137

Małgorzata Kozłowska –  radca prawny, od 10 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń 
społecznych, autorka licznych publikacji o tej tematyce
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>> Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwolnienie podmiotowe  

2.  Jak prawidłowo ustalić okres zwolnienia 
z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP 
za bezrobotnych, którzy ukończyli 50. rok życia 

PROBLEM  Od 1 grudnia 2014 r. zatrudniliśmy na 3-miesięczny okres próbny osobę 
bezrobotną, która ukończyła 50. rok życia i pozostawała w ewidencji bezrobot-
nych ponad 30 dni przed podjęciem zatrudnienia. Po zakończeniu okresu prób-
nego planujemy podpisać z nią kolejną umowę na okres 12 miesięcy. Czy ulga 
w opłacaniu składek na FP i FGŚP będzie nam przysługiwać przez 12 miesięcy? 

RADA  Nie. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP będzie 
Państwu przysługiwało tylko przez okres, na jaki została zawarta umowa na 
okres próbny. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE   Pracodawcy zatrudniający pracowników, poza obowiązkiem opłacania i roz-
liczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, są także zobowiązani do opła-
cania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Obowiązek ten może być jednak wyłączony w odniesieniu do określonych sytuacji lub osób. 

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP odnosi się m.in. do zatrudnianych pracow-
ników, którzy ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zawarciem umowy o pracę byli 
zarejestrowani jako bezrobotni w powiatowym urzędzie pracy. Aby jednak pracodawca mógł 
skorzystać z powyższego zwolnienia za nowo zatrudnionego pracownika, muszą być speł-
nione łącznie przedstawione poniżej warunki.

Kiedy pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

PRZYKŁAD
Firma odzieżowa 28 listopada 2014 r. zawarła umowy o pracę z 3 pracownicami z datą 
zatrudnienia od 1 grudnia 2014 r. Jedna z pracownic była zarejestrowana w urzędzie 
pracy przez ostatnie 3 miesiące, a 50 lat skończyła 1 grudnia br., a więc w dniu nawiąza-
nia stosunku pracy. W tym przypadku pracodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnie-
nia z opłacania składek na FP i FGŚP, gdyż zostały spełnione oba wymagane warunki.

Warunki, jakie musi spełniać łącznie nowo zatrudniony pracownik, aby 
pracodawca skorzystał z ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP

na dzień nawiązania stosunku pracy pracownik musi mieć ukończone 50 lat – warunek ten zostanie 
spełniony, jeśli 50. urodziny pracownika przypadają nie później niż w dniu nawiązania stosunku pracy

przed nawiązaniem stosunku pracy pracownik ten musiał pozostawać zarejestrowany jako bez-
robotny nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni liczonych wstecz od dnia poprzedzającego 
dzień nawiązania stosunku pracy
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Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku opłacania powyższych składek za danego 
pracownika przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę (art. 104b ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9b ustawy o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pracodawcy). 

Należy jednak pamiętać, że okres zwolnienia z opłacania składek jest ściśle związany 
z okresem, na który została zawarta umowa o pracę z takim bezrobotnym. W przypadku gdy 
z pracownikiem spełniającym wskazane warunki jest zawierana umowa o pracę na czas okre-
ślony krótszy niż 12 miesięcy, po której bezpośrednio jest zawierana kolejna umowa o pra-
cę, prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP będzie przysługiwa-
ło wyłącznie za okres trwania pierwszej umowy o pracę. Zwolnienie z opłacania składek na 
fundusze pozaubezpieczeniowe dotyczy tylko jednej umowy o pracę.

PRZYKŁAD
Pracodawca zawarł z osobą, która ukończyła 50. rok życia, dwie następujące po sobie 
umowy o pracę:
 ■ pierwszą na okres próbny od 17 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
 ■ drugą na czas określony od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Przed zatrudnieniem, osoba ta pozostawała w ewidencji osób bezrobotnych przez co naj-
mniej 30 dni. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP pracodawcy przy-
sługuje tylko z pierwszej umowy o pracę, tj. od 1 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. (od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa).

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 104 ust. 1, art. 104b ust. 1 i ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146

 ● art. 9, art. 9b ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacal-
ności pracodawcy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 923

097b2d8b-00d3-48a0-a296-f82358fd36d9

Roman Dorawa –  prawnik, ekspert i praktyk, od 11 lat zajmujący się prawem ubezpie-
czeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji w zakresie 
ubezpieczeń i składek

 >> działalność gospodarcza, zgłoszenie do ubezpieczeń, zasiłek chorobowy, obowiązki płatnika

3.  Kiedy osoba prowadząca działalność i pobierająca 
zasiłek po ustaniu zatrudnienia musi opłacić 
składki na ubezpieczenia społeczne

PROBLEM  Nasze biuro rachunkowe rozlicza składki za osobę prowadzącą dzia-
łalność gospodarczą, która do 30 listopada 2014 r. była jednocześnie zatrud-
niona na umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin. Z tytułu 
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prowadzonej działalności opłacana była tylko składka zdrowotna. Od 1 do 
25 grudnia 2014 r. osoba ta przebywała na zasiłku chorobowym po ustaniu 
zatrudnienia (zwolnienie lekarskie rozpoczęło się w trakcie zatrudnienia). Czy 
w tej sytuacji osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna za gru-
dzień 2014 r. opłacić składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne za pełny miesiąc, czy za okres od 26 do 31 grudnia 2014 r.?

