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Pracodawca, który poszukuje pracowników do prac sezonowych, zatrudnia ich najczęściej na 
podstawie terminowych umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub korzysta z pomocy agencji 
pracy tymczasowej. Pracodawca może też zatrudnić praktykantów.

Porównanie poszczególnych form zatrudnienia stosowanych do prac sezonowych

Forma zatrudnienia Plusy Minusy Kalkulacja płacy

1 2 3 4

Umowa o pracę (umo-
wa na czas określony, 
umowa na czas wyko-
nania określonej pra-
cy, umowa na zastęp-
stwo)

�� przy zatrudnieniu w  ra-
mach stosunku pracy wy-
stępuje element pod-
porządkowania, który 
umożliwia większy nadzór 
nad pracą wykonywaną 
przez pracownika,
�� możliwość dyscyplinowa-
nia pracowników poprzez 
wymierzanie kar porząd-
kowych, 
�� umowy terminowe stosowa-
ne do pracy sezonowej roz-
wiązują się z upływem termi-
nu ich obowiązywania,
�� brak obowiązku uzasadnia-
nia wypowiedzenia umów 
terminowych,
�� możliwość skorzystania ze 
świadczeń publicznych/
pomocowych, w tym za-
leżnych od liczby osób za-
trudnionych na podstawie 
umowy o pracę

�� obowi ązek zapewnienia 
odpowiednich warunków 
bhp, w tym przeprowadza-
nia szkoleń bhp i badań le-
karskich,
�� konieczność zapewnienia 
wszystkich świadczeń pra-
cowniczych, np. urlopu wy-
poczynkowego, czy świad-
czeń za pracę w  godzinach 
nadliczbowych,
�� gwarancja płacy minimal-
nej,
�� brak możliwości rozwiązania 
za wypowiedzeniem umowy 
na czas określony zawartej na 
okres krótszy niż 6  miesięcy 
(z  wyjątkiem zwolnień gru-
powych, indywidualnych, li-
kwidacji i upadłości),
�� brak możliwości rozwiązania 
za wypowiedzeniem umo-
wy na czas wykonania okre-
ślonej pracy (z  wyjątkiem 
zwolnień grupowych, in-
dywidualnych i  upadłości),
�� obowiązek opłacania składek 
na wszystkie ubezpieczenia 
– emerytalne, rentowe, wy-
padkowe, chorobowe i zdro-
wotne,

Zakładając, że pracownik jest 
wynagradzany stawką mie-
sięczną w  wysokości 2000  zł 
brutto, złożył PIT-2 i ma prawo 
do podstawowych KUP, wyso-
kość wynagrodzenia do wy-
płaty wyniesie 1459,58 zł.
Pełny koszt wynagrodzenia 
(przy założeniu, że pracodaw-
ca opłaca składkę wypadkową 
w wysokości 1,80%), wyniesie 
2412,20 zł 
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E-wydanie GRATIS 
Zamów BEZPŁATNY 3-miesięczny dostęp  

do wybranego przez siebie e-wydania. Do wyboru:  
• e-wydanie MONITORA księgowego  

• e-wydanie BIULETYNU VAT  
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w Biurze Obsługi Klienta, tel.: 22 212 07 03 lub 801 626 666.

Prezenty z okazji  

dnia księgowego

E-book GRATIS 
„Dotacje dla pracodawców – jak uzyskać i rozliczyć” 

Z e-booka dowiesz się m.in.:
• Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników

• Jakie dofinansowanie można otrzymać, zatrudniając niepełnosprawnych
• Jak ująć dotacje w rozliczeniach podatkowych  

Pobierz e-booka ze strony www.mp.infor.pl

Zamów: www.sklep.infor.pl/sciagi  
bądź w Biurze Obsługi Klienta, tel.: 22 212 07 30, 801 626 666.

Rabat 47%
Oferta specjalna dla Prenumeratorów na zakup: 

 • „50 ściąg księgowego z aktualizacją online” 
Prenumeratorzy płacą tylko 69 zł zamiast 129 zł
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>> wynagrodzenie minimalne, Niemcy, składniki wynagrodzenia

1.		Jakie	składniki	wynagrodzenia	mogą	być	
zaliczane	do	niemieckiej	płacy	minimalnej		
–	stanowisko	MPiPS

Dodatki lub dopłaty wypłacane przez pracodawcę za pracę w Niemczech 
mogą być uznawane za składniki niemiec kiej minimalnej płacy. 
Warunkiem jest jednak, aby w ramach dodatku lub dopłaty nie była 
wynagradzana praca np. w nadgodzinach lub wykonywana w trudnych 
warunkach, lecz zwykła praca świadczona przez pracowników. Takie wy-
jaśnienia redakcja MPPiU otrzymała 23 kwietnia 2015 r. z Ministerstwa 
Pracy.

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej z 11 sierpnia 2014 r. wprowadziła na terytorium 
Republiki Federalnej Niemiec od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie w wyso-
kości 8,50 euro brutto za godzinę pracy. Zasadniczo do niemieckiej płacy minimalnej 
mogą być wliczane niektóre dopłaty lub dodatki uznawane za składniki wynagrodzenia, 
przysługujące za zwykłą pracę. Takie stanowisko, przekazane redakcji MPPiU przez re-
sort pracy, prezentują niemieckie Ministerstwo Pracy, niemieckie Ministerstwo Finansów 
oraz władze celne.

Wśród dodatków i dopłat zaliczanych do niemieckiej minimalnej płacy należy wymienić:
■■  dodatki i dopłaty, które stanowią wynagrodzenie za regularną i stałą pracę ustaloną 

w umowie (np. dodatek budowlany dla wszystkich pracowników zatrudnionych na placu 
budowy),
■■  dodatki, które są wskazane w umowie o pracę pracownika delegowanego z zagranicy jako 

różnica pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym w jego państwie pochodzenia i w pań-
stwie przyjmującym, czyli w Niemczech,
■■  dodatki, które są wypłacane jako uzupełnienie określonych systemów wynagrodzenia, jak 

np. praca na akord, aby w rezultacie osiągnąć co najmniej 8,50 euro za godzinę, i przy tym 
pracownik nie musiał wykonywać pracy wykraczającej poza „normalne świadczenie”, tj. zwykłą 
pracę,

Płatności jednorazowe (np. na Boże Narodzenie/dodatek urlopowy) mogą być uznawane 
za składniki wynagrodzenia wliczane do minimalnej pensji wyłącznie w okresie ich wymagal-
ności (§ 2 ust. 1 zdanie 1 nr 2 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, dalej MiLoG), w którym 
są one (ewentualnie częściowo) płatne i tylko z dalszym zastrzeżeniem, że pracownik fak-
tycznie i nieodwołalnie otrzymał taką wypłatę.

Składnikami, które nie są uwzględniane w ramach niemieckiej minimalnej płacy (MiLoG), 
są dodatki i dopłaty, których wypłata wymaga:
■■  więcej pracy w jednostce czasu (np. premia akordowa),
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■■  ponadprzeciętnych jakościowo wyników pracy (np. premia jakościowa),
■■  pracy w określonym czasie (np. praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta 

lub praca w nocy),
■■  pracy w trudnych lub niebezpiecznych warunkach (np. dodatek z tytułu brudzącej pracy, 

dodatek za pracę niebezpieczną).

Ponadto w ramach pensji minimalnej nie uwzględnia się:
■■  wszystkich innych dodatków niż wyżej wymienione, które rekompensują pracę dodatkową 

i które nie zostały zawarte w umowie,
■■  składek do pracowniczych programów emerytalnych i innych płatności na poczet pracow-

niczych systemów oszczędnościowych.

Bez znaczenia jest – podobnie jak 
w innych przypadkach – nazwa dodatku. 
W związku z tym (co często przewiduje 
prawo innych krajów) dodatki z tytułu od-
delegowania mogą być zaliczane do nie-
mieckiego minimalnego wynagrodzenia 
pod warunkiem, że stanowią one zwrot 
faktycznie poniesionych przez pracowni-
ka kosztów oddelegowania (np. zakwatero-
wania, wyżywienia, kosztów podróży). Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi cał-
kowitą kwotę, w której są zawarte kwoty, za które pracownik ma sobie sam zapewnić 
zakwaterowanie i/lub wyżywienie, od całkowitej kwoty należy odliczyć najniższy poziom 
świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, zgodnie z rozporządzeniem o składkach 
na ubezpieczenie społeczne, i uwzględnić tylko kwotę pozostałą po odliczeniu. Jeżeli 
pracodawca dodatkowo przyznaje do wynagrodzenia dodatki pozafinansowe, np. za 
zakwaterowanie i/lub wyżywienie, ich wartość pieniężna nie jest uważana za składnik 
wynagrodzenia.

W styczniu 2015 r. Komisja Europejska wszczęła wobec Niemiec wstępną procedurę, 
która jest stosowana w przypadku wątpliwości co do zgodności z prawem UE określonych 
krajowych rozwiązań prawnych (EU PILOT).

Komisja Europejska uznała niemieckie przepisy za niezgodne ze swobodą świadczenia 
usług i przepływu towarów. W związku z tym strona niemiecka musi w ciągu 2 miesięcy prze-
kazać Komisji Europejskiej odpowiedź na wskazane zarzuty. W zależności od uzyskanych 
wyjaśnień Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii, a następnie ewen-
tualnym skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polska będzie kontynuować dialog ze stroną niemiecką odnośnie do praktycznych aspek-
tów wykonywania operacji transportowych przez terytorium Niemiec, w tym utrzymania za-
wieszenia stosowania ustawy o niemieckim minimalnym wynagrodzeniu do tranzytu.

dac0bbb2-4a9b-4764-89b8-ad50d584d9c6

Oprac. Bożena	Goliszewska-Chojdak

UWAGA!
Dodatki z tytułu oddelegowania mogą być zali-
czane do niemieckiego minimalnego wynagro-
dzenia pod warunkiem, że stanowią zwrot fak-
tycznie poniesionych przez pracownika kosztów 
oddelegowania.
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>> umowa zlecenia, student, absolwent, składki na ubezpieczenia społeczne, obowiązki płatnika

2.		Jak	rozliczyć	wynagrodzenie	z	umowy	zlecenia	
zawartej	ze	studentem	oraz	z	tegorocznym	
maturzystą

ProBleM 	Wśród	naszych	zleceniobiorców	są	studenci	 i	uczniowie	liceum.	Je-
den	ze	zleceniobiorców	–	24-letni	student	–	z	tytułu	umowy	zlecenia	uzyskuje	
miesięcznie	przychód	w	kwocie	1750	zł.	Na	22	czerwca	2015	r.	ma	zaplanowaną	
obronę	pracy	magisterskiej.	Jakie	dokumenty	zgłoszeniowe	i	rozliczeniowe	na-
leży	w	związku	z	tym	złożyć	do	ZUS?	Jak	powinno	wyglądać	rozliczenie	składek	
i	podatków	za	czerwiec	2015	r.	za	tę	osobę?	Kolejny	nasz	zleceniobiorca	jest	te-
gorocznym	maturzystą,	który	nie	wie	jeszcze,	czy	podejmie	studia	wyższe	–	od	
kiedy	należy	zgłosić	go	do	ubezpieczeń	z	tytułu	umowy	zlecenia?	

rADA 	 Umowa	 zlecenia	 zawarta	 z	 Państwa	 zleceniobiorcą	 –	 studentem	
–	nie	podlega	ubezpieczeniom	do	dnia	obrony	pracy	magisterskiej,	tj.	22	czerw-
ca	2015	r.,	oczywiście	jeżeli	obrona	pracy	dyplomowej	nastąpi	w	planowanym	
dniu.	Natomiast	to,	od	kiedy	należy	zgłosić	zleceniobiorcę	–	tegorocznego	ma-
turzystę,	zależy	od	jego	ewentualnych	planów	związanych	z	dalszą	nauką.	Jeśli	
zdecyduje	się	on	na	studia	i	przedstawi	Państwu	zaświadczenie	o	przyjęciu	na	
uczelnię,	to	jego	umowa	nadal	nie	będzie	podlegała	obowiązkowi	ubezpieczeń.	
Jeżeli	jednak	nie	będzie	kontynuował	nauki,	będą	Państwo	musieli	zgłosić	zle-
ceniobiorcę	od	1	września	2015	r.	do	ubezpieczeń	społecznych	i	ubezpieczenia	
zdrowotnego,	a	od	jego	wynagrodzenia	odprowadzić	składki	ZUS.