RADA  Prowadzący pozarolniczą działalność opłacający składkę zdrowotną 
od chwili ustania zatrudnienia musi zgłosić się do obowiązkowych ubez pieczeń 
społecznych i opłacić je w pełnej wysokości, jeżeli prawo do zasiłku chorobowe-
go uzyskał nie z tytułu działalności, lecz zatrudnienia. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która podlegała obowiązko-
wo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik (zatrudniony na pełny etat), a z działalności 

tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, po ustaniu zatrud-
nienia musi dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia 
zdrowotnego na druku ZUS ZWUA oraz zgłoszenia do 
obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych 

i wypadkowego, a także ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA, w terminie 7 dni po 
ustaniu zatrudnienia (art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1, art. 36 ust. 3, 4 i 11 ustawy systemowej). 

Wykonujący własną działalność może pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne w sytuacji, gdy:
 ■  odprowadza składki od kwoty minimalnej, tj. od 60% przeciętnego prognozowanego wy-

nagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skła-
dek albo od 30% minimalnego wynagrodzenia – jeżeli ma prawo do skorzystania z tzw. 
preferencyjnych składek oraz 
 ■  z tytułu prowadzenia działalności spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego. 

Przedsiębiorca może nabyć prawo do zasiłku chorobowego po przystąpieniu do do-
browolnego ubezpieczenia chorobowego i po upływie okresu wyczekiwania, tj. 90 dni 
nieprzerwanego ubezpieczenia (opłacanie składek w terminie i w pełnej wysokości). 

W przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca kwotę najniższej 
podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni ka-
lendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni niepobierania zasiłku (art. 18 ust. 10 
ustawy systemowej). 

PRZYKŁAD
Karolina W. od stycznia 2014 r. prowadzi biuro rachunkowe. Z tytułu prowadzonej działal-
ności opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na dobro-
wolne ubezpieczenie chorobowe od kwoty 2247,60 zł. Od 22 do 31 grudnia 2014 r. prze-
bywała na zwolnieniu lekarskim. Karolina W. składkę za grudzień opłaci od pomniejszonej 
podstawy w wysokości 1522,57 zł (2247,60 zł : 31 dni x 21 dni podlegania ubezpieczeniom). 

 Zobacz cykl wideoszkoleń „Korekta 
dokumentów rozliczeniowych”  dostępny 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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Takiej możliwości nie ma natomiast osoba, która przebywała na zasiłku, ale nabyła go 
z innego tytułu (np. zatrudnienia). Jeżeli działalność nie została na ten okres zawieszona 
(okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni), to przedsiębiorca musi opłacić składki 
w pełnej wysokości, tak jak za okres prowadzenia działalności, w sytuacji gdy nie przebywa 
na zwolnieniu lekarskim. 

PRZYKŁAD
Anna S. prowadzi mały sklep spożywczy, w którym zatrudnia pracownika. Jednocześnie 
jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 18 do 31 grudnia 2014 r. przebywa-
ła na zasiłku chorobowym nabytym ze stosunku pracy. W związku z tym, że działalność 
nadal jest prowadzona (nie została zawieszona ze względu na zatrudnianie pracownika, 
a okres ewentualnej „przerwy” byłby krótszy niż miesiąc), zmuszona jest do opłacenia 
za grudzień 2014 r. pełnych składek na ubezpieczenia społeczne, liczonych od kwoty 
2247,60 zł (60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia).

Ponadto osoba prowadząca działalność musi obowiązkowo opłacać składkę na ubezpie-
czenie zdrowotne. Składka ta jest niepodzielna i miesięczna. Zatem przedsiębiorca ma obo-
wiązek opłacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości, bez względu na to, czy:
 ■  przebywa przez część (lub cały) miesiąca na zwolnieniu, 
 ■  rozpoczął działalność w trakcie miesiąca,
 ■  zakończył działalność w trakcie miesiąca.

Podstawę wymiaru składki stanowi kwota nie niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami 
z zysku (art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej). 