UZASADNIeNIe  Gdy umowę zlecenia wykonuje uczeń gimnazjum, szkoły gimnazjalnej, po-
nadpodstawowej lub student, który nie ukończył 26 lat, to z umowy zlecenia nie podlega 
ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 6 ust. 4 ustawy systemo-
wej). Płatnik nie zgłasza takiej osoby do ubezpieczeń, a od wypłaconego jej wynagrodzenia 
nie nalicza żadnych składek. Zwolnienie to obowiązuje jednak tylko do ukończenia przez 
ucznia lub studenta nauki lub osiągnięcia wieku 26 lat.

Umowa	zlecenia	ze	studentem	broniącym	pracy	magisterskiej
Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, tj. studiach pierwszego stop-

nia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich (art. 2 pkt 18k ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym).

Osoba przyjęta na studia nabywa pra-
wa studenta z chwilą immatrykulacji (wpi-
sania na listę studentów) i złożenia ślubo-
wania, którego treść określa statut uczelni. 
Jeżeli data immatrykulacji jest późniejsza niż 

UWAGA!
Za studentów nie uważa się uczestników stu-
diów doktoranckich oraz słuchaczy studiów 
podyplomowych.
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1 października danego roku kalendarzowego, np. jest to 15 października, wówczas zwolnie-
nie z obowiązku ubezpieczeń społecznych (także zdrowotnego) obejmuje również okres 
między 1 października a dniem immatrykulacji.

Osoba wykonująca umowę zlecenia nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecz-
nym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli jest studentem do ukończenia 26 lat. Zwolnienie 
takiej osoby z obowiązku ubezpieczeniowego trwa do dnia:
■■ ukończenia studiów lub
■■ skreślenia z listy studentów albo
■■ ukończenia 26 lat.

Jeżeli zatem Państwa 24-letni zleceniobiorca zachowa status studenta do dnia egzami-
nu dyplomowego, to do tego dnia (włącznie) z umowy zlecenia nie podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Umowa zlecenia podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od następnego dnia 
po ukończeniu przez studenta studiów (lub skreślenia go z listy studentów). Należy zatem 
w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia takiego zleceniobiorcy do ubezpieczeń na formu-
larzu ZUS ZUA (przy założeniu, że umowa zlecenia jest dla niego jedynym tytułem do ubez-
pieczeń). Natomiast w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za miesiąc, w którym to 
nastąpi, należy go rozliczyć z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx. Jako podstawę wymia-
ru składek trzeba natomiast podać część przychodu ustaloną proporcjonalnie do okresu, 
przez jaki zlecenie było wykonywane po zgłoszeniu do ubezpieczeń.

PrZyKłAD
Zleceniobiorca – student studiów jednolitych magisterskich, będący w wieku 24 lat, za-
warł umowę zlecenia na okres od 1 lutego do 31 października 2015 r. (jest to jego jedyna 
umowa). 22 czerwca 2015 r. obronił pracę magisterską. Z tytułu zawartej umowy przy-
sługuje mu wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1750 zł brutto. Wynagrodzenie to 
jest płatne ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje. Z tytułu wykonywania umowy 
zleceniobiorca:
■■ od 1 do 22 czerwca 2015 r. nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, 
■■ od 23 czerwca do 31 października 2015 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, nato-
miast dobrowolnie może wnioskować o objęcie ubezpieczeniem chorobowym.

Zleceniodawca od 23 czerwca 2015 r. powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń, 
na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00. W tej sytuacji wynagrodzenie 
rozliczane w raporcie imiennym za czerwiec, przysługujące za okres od 1 do 22 czerw-
ca, nie będzie oskładkowane, natomiast należne za okres od 23 do 30 czerwca będzie 
stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne. Jeżeli założymy, że zleceniobiorca nie zgłosił się do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego, wówczas rozliczenie jego wynagrodzenia za czerwiec 2015 r. będzie 
przedstawiało się następująco:
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Wyszczególnienie Wyliczenia

wynagrodzenie 1750 zł

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne

1750 zł : 30 dni x 8 dni = 466,67 zł

składka na ubezpieczenie emerytalne 466,67 zł x 9,76% = 45,55 zł

składka na ubezpieczenia rentowe 466,67 zł x 1,5% = 7 zł

łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne 45,55 zł + 7 zł = 52,55 zł

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

466,67 zł – 52,55 zł = 414,12 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania 
z wynagrodzenia

414,12 zł x 9% = 37,27 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odlicze-
nia od podatku 

414,12 zł x 7,75% = 32,09 zł

koszty uzyskania przychodów (1750 zł – 52,55 zł) x 20% = 339,49 zł

podstawa obliczenia zaliczki na podatek docho-
dowy

1750 zł – 52,55 zł – 339,49 zł = 1357,96 zł;  
po zaokrągleniu do pełnych złotych: 1358 zł

zaliczka na podatek dochodowy przed odlicze-
niem składki zdrowotnej

1358 zł x 18% = 244,44 zł

zaliczka na podatek dochodowy do pobrania 244,44 zł – 32,09 zł = 212,35 zł;  
po zaokrągleniu do pełnych złotych: 212 zł

kwota wypłaty 1750 zł – 52,55 zł – 37,27 zł – 212 zł = 1448,18 zł

W raporcie ZUS RCA sporządzonym za czerwiec 2015 r. należy wykazać zleceniobiorcę 
z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00, podstawą wymiaru składek za okres od 23 do 
30 czerwca 2015 r. i rozliczonymi składkami (na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wy-
padkowe) od tej części wynagrodzenia. 
Zleceniobiorca podlega wyrejestrowaniu z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, z datą 
1 listopada 2015 r.