PRZYKŁAD
Jerzy G. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłaca składki 
na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, od kwoty mini-
malnej, tj. 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Za okres od 1 do 22 grudnia 
2014 r. nabył prawo do zasiłku chorobowego z działalności. Za grudzień składki na ubezpie-
czenia społeczne musi rozliczyć od kwoty nie niższej niż 652,53 zł (2247,60/31 x 9). Składkę 
na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza w pełnej wysokości, tj. 270,40 zł (9% z 3004,48 zł). 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1, art. 36 ust. 3–4, ust. 11, art. 18 ust. 9–10 ustawy z 13 października 1998 r. o sy-

stemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 79 ust. 1, art. 81 ust. 2 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. 1491

a0991ab4-eafe-4433-a40a-679081d9f8ae

Andrzej Okułowicz –  ekspert i praktyk, prawnik, od 14 lat zajmujący się prawem ubez-
pieczeń społecznych
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>> podstawa wymiaru zasiłków, zasiłek macierzyński

ZM!ANY 2015   1. W jakiej wysokości wypłacać zasiłek 
macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100%, 80% lub 60% mie-
sięcznej podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wy-
nagrodzenie pomniejszone o 13,71% z okresu 12 miesięcy kalendarzowych.
Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlo-
pu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Komu przysługuje zasiłek mac ierzyński

 Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlo-
pu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru 
zasiłku. Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy 
wymiaru zasiłku. 

Ubezpieczonej, która w terminie nie krótszym niż 14 dni po:
 ■  porodzie albo 
 ■ przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postę-

powania w sprawie przysposobienia dziecka, albo 
 ■  przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza,

wystąpi z wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (6 lub 8 tygodni), dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (6 lub 8 tygodni) i urlopu rodzicielskiego 

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie 
ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego

przyjęła na wychowanie dziec-
ko w wieku do 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec          
którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego 
– do 10. roku życia w ramach 
rodziny zastępczej, z wyjątkiem 
rodziny zastępczej zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem

urodziła dziecko przyjęła na wychowanie dziecko 
w wieku do 7. roku życia, a w 
przypadku dziecka, wobec          
którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego 
– do 10. roku życia i wystąpiła 
do sądu opiekuńczego w spra-
wie jego przysposobieni
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w pełnym wymiarze (26 tygodni), zasiłek ma-
cierzyński przysługuje za okres wszystkich 
urlopów w wysokości 80% podstawy wymia-
ru zasiłku.

Termin 14 dni powinien być liczony od 
następnego dnia po porodzie. Jeżeli ostatni 
dzień terminu przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa 
w pierwszym dniu roboczym (tak wyjaśnił ZUS w ust. 16 „Informacji o zmianach dotyczą-
cych zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.” z 13 czerwca 2013 r., www.zus.pl).

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła dziecko 9 czerwca 2014 r. 23 czerwca 2014 r. złożyła wniosek o udzie-
lenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze 6 tygodni (od 27 października 2014 r. do 7 grudnia 2014 r.) oraz urlopu rodzi-
cielskiego w wymiarze 26 tygodni (od 8 grudnia 2014 r. do 7 czerwca 2015 r.). Pracownicy 
będzie przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Ubezpieczonemu–ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy 
wymiaru, jeżeli ubezpieczona–matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 
80% podstawy wymiaru, zrezygnuje na rzecz ojca dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres:
 ■  odpowiadający okresowi urlopu dodatkowego w całości lub w części lub 
 ■  urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Ubezpieczonej, która zrezygnuje z zasiłku ma-
cierzyńskiego pobieranego w wysokości 80%, na-
leży wypłacić jednorazowe wyrównanie pobrane-
go zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Wyrównanie 
zasiłku macierzyńskiego przysługuje matce dziecka pod warunkiem, że ojciec dziecka nie 
będzie korzystał z tych urlopów za ten sam okres. 

Kiedy matka dziecka nabędzie prawo do jednorazowego wyrównania zasiłku macierzyń-
skiego do 100%

UWAGA!
Jeżeli ubezpieczona wystąpi o zasiłek macierzyński 
za okres podstawowego, dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w ciągu 
14 dni po porodzie, otrzyma zasiłek w wysokości 
80% podstawy wymiaru.

Ubezpieczonej  należy wypłacić jednorazowe wyrównianie pobrane-
go zasiłku  macierzyńskiego (w wysokości 80%) do 100% podstawy 
wymiaru zasiłku, która zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego za okres

urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarzedodatkowego urlopu macierzyńskiego  i do-
datkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części

 Zobacz wideoszkolenie „Urlopy macierzyńskie
i rodzicielskie – zmiany od 17 czerwca 2013 r.”  
dostępne w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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Wyrównania do wysokości 100% zasiłku macierzyńskiego należy dokonać również ubezpieczone-
mu–ojcu dziecka w przypadku rezygnacji przez matkę dziecka lub przez niego z zasiłku macierzyń-
skiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części lub urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

Wypłata jednorazowego wyrównania powinna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni 
od daty złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres 
(art. 64 ustawy zasiłkowej). 

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła dziecko 9 czerwca 2014 r., a 23 czerwca 2014 r. złożyła wniosek o urlop 
macierzyński podstawowy i dodatkowy oraz rodzicielski. Pracownica ma prawo do zasiłku 
macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru. 27 października 2014 r. ubezpieczona 
złożyła pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z 4 tygodni dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego oraz pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, oświadczając, że z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego będzie korzystał ojciec dziecka. Pracownik–ojciec 
dziecka wystąpił o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 10 listopada 2014 r. 
do 7 grudnia 2014 r. i urlopu rodzicielskiego od 8 grudnia 2014 r. do 7 czerwca 2015 r. Zasiłek 
macierzyński przysługuje pracownikowi w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pracownik–oj-
ciec dziecka 24 listopada 2014 r. złożył wniosek o rezygnację z pełnego urlopu rodzicielskiego. 
Pracownikowi przysługuje wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres do-
datkowego urlopu macierzyńskiego od 10 listopada 2014 r. do 7 grudnia 2014 r. do wysokości 
100% podstawy wymiaru zasiłku. Pracownica–matka dziecka 8 grudnia 2014 r. złożyła w zakła-
dzie pracy dokumenty potwierdzające fakt rezygnacji z pełnego urlopu rodzicielskiego przez 
ojca dziecka. W grudniu 2014 r. zakład pracy będzie zobowiązany do wypłaty jednorazowego 
wyrównania zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100%. 

Pracodawca w miesiącu dokonania wyrównania do 100% należnego zasiłku macierzyńskiego w ra-
porcie ZUS RSA powinien wykazać kwotę wyrównania z kodem przerwy 315 (wyrównanie zasiłku ma-
cierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub kodem świadczenia przerwy 326 (wyrównanie do-
datkowego zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres do-
datkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego)

Jeżeli ubezpieczona we wniosku złożonym w ciągu 14 dni po porodzie zwróci się o wy-
płatę zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres odpowiadający okresowi urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% podstawy wymiaru za 
okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, zasiłek ten należy wypłacać zgodnie 
z tym wnioskiem (stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej, www.rodzicielski.gov.pl). 

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru w przypadku, gdy 
ubezpieczona występując o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu ma-
cierzyńskiego (lub na warunkach urlopu macierzyńskiego) nie wystąpi o wypłatę zasiłku macie-
rzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu ro-
dzicielskiego w pełnym wymiarze. 
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Rozliczenia różnicy między wypłaconym zasiłkiem w wysokości 100% a należnym w wy-
sokości 80% należy dokonać wówczas, gdy pracownica złoży wniosek w ciągu 14 dni po po-
rodzie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi:
 ■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
 ■ dodatkowego urlopu na warunkach urlopu dodatkowego w pełnym wymiarze, 
 ■ urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

PRZYKŁAD
Umowa o pracę z pracownicą została przedłużona do dnia porodu, tj. do 10 paź-
dziernika 2014 r. Płatnik składek wypłacił pracownicy zasiłek macierzyński za 10 paź-
dziernika 2014 r. w wysokości 100%. Wypłatę przekazał do oddziału ZUS. Wniosek 
o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wpłynął do oddziału ZUS 22 paździer-
nika 2014 r. Rozliczenia różnicy między zasiłkiem wypłaconym przez płatnika składek 
w wysokości 100% a należnym w wysokości 80% podstawy wymiaru powinien dokonać 
oddział ZUS. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Pracownica zatrudniona w naszej firmie na 1/2 etatu z pensją niższą od minimal-
nego wynagrodzenia współpracuje z inną firmą na podstawie umowy zlecenia. Czy 

po urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek macierzyński z obu tytułów?
Tak. Państwa pracownica nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów, je-

żeli przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia.

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 179–182 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 29, art. 31, art. 64 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2014 r., poz. 159

53ee0ca1-6035-4b47-984a-cfcb8d800f56

Małgorzata Kowalska –  doradca ds. wynagrodzeń i zasiłków, prowadzi zajęcia na kur-
sach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy, wyna-
grodzeń, zasiłków, wieloletni pracownik ZUS

ZM!ANY 2015 W 2015 r. po zmianie przepisów uprawniony do zasiłku będzie także 
ubezpieczony ojciec dziecka (lub ubezpieczony członek najbliższej 

rodziny) w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowa-
nia opieki z powodu np. niezdolności do samodzielnej egzystencji. Prenumeratorzy MPPiU 
w  2015 r. otrzymają ujednolicony tekst ustawy zasiłkowej z wyróżnieniem wszystkich wprowa-
dzonych zmian oraz z komentarzem ekspertów.

Pamiętaj o prenumeracie na 2015 r.!
Zamówienia: bok@infor.pl, tel. 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 (32), www.sklep.infor.pl
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 >> podstawa wymiaru zasiłków, zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy

2.  Czy pracownik, który z powodu wypadku 
przebywa w szpitalu, ma prawo do 100% zasiłku

PROBLEM  Nasz pracownik jest niezdolny do pracy w związku z wypadkiem przy 
pracy (spadł z drabiny i złamał nogę ubierając firmową choinkę). W trakcie 
zwolnienia przebywał w szpitalu w związku z problemami kardiologiczny-
mi. Czy pracownik ma prawo do 100% zasiłku chorobowego za okres pobytu 
w szpitalu?