Umowa	zlecenia	z	maturzystą
Uczniem dla celów rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń społecznych jest do 31 sierp-

nia każdego roku osoba, która:
■■ kontynuuje naukę w tej samej szkole,
■■ ukończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 

1 września,
■■ ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki (absolwent).

Przykładowo, jeżeli absolwent liceum wykonuje umowę zlecenia w okresie od 10 czerwca 
do 15 września 2015 r., to dla celów ubezpieczeniowych jest uważany za ucznia do 31 sierp-
nia 2015 r. Zatem do tego dnia wykonywanie umowy zlecenia nie stanowi dla niego tytułu do 
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ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast umowa zlecenia za okres 
od 1 do 15 września 2015 r. jest tytułem do ubezpieczeń, a wynagrodzenie za ten czas nale-
ży oskładkować. Osoba, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, jest 
uznawana za ucznia do 30 września. Wyjaśnienia udzielił ZUS w piśmie z 7 sierpnia 2000 r., 
znak FUn077-147/2000. Takiego zleceniobiorcy nie należy zatem zgłaszać do ZUS w okre-
sie od 1 do 30 września.

PrZyKłAD
Absolwent technikum jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres 
od 1 do 31 października 2015 r. W maju 2015 r. zdał on maturę, a od 1 października 
2015 r. podejmie studia na politechnice. Zleceniodawca nie zgłasza takiej osoby ani 
do ubezpieczeń społecznych, ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Warunkiem jest jed-
nak, że osoba wykonująca zlecenie przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia. 
Wówczas do 30 września 2015 r., pod względem ubezpieczeniowym, będzie traktowana 
jak uczeń. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku 2015 r., ale nie jest jeszcze 
znana dokładna data ślubowania. Mimo to również od 1 października do daty immatry-
kulacji zleceniobiorca będzie zwolniony z obowiązku ubezpieczeń.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zleceniobiorcy – maturzysty, który po zakończe-
niu szkoły nie kontynuuje nauki. Do 31 sierpnia oczywiście zachowuje on status ucznia, ale 
od 1 września z tytułu umowy zlecenia powinien już zostać zgłoszony na druku ZUS ZUA 
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jednak po 1 września oka-
że się, że zleceniobiorca – maturzysta, od 1 października podejmie studia, wówczas należy 
dokonać korekty jego zgłoszenia, tj. wyrejestrować go z ubezpieczeń z datą zgłoszenia na 
druku ZUS ZWUA z kodem 600.

bdc24d6f-4db9-4fe3-9a25-33768c90c034

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689

■● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych – j.t. Dz.U. 2015 r., poz. 581

■● art. 2 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 18k, art. 167 ust. 2 i ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 357

■● art. 63 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 357

■● załączniki nr 1, 12 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie 
określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów 
miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych 
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. z 2014 r., poz. 1844; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1957

Dorota	twardo –  specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim stażem w nali-
czaniu wynagrodzeń, autorka licznych opracowań z tej tematyki
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Kiedy wynagrodzenie prokurenta nie może być  
uregulowane w regulaminie wynagradzania
Zatrudniamy na umowę o pracę prokurenta. Czy wynagrodze-
nie prokurenta spółki może zostać uregulowane w regulaminie 
wynagradzania?

Wszystko zależy od tego, jaką funkcję pełni w firmie prokurent. Regu-
lamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania 
pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 
Do tej kategorii zalicza się pracowników kierujących jednoosobowo za-
kładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład 
kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych 
księgowych. Jeśli prokurent spełnia te warunki, jego wynagrodzenie 
nie może zostać ustalone w regulaminie wynagradzania.

Czy staż pracy może mieć wpływ na prawo  
do świadczeń z zfśs
W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
chcemy zamieścić zapis, że wielkość wypłacanych z niego świad-
czeń zależy od stażu pracy w zakładzie. Czy taka regulacja bę-
dzie prawidłowa?

Nie!  Do kręgu osób uprawnionych do korzystania z funduszu należą 
pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy (emeryci, renciści) i ich rodziny 
oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie zfśs prawo 
korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu. Wy-
sokość świadczeń z funduszu można uzależnić tylko od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu.

Jaki dokument pozwoli uznać za usprawiedliwioną 
nieobecność pracownika, który podróżował służbowo
Pracownik odbył w nocy podróż służbową. Zawiadomił nas, że 
następnego dnia nie stawi się w pracy. Jak mamy udokumento-
wać jego nieobecność?

Do udokumentowania takiej nieobecności wystarczy zwykłe oświad-
czenie pracownika. Nieobecność tego typu jest usprawiedliwiona przy 
założeniu, że pracownik odbył podróż służbową w godzinach nocnych, 
zakończoną w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 go-
dzin. W takiej sytuacji należy uznać, że zatrudniony miał uniemożliwio-
ny odpoczynek nocny. 

Beata Skrobisz- 
-Kaczmarek
radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista  

ds. prawa pracy  
i ubezpieczeń

Ewa Preis
radca prawny
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1.			Najnowsze	wskaźniki	i	stawki		(stan prawny na 20.05.2015 r.) 
aktualizowane na www.inforfk.pl

1.1. Przeciętne wynagrodzenie
Okres obowiązywania Wysokość

I kwartał 2015 r. 4054,89 zł

■● Podstawa prawna: M.P. z 2015 r., poz. 410

1.2. Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania I rok nauki II rok nauki III rok nauki

Od czerwca 2015 r. do sierpnia 2015 r. 162,20 zł 202,74 zł 243,29 zł

Od marca 2015 r. do maja 2015 r. 157,71 zł 197,13 zł 236,56 zł

■● Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 232

1.3. Świadczenie urlopowe w 2015 r.
Przykładowy wymiar etatu Wysokość świadczenia

1/1 1093,93 zł
1/2 546,97 zł
1/3 364,64 zł
1/4 273,48 zł
2/3 729,29 zł

■● Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 111; M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156

1.4. Minimalne kwoty odsetek

Rodzaj zaległości Kwota, do której nie nalicza się odsetek za zwłokę

ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP 6,60 zł

ubezpieczenie zdrowotne 8,70 zł

pozostałe zaległości podatkowe 8,70 zł

■● Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689; j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613

1.5. Wskaźnik waloryzacji

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego

II kwartał 2015 r. 105,4%

I kwartał 2015 r.  97,1%

IV kwartał 2014 r.  97,8%

■● Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159; M.P. z 2014 r., poz. 737; M.P. z 2014 r., poz. 1126; M.P. z 2015 r., 
poz. 228
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2.	Zmiany	prawa	–	weszły	w	życie	8–20.05.2015	r.

Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 18 maja 2015 r.

8 maja 2015 r.

2.1. Nowe wzory świadectw w szkołach artystycznych
Wprowadzone zostały nowe wzory świadectw dla uczniów szkół artystycznych, którzy rozpoczęli 
naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Opublikowanie zmodyfikowanych wzo-
rów świadectw wynika przede wszystkim ze zmian w ramowych planach nauczania dla tych szkół 
obowiązujących od 2014 r., m.in. z wprowadzenia kategorii przedmiotów określanych jako „inne 
zajęcia edukacyjne”. W szkołach artystycznych, których ukończenie wymaga zdania egzaminu 
dyplomowego, wprowadzono dotychczas nieistniejący wzór świadectwa dla uczniów, którzy nie 
ukończyli klasy programowo najwyższej.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 kwietnia 2015 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
szkół i placówek artystycznych – Dz.U. z 7 maja 2015 r., poz. 623

11 maja 2015 r.

2.2.  Więcej stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym

Liczba stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym została ustalona na 115 
(dotychczas 105), w tym – tak jak do tej pory – 4 stanowiska wiceprezesów.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 kwietnia 2015 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administra-
cyjnym oraz liczby wiceprezesów – Dz.U. z 11 maja 2015 r., poz. 638

19 maja 2015 r.

2.3.  Kwotowe wysokości równoważnika pieniężnego  
w zamian za wyżywienie dla funkcjonariuszy BOR 

Określone zostały kwotowe wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariu-
szom BOR za podstawową normę wyżywienia w wysokości 14,83 zł, za dodatkową uzupełniającą 
normę wyżywienia – 6,64 zł (w tym 150% tej normy – 9,96 zł, i 50% normy – 3,32 zł). Dotychczas obo-
wiązujące przepisy wskazywały, że wysokość równoważnika jest równa wysokości pieniężnej nor-
my wyżywienia przysługującej funkcjonariuszowi na podstawie odrębnych przepisów. Zrezygnowa-
no z możliwości podwyższenia równoważnika o 100% dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 17 kwietnia 2015 r. w sprawie równoważni-
ka pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rządu – Dz.U. z 4 maja 2015 r., poz. 603

20 maja 2015 r.

2.4.  Nowe warunki przyznawania funkcjonariuszom SKW 
nagród uznaniowych

W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem jako przesłanki przyznania funkcjo-
nariuszowi SKW nagrody uznaniowej wskazano wykonywanie przez niego zadań służbowych wy-



II. AKTUALNOŚCI 13

MONITOR PPiU nr 11(275) 5 czerwca 2015 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 11(275)
IFK

kraczających poza obowiązki służbowe określone w zakresie obowiązków oraz dokonanie czynu 
o charakterze bohaterskim w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej 
odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, 
życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli. Wprowadzono zasadę, że nagrodę uznaniową oraz 
zapomogę funkcjonariuszom SKW przyznaje Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Pominięto 
warunki i tryb przyznawania nagród rocznych, ponieważ zostały one uregulowane wprost w ustawie 
z 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wy-
wiadu Wojskowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1822).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 kwietnia 2015 r. w sprawie nagród uznanio-
wych i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Dz.U. z 5 maja 2015 r., 
poz. 606

3.	oczekują	na	wejście	w	życie	od	1.07.2015	r.	i	1.09.2015		r.

Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 17 maja 2015 r.

1 lipca 2015 r.

3.1.  Zmiany właściwości organów skarbowych w wydawaniu 
interpretacji

Określone zostały właściwości rzeczowe i miejscowe organów skarbowych upoważnionych do 
wydawania interpretacji w zależności od rodzajów podatków. W zakresie przepisów prawa podat-
kowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT właściwi będą dyrektorzy 
Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Interpretacje w za-
kresie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych 
wydawać będą dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. 
Za wydawanie interpretacji w zakresie innych podatków (m.in. akcyzowego, od spadków i daro-
wizn, od czynności cywilnoprawnych) odpowiedzialne będą Izby Skarbowe w Katowicach oraz 
Warszawie.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawa-
nia interpretacji przepisów prawa podatkowego – Dz.U. z 12 maja 2015 r., poz. 643

1 lipca 2015 r.

3.2.  Zmiany we wniosku o wydanie interpretacji przepisów 
prawa podatkowego ORD-IN

Wniosek o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego ORD-IN 
został dostosowany do zmian w zakresie właściwości organów skarbowych upoważnionych do 
wydawania tych interpretacji w zależności od rodzaju podatku (wprowadzonych opisanym powy-
żej rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wyda-
wania interpretacji przepisów prawa podatkowego). W objaśnieniach do wzoru wniosku ORD-IN 
wprowadzono wykaz organów, do których należy kierować wniosek, z uwzględnieniem rodzaju 
sprawy oraz siedziby/miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jednocześnie zrezygnowano z opcji 
uiszczania opłaty od wniosku w kasie organu właściwego do wydania interpretacji, pozostawiając 
możliwości wpłaty na rachunek bankowy.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie in-
terpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku – Dz.U. 
z 12 maja 2015 r., poz. 644
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1 września 2015 r.

3.3.  Zmiany w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe

W porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem wskazano, że dyrektor szkoły, placówki, 
pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o przystąpieniu zdającego 
do części pisemnej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce, u danego pracodawcy lub 
w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie informowany nie później 
niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu. Określono, że opłata za egzamin zawodowy 
przeprowadzany dla ucznia – młodocianego pracownika oraz dla osoby dorosłej, która ukończyła 
praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, wynosi 5,5% minimalnej 
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym (w 2015 r. – 3109 zł x 5,5% = 171 zł).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
– Dz.U. z 14 maja 2015 r., poz. 673

4.	W	Sejmie

Prace nad ustawami na 92. posiedzeniu Sejmu w dniach 13–15.05.2015 r.