RADA  Tak. Pracownik zachowuje prawo do zasiłku chorobowego z ubezpie-
czenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, mimo że w cza-
sie niezdolności do pracy przebywał w szpitalu w związku ze schorzeniem nie-
związanym z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem.

UZASADNIENIE  Jeśli w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy 
pracownik staje się niezdolny do pracy z powodu innej choroby, która nie ma związku z wy-
padkiem, to za cały okres niezdolności spowodowanej wypadkiem przy pracy przysługuje 

mu prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego 
w wysokości 100% podstawy wymiaru, a więc również 
za okres pobytu w szpitalu.

PRZYKŁAD
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności spowodowanej wypad-
kiem przy pracy od 18 października 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Pracownik ten od 10 grudnia 
2014 r. przez 10 dni przebywał w szpitalu z powodu schorzenia kręgosłupa, które miał już 
wcześniej. Ze względu na to, że pobyt w szpitalu przypadał w okresie niezdolności do pracy 
orzeczonej z tytułu wypadku przy pracy, za cały okres tej niezdolności pracownik otrzymał za-
siłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdol-
ności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zatem od pierw-
szego dnia niezdolności do pracy związanej z wypadkiem przy pracy pracownikowi przysługuje 
prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego niezależnie od tego, czy wykorzy-
stał on w roku kalendarzowym okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Za okres pobytu w szpitalu pracownik zachowuje prawo do zasiłku chorobowego z ubez-
pieczenia chorobowego w wysokości 70%. Jeśli natomiast pracownik ma prawo do wynagro-
dzenia chorobowego, za okres pobytu w szpitalu przysługuje ono w wysokości 80%. W razie 
zbiegu uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego z prawem do 

zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego 
ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z ubezpie-
czenia wypadkowego, czyli zasiłek w wysokości 100%.

 Zobacz e-Poradnik „Pracownik na zwolnie-
niu lekarskim” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości 
świadczeń chorobowych” dostępny 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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PRZYKŁAD
W okresie od 15 lipca do 22 listopada 2014 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 
w związku z wypadkiem przy pracy. 23 listopada 2014 r. pracownik ten trafił na 5 dni do 
szpitala z powodu silnych dolegliwości gastrycznych, niemających nic wspólnego z wypad-
kiem przy pracy. Od 23 listopada do 30 grudnia 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. 
Pracownik ten nie wykorzystał w 2014 r. ani jednego dnia, za który przysługiwałoby mu pra-
wo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Pracownikowi należy wypłacić:
 ■ za okres od 15 lipca do 22 listopada 2014 r. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wy-
padkowego w wysokości 100%,
 ■ za okres od 23 listopada do 25 grudnia 2014 r. wynagrodzenie chorobowe (za 33 dni) 
w wysokości 80%,
 ■ za okres od 26 do 30 grudnia 2014 r. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowe-
go w wysokości 80%.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 24 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. 11 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. 92 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
9bad13f1-c856-424e-a35b-e42a3aa87606

Joanna Olejnik –  prawnik, praktyk z 10-letnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń 
społecznych

>> zasiłek chorobowy, przejście zakładu pracy, podstawa wymiaru zasiłków

3.  Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku 
przy przejęciu zakładu pracy

PROBLEM  Przejęliśmy od 1 stycznia 2015 r. pracowników firmy ABC na pod-
stawie art. 231 Kodeksu pracy. Przez okres 12 miesięcy pracownik otrzymy-
wał wynagrodzenie na podstawie układu zbiorowego zawartego przez firmę 
ABC. Od 1 stycznia 2015 r. wszystkim przejętym pracownikom zmieniły się 
zasady wynagradzania (obowiązują takie, jak w naszej firmie). Zaprzesta-
no wypłaty: dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, premii regulami-
nowej oraz prowizji. Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika, 
który dostarczył zwolnienie na okres od 2 do 10 stycznia 2015 r.? 

RADA  Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika należy naliczyć z 12 miesię-
cy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. od 
stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. Składników wynagrodzenia, które już nie 
są wypłacane na podstawie przepisów o wynagradzaniu, czyli dodatków 
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stażowych, nagród jubileuszowych, premii regulaminowych oraz prowizji, nie 
można wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

UZASADNIENIE  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu 
będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pra-
cy, po potrąceniu 13,71%. Składników wynagrodzenia, które już nie są wypłacane na podstawie 
układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, nie uwzględnia się w podstawie wy-
miaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po zaprzestaniu wypłaty danego składnika.

PRZYKŁAD
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 5 listopada do 31 grudnia 
2014 r. Do 30 listopada 2014 r. pracownik miał prawo do dodatku za pracę w warunkach 
szkodliwych, który zgodnie z regulaminem wynagradzania był pomniejszany za czas 
choroby. Dodatek ten należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego 
przysługującego za okres od 5 do 30 listopada 2014 r. i wyłączyć z podstawy wymiaru 
zasiłku przysługującego za okres od 1 do 31 grudnia 2014 r.