4.1.  Nowe zasady przyznawania zasiłków i wystawiania 
zwolnień lekarskich

Do zasiłku macierzyńskiego będą uprawnieni ubezpieczeni ojcowie lub członkowie najbliższej ro-
dziny w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opie-
ki z powodu np. niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto jeśli rodzic z powodu porodu, 
choroby czy pobytu w szpitalu nie będzie mógł osobiście zajmować się dzieckiem w wieku do 8 lat, 
do zasiłku opiekuńczego będzie uprawniona osoba niebędąca z tym rodzicem w związku małżeń-
skim. Kolejną zmianą jest sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku krótszego 
niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących pozarolniczą dzia-
łalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wysokości składek stanowi zadeklarowana 
kwota. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie uwzględniał rzeczywistą wysokość wpłacanych 
składek. Ponadto ustawa wprowadza e-zwolnienia lekarskie w miejsce papierowych druków, przy 
czym do końca 2017 r. będą funkcjonować oba systemy. Zwolnienia papierowe będą nadal wysta-
wiane w przypadku wizyt domowych lub braku dostępu do internetu. 
Ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw – status dokumentu 
nr 2832, ustawa przekazana do Senatu

Oprac. Anna	Seroczyńska

Aktualności

Czytaj na bieżąco w INFORorganizerze codzienne aktualności prawne. 
Dowiesz się z nich o wszystkich zmianach w przepisach prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. Pobierz bezpłatnie: www.infororganizer.pl
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>> zdrowie, pracownik, świadczenia na rzecz pracowników

1.	 	Jakie	świadczenia	może	sfinansować	
pracodawca	w	ramach	promowania	zdrowego	
trybu	życia	

Źródłem finansowania pracownikom świadczeń związanych ze zdrowym 
trybem życia mogą być zarówno środki zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, jak i środki obrotowe. Jednak przyznając środki z funduszu, 
pracodawca powinien zastosować kryterium socjalne. 

Prozdrowotna polityka firm przynosi korzyści za-
równo pracodawcom, jak i pracownikom. Ogranicza 
absencję w pracy, zwiększa efektywność i sprzyja 
osiąganiu sukcesów. 

W zakresie polityki prozdrowotnej pracodawcy m.in. organizują szkolenia czy promują zdrowe 
odżywianie, zapewniając pracownikom owoce dostarczane do biur lub inne produkty w postaci 
tzw. zdrowych przekąsek. Uświadamiają również szkodliwość palenia tytoniu. Ponadto zachę-
cają do aktywności fizycznej, finansując zakup np. rowerów czy innego sprzętu sportowego, li-
teratury prozdrowotnej, organizując zawody sportowe, zapewniając bilety na basen lub siłownię. 

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na sfinansowanie świadczeń prozdrowotnych ze środ-
ków zfśs, powinien uwzględnić cel działalności socjalnej i zakres, jaki obejmuje. Środki tego 
funduszu mogą być bowiem przeznaczone na rzecz:
■■ różnych form wypoczynku (np. wczasy, obozy, kolonie, zimowiska, wycieczki), 
■■ działalności kulturalno-oświatowej (np. zakup biletów wstępu do kina, teatru, opery, na 

koncerty, organizowanie imprez kulturalnych w zakładzie pracy), 
■■ działalności sportowo-rekreacyjnej (np. karnety na basen, siłownię, organizowanie zawo-

dów i gier sportowych, wynajem sali gimnastycznej, zakup sprzętu sportowego i wypo-
sażenie siłowni w firmie), 
■■ opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego (np. dofinansowanie kosztów żłobka czy przedszkola, do 
którego uczęszczają dzieci pracownika),
■■ udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej (np. zapomogi związane z in-

dywidualnymi zdarzeniami losowymi, bony towarowe, paczki dla dzieci), 
■■ udzielania zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (np. na budowę domu, 

na zakup mieszkania, na remont domu czy mieszkania) (art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs).

Szkolenie	z	cyklu	„Akademia	zdrowia”	
Jedną z form popularyzacji wśród pracowników zdrowego stylu życia może być organi-

zowanie dla nich szkoleń z tematyki dotyczącej ochrony zdrowia. Jeżeli pracodawca zorga-
nizuje i sfinansuje tego typu szkolenie, to po stronie pracowników powstanie, co do zasady, 

Posłuchaj audiokomentarza „Opodatko-
wanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS”  
dostępnego w Bibliotece INFORFK  
na www.inforfk.pl

Radio
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przychód ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien naliczyć składki ZUS oraz 
pobrać zaliczkę na podatek.

PrZyKłAD	
Pracodawca wystąpił do pracowników z inicjatywą zorganizowania dla nich szkolenia 
pod hasłem „Akademia zdrowia”, którego celem miałoby być promowanie zdrowego 
stylu życia. Podczas szkolenia zostaną omówione takie zagadnienia, jak: „Choroby cy-
wilizacyjne: otyłość, nadciśnienie, cukrzyca i inne”, „Nowy, zdrowy styl życia”, „Ruch 
to zdrowie”, „Przesądy w dziedzinie zdrowia”, „Palić, nie palić? – oto jest pytanie”. 
Uczestnictwo pracowników w szkoleniu będzie dobrowolne (szkolenie zostanie zor-
ganizowane dla chętnych osób), a koszt wynosi 230 zł od osoby. Szkolenie z zakresu 
promocji zdrowia nie może zostać sfinansowane ze środków zfśs. Organizowanie szko-
lenia o tej tematyce nie mieści się bowiem w pojęciu działalności socjalnej w rozumieniu 
przepisów ustawy o zfśs. W efekcie takie szkolenie powinno zostać sfinansowane ze 
środków obrotowych pracodawcy. Koszt szkolenia poniesiony przez pracodawcę bę-
dzie stanowił dla pracowników przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu. 

W kontekście finansowania kosztów szkoleń składek nie odprowadza się z tytułu 
świadczeń przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami na podno-
szenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wy-
nagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części 
dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwali-
fikacje zawodowe w formach pozaszkolnych (§ 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia składko-
wego). Tak przyznane świadczenia są również zwolnione z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 90 
ustawy o pdof).

Aby skorzystać ze wskazanego wyłączenia składkowego i zwolnienia podatkowego, ko-
niecznym warunkiem jest, by świadczenie było przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami, 
przez które należy rozumieć przede wszystkim Kodeks pracy. Przez podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pra-
cownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 Kodeksu pracy). Zgodnie 
z funkcjonującą wykładnią popartą stanowiskiem Ministerstwa Pracy, jak również stosowaną 
przez organy podatkowe, np. w cytowanej poniżej interpre-
tacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 7 września 2011 r. (IBPBII/1/415-599/11/AA):

(…) przepisy Kodeksu pracy dotyczą przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych w ramach pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika, ale również 
będą mogły mieć zastosowanie w przypadku, gdy planowany jest awans pracownika 

lub też pracodawca zamierza zaproponować mu inne warunki pracy, np. pracę na innym 
stanowisku, ze względu na zmianę profilu działalności firmy.

W praktyce to pracodawca powinien ocenić, a w razie potrzeby również uzasadnić, czy dane 
szkolenie odnosi się do kompetencji zawodowych czy do umiejętności ogólnych, które mogą 

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



MONITOR PPiU nr 11(275) 5 czerwca 2015 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 11(275)
IFK

III. TEMAT NUMERU 17

okazać się przydatne na zajmowanym sta-
nowisku. W kontekście przedstawionej 
wykładni szkolenie mające na celu pro-
mocję zdrowego stylu życia nie może być 
w większości przypadków zakwalifikowane 
do grupy szkoleń związanych z podnosze-
niem kwalifikacji zawodowych pracownika. 

Promowanie	zdrowego	stylu	życia	przez	aktywność	sportową	
i	rekreacyjną	
Spośród często wybieranych przez pracodawców form promowania wśród pracowników 

zdrowego stylu życia należy wymienić różnego rodzaju działalność sportowo-rekreacyjną. 
Chodzi o formy aktywności fizycznej lub umysłowej podejmowane poza obowiązkami za-
wodowymi, społecznymi, domowymi i nauką, w celu odpoczynku i rozrywki. Zachęcanie 
pracowników do tego rodzaju aktywności może przybierać różne formy finansowania albo 
dofinansowania, m.in.: 
■■ zakupu albo pokrywania kosztów wypożyczenia roweru w celu dojazdów pracownika do 

pracy rowerem,
■■ zakupu pracownikowi stroju sportowego, który będzie wykorzystywany do pieszych wę-

drówek do pracy i z pracy,
■■ zakupu karnetów na basen czy siłownię, 
■■ wynajmu sali gimnastycznej, basenu czy udostępnienia boiska sportowego. 

Działalność sportowo-rekreacyjna mieści się w zakresie działalności socjalnej, dlate-
go zasadniczo wymienione formy tej działalności mogą być finansowane ze środków zfśs. 
Niezależnie od formy działalności socjalnej przyznawanie świadczeń z funduszu powinno 
być w każdym przypadku uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej do korzystania z funduszu (przez zastosowanie tzw. kryterium socjalnego). 
Natomiast zasady przeznaczania środków zfśs na poszczególne cele i rodzaje działalno-
ści socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń powinny być określone w re-
gulaminie funduszu (art. 8 ust. 1 i ust. 2 
ustawy o zfśs). 

Jeżeli zatem pracodawca będzie 
przyznawał wskazane świadczenia 
zgodnie z postanowieniami regulami-
nu, uwzględniając kryterium socjalne, 
to będzie możliwe ich sfinansowanie 
ze środków funduszu, a przychód, jaki pracownik uzyska, będzie w całości wyłączony 
z oskładkowania (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). W kontekście obowiązku 
podatkowego przypadająca na pracownika wartość świadczenia sfinansowanego z zfśs bę-
dzie zwolniona z podatku dochodowego do kwoty 380 zł w roku (art. 21 ust. 1 pkt 67 usta-
wy o pdof). Wskazany limit zwolnienia odnosi się do wszystkich świadczeń (rzeczowych, 

UWAGA!
Szkolenie mające na celu promocję zdrowego stylu 
życia nie może być zasadniczo zakwalifikowane do 
grupy szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifi-
kacji zawodowych pracownika.

UWAGA!
Przyznawanie świadczeń z zfśs według kryterium 
socjalnego jest warunkiem zastosowania zwolnie-
nia ze składek ZUS i podatku.
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z wyjątkiem niebędących świadczeniami rzeczowymi: bonów, talonów i innych znaków, 
uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, oraz pieniężnych), jakie pracownik 
otrzyma w danym roku od wszystkich płatników. Od nadwyżki ponad wskazany limit nale-
ży pobrać zaliczkę na podatek. 

Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że świadczeniami rzeczowymi są tylko przed-
mioty materialne (art. 45 Kodeksu cywilnego). Stosowanie tej definicji w celu wyjaśnienia 
pojęcia „świadczenie rzeczowe” jest powszechną praktyką zarówno sądów, jak i orga-
nów podatkowych. Świadczeniem rzeczowym jest świadczenie o charakterze material-
nym – nieodpłatnym bądź częściowo odpłatnym, np. przekazane pracownikom odzież, 
żywność, obuwie, galanteria, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły chemiczne (wy-
rok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 grudnia 2010 r., III SA/Wa 
2661/10, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 
2008 r., ILPB1/415-191/08-4/AMN). 