Od 1 stycznia 2015 r. pracownikom przejętym przez Państwa zakład zaprzestano wypła-
cać niektóre składniki wynagrodzenia. W związku z tym nie mogą Państwo zaliczyć tych 
składników do podstawy wymiaru zasiłku należnego po 31 grudnia 2014 r. Zasada wyłączania 
składników wynagrodzenia, przysługujących do określonego terminu, ma zastosowanie do 
wszystkich składników, które zaprzestano wypłacać lub zawieszono ich wypłatę. Nie należy 
natomiast wyłączać z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego składnika, którego już się nie 
wypłaca z powodu włączenia go w całości lub w części do innego składnika wynagrodzenia.

PRZYKŁAD
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 8 listopada 2014 r. do 
3 stycznia 2015 r. Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługiwał do-
datek funkcyjny, który był pomniejszany za dni nieobecności w pracy z powodu choroby 
i który stanowił 10% wynagrodzenia należnego za dany miesiąc. Od 1 stycznia 2015 r. 
pracodawca wprowadził zmiany do regulaminu wynagrodzeń i dodatek funkcyjny zo-
stał włączony do wynagrodzenia zasadniczego, podwyższając jego wartość. Obliczając 
podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika należy uwzględnić wynagrodzenie za okres 
od listopada 2013 r. do października 2014 r., w tym dodatek funkcyjny.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 36, art. 41 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

4cffe98b-bc7c-4131-b2df-62ea0f5e9c90

Katarzyna Kalata –  doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, prak-
tyk z 11-letnim doświadczeniem w działach personalnych
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>> posiłek regeneracyjny, napoje profilaktyczne, stanowisko pracy

1.  Komu przysługują posiłki regeneracyjne 
i napoje w okresie zimowym

W okresie zimowym pracodawca musi zapewniać pracownikom bez-
płatnie posiłki regeneracyjne i napoje częściej niż w innych porach roku. 
Posiłki regeneracyjne w zimie przysługują w przypadku przekroczenia 
efektywnego wydatku energetycznego organizmu w ciągu zmiany ro-
boczej powyżej 1500 kcal (6280 kJ) dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal 
(4187 kJ) dla kobiet. Natomiast napoje przysługują pracownikom rów-
nież po przekroczeniu takich wskaźników oraz dodatkowo w sytuacji, gdy 
temperatura przy pracach na otwartej przestrzeni nie przekracza 10oC.

Za okres zimowy na potrzeby przydzielania pracownikom posiłków regeneracyjnych uwa-
ża się okres od 1 listopada danego roku do 31 marca następnego roku (§ 3 ust. 1 pkt 3 roz-
porządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów). 

Posiłki regeneracyjne
Dla prac wykonywanych w okresie zimowym poziom wydatku energetycznego uprawnia-

jący pracownika do otrzymywania posiłków regeneracyjnych ustalono na poziomie niższym, 
niż w przypadku tych samych prac wykonywanych w warunkach letnich. 

Pracownicy uprawnieni do posiłków regeneracyjnych

Okres zimowy Okres letni

Pracownicy wykonujący prace związane z wysił-
kiem fizycznym na otwartej przestrzeni, gdy: 
 ■ w przypadku mężczyzn – efektywny wydatek 

energetyczny organizmu w ciągu zmiany robo-
czej przekracza 1500 kcal (6280 kJ), 
 ■ w przypadku kobiet – efektywny wydatek ener-

getyczny organizmu w ciągu zmiany roboczej 
przekracza 1000 kcal (4187 kJ)

Pracownicy wykonujący pracę na otwartej prze-
strzeni, gdy poziom efektywnego wydatku ener-
getycznego w ciągu zmiany roboczej ustalono 
powyżej: 
 ■ 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn, 
 ■ 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet

PRZYKŁAD
Służba bhp ustaliła dla pracownika zatrudnionego na stanowisku elektromontera efek-
tywny wydatek energetyczny na poziomie ok. 6500 kJ. W sezonie zimowym pracownik-
-mężczyzna będzie w związku z tym uprawniony do posiłków regeneracyjnych. W sezo-
nie letnim wydatek energetyczny nie będzie jednak przekraczał obowiązującego limitu. 
W związku z tym pracodawca nie ma obowiązku zapewniania posiłków regeneracyjnych 
w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
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Ustalenie wydatku energetycznego należy do pracodawcy, w imieniu którego zadanie to 
na ogół wykonuje służba bhp. Służby bhp opierają się przeważnie na jednej z kilku popu-
larnych metod. Do często wybieranych należy metoda Lehmanna. Jest ona dwuetapowa. 

Ustalanie wydatku energetycznego według metody Lehmanna

I etap. Ocena pozycji podczas pracy i oszacowanie wydatku energetycznego wynikającego w ut-
rzymania tej pozycji. 
II etap. Ocena głównych grup mięśni wykonujących czynności i ustalenie związanego z tym wydat-
ku energetycznego. 
Ustalenia wydatku energetycznego dokonuje się przez zsumowanie wyników z pierwszego i dru-
giego etapu.

Napoje profilaktyczne
Poziom wydatku energetycznego uprawniający do otrzymywania napojów w sezo-

nie zimowym ustalono na poziomie identycznym, jak w przypadku posiłków profilak-
tycznych w okresie zimowym (tj. powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal 
(4187 kJ) u kobiet). Dodano jednak inną okoliczność obligującą pracodawcę do zapew-
nienia napojów, tj. przy pracach na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia 
jest niższa niż 10oC. 

PRZYKŁAD
Pracownik zajmuje się układaniem palet z towarem przy użyciu wózka widłowego. Praca 
jest wykonywana na zewnątrz. Ustalony dla tej pracy wydatek energetyczny nie przekra-
cza 4500 kJ. W związku z tym pracownik nie jest uprawniony – ani zimą, ani w innych 
porach roku – do otrzymywania napojów profilaktycznych. Jednak w sytuacji, gdy tem-
peratura spada poniżej 10oC, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracowni-
kowi ciepłych napojów.

Prace w pomieszczeniach zamkniętych
Temperatura zewnętrzna (pora roku) nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia pra-

cownika zatrudnionego w pomieszczeniach zamkniętych. Prawo pracownika zatrudnionego 
w takich pomieszczeniach do posiłków regeneracyjnych lub napojów zależy więc wyłącznie 
od parametrów pomieszczenia (m.in. w zakresie panującej w nim temperatury) oraz od wy-
datku energetycznego ponoszonego przez organizm pracownika.

Sposób udostępnienia napojów i posiłków
Pracodawca powinien zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby, 

odpowiednio zimne lub gorące, w zależności od warunków wykonywania pracy. W warunkach 
zimowych zasadniczo pracownikom potrzebne są napoje gorące, dlatego przede wszystkim 
takie należy zapewnić. Obowiązek dostarczenia napojów profilaktycznych w warunkach zimo-
wych będzie spełniony w sytuacji, gdy pracodawca udostępni pracownikom herbatę i kawę 
wraz z dostępem do dystrybutora wody pitnej i czajnika.
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Napoje powinny być dostępne dla pracowników w trakcie całej zmiany roboczej. Ilość na-
pojów nie powinna być limitowana.

Posiłek powinien być zapewniony pracownikom w formie jednego dania gorącego. W przepi-
sach określono zakładaną wartość odżywczą posiłku, tj. powinien on zawierać około 50–55% wę-
glowodanów, 30–35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. 
Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków, ze względu na rodzaj wykonywa-
nej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy 
korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych. Dopuszczalne jest również, aby 
pracownik przyrządzał posiłki we własnym zakresie, z otrzymanych produktów. 

PRZYKŁAD
Pracownik otrzymuje od pracodawcy w ramach posiłku regeneracyjnego słoik zawiera-
jący zupę z wkładką mięsną lub tzw. danie jednogarnkowe (np. gulasz mięsny, gołąbki 
z mięsem bądź bigos) oraz pieczywo. Posiłek ten pracownik podgrzewa samodzielnie 
w udostępnionej mu kuchence mikrofalowej. Spożywając posiłek pracownik ma możli-
wość zaparzenia sobie herbaty lub skorzystania z koncentratu owocowego do rozcień-
czenia wodą. Wymóg zapewnienia posiłku regeneracyjnego jest w tej sytuacji spełniony.

W sytuacji gdy pracodawca wydaje pracownikowi talony, kupony czy bony na posiłki 
profilaktyczne lub składniki do ich przygotowania, istotne jest, aby jednoznacznie wynika-
ło z nich uprawnienie wyłącznie do nabycia posiłków, artykułów spożywczych lub napo-
jów bezalkoholowych. Organy podatkowe mogą bowiem kwestionować zwolnienie podat-
kowe w przypadku, gdyby za wydawany mu dokument pracownik miał możliwość nabycia 
innego asortymentu.

PRZYKŁAD
Pracodawca wydawał pracownikom, w ramach posiłku profilaktycznego, talony o warto-
ści 15 zł do zrealizowania w bufecie zakładowym. W trakcie kontroli skarbowej okazało 
się, że pracownicy często wykorzystywali te talony na zakup papierosów dostępnych 
w bufecie. Spowodowało to zakwestionowanie stosowania zwolnienia podatkowego do 
wartości talonu wydawanego pracownikom. 

6961267d-cd96-48b5-8e2c-505b78d7f065

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1662

 ● § 1–7 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz.U. 
Nr 60, poz. 279

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

Jakub Ziarno –  prawnik, trener, autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa 
pracy, były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
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>> emerytura, dokumentacja

1.   Jakie dokumenty powinien wystawić 
pracodawca pracownikowi ubiegającemu się 
o emeryturę pomostową

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników niedługo spełni warunki dotyczące 
wieku i okresu pracy w szczególnych warunkach do uzyskania prawa do eme-
rytury pomostowej. Osoba ta ma zamiar wystąpić do ZUS z wnioskiem o przy-
znanie świadczenia. Jakiego rodzaju dokumenty (zaświadczenia) powinniśmy 
wystawić pracownikowi w związku z ubieganiem się przez niego o emeryturę?

RADA  Będą Państwo zobowiązani wydać pracownikowi: świadectwa lub za-
świadczenia o wykonywaniu przez niego pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości 
przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE  Postępowanie w sprawie przyznania emerytury pomostowej wszczyna się 
na wniosek pracownika, zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek 
w organie rentowym. W tym zakresie w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej sto-

suje się odpowiednio przepisy art. 116–128a ustawy eme-
rytalnej (art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych).

Do wniosku o emeryturę pomostową (formularz 
ZUS Rp-1 Epom) należy dołączyć dokumentację wyma-

ganą do przyznania nowej emerytury z FUS, z wyłączeniem zaświadczenia o wysokości 
wynagrodzenia.

Co dołączyć do wniosku o emeryturę pomostową

 Zobacz cykl wideoszkoleń „Dokumentacja 
pracownicza w praktyce”  dostępnych 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl

Do wniosku o emeryturę pomostową należy dołączyć:

kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6)

zaświadczenia o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymie-
nionej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego..., jak 
również zaświadczenia wystawione przez płatników składek potwierdzające wykonywanie pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w wykazach prac stanowiących załącz-
niki do ustawy pomostowej

decyzję Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców potwierdzającą okres i rodzaj działalności 
(dotyczy osób wykonujących własną działalność twórczą lub artystyczną)

orzeczenie o niezdolności do wykonywania zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze (jeżeli orzeczenie takie jest jednym z warunków przyznania emerytury pomostowej)

dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy, w którym ostatnio pozostawał wnioskodawca
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W przypadku gdy ubezpieczony nie ma jeszcze ustalonego kapitału początkowego, do wnio-
sku powinna być dodatkowo załączona dokumentacja dotycząca okresów składkowych i nie-
składkowych oraz osiąganego wynagrodzenia – dochodu z okresu przed 1999 r. Od 1 stycznia 
1999 r. bowiem każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w ZUS. Dokumenty stwier-
dzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość przychodu stanowiącego podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie są zatem wymagane, jeżeli konto ubezpie-
czonego zawiera dane pozwalające na ustalenie prawa do świadczenia. Ponadto dokumentów, 
o których mowa wyżej, nie składa się, jeżeli zostały złożone w ZUS do ustalenia kapitału począt-
kowego albo prawa lub wysokości świadczeń na podstawie ustawy albo odrębnych przepisów.

PRZYKŁAD
Kazimiera W. złożyła do ZUS wniosek o emeryturę. Do podstawy wymiaru emerytury wska-
zała zarobki z lat 2004–2013. Pracownica zwróciła się do swojego zakładu pracy o wydanie 
zaświadczenia ZUS Rp-7. Zakład pracy nie musi wystawiać tego zaświadczenia, ponieważ 
na indywidualnym koncie pracownicy w ZUS znajdują się dane o wysokości składek odpro-
wadzanych za nią przez zakład pracy.

Płatnicy składek są zobowiązani dokonać 
zgłoszenia danych dotyczących zatrudnienia 
pracowników przy pracach w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze wy-
mienionych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy 
o emeryturach pomostowych w całym poprzed-
nim roku kalendarzowym, w terminie do 31 marca każdego następnego roku kalendarzowego. 

Jako środki dowodowe dopuszczalne są również kserokopie dokumentów potwierdzające 
okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze sporządzone przez 
archiwa na podstawie posiadanej przez nie pracowniczej dokumentacji osobowej. 

Prywatni pracodawcy przy potwierdzaniu okresów pracy w szczególnych warunkach po-
winni powoływać się jedynie na rodzaje prac w szczególnych warunkach, które są zawarte 
w wykazach A i B stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. 

Okresów pracy w szczególnych warunkach w postępowaniu przed organem rentowym 
nie można udowadniać zeznaniami świadków.

3ecd386a-953e-4c8d-b60a-d016305ce1c3

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 28 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – Dz.U. Nr 237, poz. 1656; ost.zm. Dz.U. 

z 2012 r., poz. 637
 ● art. 32–33, art. 116–128, art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682
 ● § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników za-

trudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – Dz.U. Nr 8, poz. 43; ost.zm. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118

Zygmunt Łobejko –  prawnik, były wieloletni pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej 

UWAGA!
Do 31 marca płatnicy składek dokonują zgłoszenia 
danych dotyczących zatrudnienia pracowników przy 
pracach w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze na formularzu ZUS ZSWA.
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• Prawidłowe zatrudnianie osób na umowy cywilnoprawne i umowy na czas określony - jak 

uniknąć błędów
• Jak rozdzielność majątkowa pracownika wpływa na obowiązki pracodawcy
• Czy pracodawca ma obowiązek opłacać składki od umowy zlecenia, którą na jego rzecz 

wykonuje pracownik w ramach prowadzonej działalności
• Jak ustalić minimalną podstawę wymiaru zasiłku
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  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:       
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pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
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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.
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