Jeżeli pracodawca pokryje koszty aktywności sportowo-rekreacyjnej, promując wśród pra-
cowników zdrowy tryb życia, to wartość świadczeń, co do zasady, będzie stanowić oskład-
kowany i opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Ustalając obowiązek składkowo-podat-

kowy, należy jednak pamiętać o warunkach, jakie muszą zostać 
spełnione, aby wartość nieodpłatnego świadczenia mogła zo-
stać uznana za przychód pracownika. Zgodnie bowiem z wy-

rokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) przychodem pracownika może 
być tylko to świadczenie, które:
■■ zostało spełnione przez pracodawcę za zgodą pracownika (pracownik skorzystał z niego 

w pełni dobrowolnie),
■■ zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy),
■■ przyniosło pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wy-

datku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu 
pracownikowi (nie jest ogólnie dostępna dla wszystkich). 

PrZyKłAD	
Pracodawca zatrudniający 40 pracowników w ramach promocji zdrowego stylu życia 
zawarł umowę o wynajem basenu na 2 godziny raz w tygodniu. Koszty z tym związa-
ne pokrył ze środków obrotowych. W ustalonych godzinach basen jest dostępny dla 
pracowników zatrudnionych u pracodawcy oraz dla pracowników zatrudnionych w in-
nej firmie (w tym samym czasie basen jest do dyspozycji pracowników dwóch firm). 
Zainteresowani pracownicy korzystają z basenu na zasadzie dobrowolności. Nie de-
klarują przy tym na żadnej liście chęci korzystania z basenu, nie jest też prowadzona 
żadna ewidencja osób korzystających z basenu. Opłata za wynajem basenu zosta-
ła ustalona ryczałtowo, niezależnie od liczby korzystających z niego pracowników. 
Prawo do korzystania z basenu mają wszyscy pracownicy, chociaż niektórzy nigdy nie 
skorzystali z tej możliwości (np. ze względów zdrowotnych lub ze zwykłej niechęci do 
sportu). Z tytułu korzystania z basenu po stronie pracowników nie powstaje przychód 
ze stosunku pracy. 

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

ORZECZENIA
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Przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. organy podatkowe uzna-
wały, że taki przychód powstaje i należy pobrać od niego zaliczkę na podatek oraz skład-
ki ZUS. Zgodnie z wcześniejszymi poglądami organów podatkowych o powstaniu przy-
chodu ze stosunku pracy nie przesądzało skorzystanie przez pracownika z oferowanych 
przez pracodawcę świadczeń, np. z wynajętego basenu, lecz samo otrzymanie możliwo-
ści skorzystania z tego świadczenia. Postawienie do dyspozycji pracownika możliwości 
nieobowiązkowego korzystania z wynajętego basenu, skierowanej do ogółu pracowni-
ków spółki, stanowiło (w ocenie organów) nieodpłatne świadczenie, którego wartość 
należało ustalać według cen zakupu usług. Ryczałtowy sposób opłacania przez praco-
dawcę kosztów związanych z wynajęciem basenu nie stanowił przeszkody w ustaleniu 
wartości świadczenia przypadającego na każdego uprawnionego pracownika. Nieistotne 
było przy tym, czy dany pracownik skorzystał z udostępnionego basenu, gdyż koszt za-
kupu usługi postawionej do dyspozycji pracownika był ponoszony niezależnie od tego, 
czy skorzystał on z usługi, czy nie. Istotne dla celów podatkowych było to, że pracow-
nik miał możliwość skorzystania z usługi zaoferowanej mu przez pracodawcę. W ana-
logiczny sposób wypowiedział się Dyrektor Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidu-
alnej z 16 października 2013 r. (ITPB2/415-718/13/
MN) na temat wynajęcia sali gimnastycznej. 

Obecnie, w kontekście wyroku TK, uznać należy, że po stronie pracowników nie po-
wstaje przychód, od którego należałoby naliczyć składki ZUS i pobrać zaliczkę na poda-
tek. Wprawdzie świadczenie w postaci udostępnie-
nia basenu zostaje spełnione za zgodą pracownika 
i w jego interesie, ale w opisanych okolicznościach 
nie jest możliwe ustalenie konkretnej wartości 
świadczenia przypisanej osobie, która z niego ko-
rzysta. Trybunał uznał, że nieodpłatnymi świadczeniami są wyłącznie otrzymane przez 
zatrudnionego przysporzenia majątkowe o indywidualnie określonej wartości. Dopiero 
wówczas po stronie pracownika powstaje przychód, który podlega opodatkowaniu (i jed-
nocześnie oskładkowaniu).

„owoce	do	biura”	–	promocja	zdrowego	odżywiania	
Często praktykowaną przez pracodawców formą promowania wśród pracowników zdro-

wego trybu życia jest promocja zdrowego odżywiania. Może ona przybierać formę regular-
nych poczęstunków owocami, co cieszy się dużym zainteresowaniem i aprobatą zatrudnio-
nych osób. 

PrZyKłAD
Pracodawca kupuje owoce do biura dla swoich pracowników. Każdego dnia roboczego 
dostawca dostarcza do siedziby spółki 2 kartony owoców (łącznie 20 kg). Owoce są wy-
stawiane w kuchni do swobodnego poczęstunku przez pracowników. W biurze pracuje 
na stałe ok. 50 osób, ale owocami częstują się również pracownicy przyjeżdżający do 

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

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

Radio
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biura (np. w ramach delegacji), a także odwiedzający firmę goście czy pracownicy firm 
zewnętrznych (np. sprzątaczka). 
Od wartości przekazanych pracownikom owoców nie należy naliczać ani składek 
ZUS, ani zaliczki na podatek. Ponieważ owoce są wystawiane w kuchni i pracow-
nicy spożywają je w różnym zakresie, a ponadto z owoców mogą korzystać także 
inne osoby, nie jest możliwe ustalenie konkretnej wartości spożytych owoców, 
przypadającej na poszczególnych pracowników. Tym samym nie powstaje przy-
chód po stronie pracowników. Przychodem pracownika jest bowiem tylko takie 
świadczenie, którego wartość można zindywidualizować, tj. określić konkretną 
wartość przypadającą na danego pracownika. Byłoby inaczej, gdyby dostawca 
każdego dnia przywoził owoce w paczkach i jedna paczka, o konkretnej wartości, 
byłaby wręczana pracownikowi. Wówczas przychodem dla pracownika byłaby war-
tość przekazanych mu w danym miesiącu paczek z owocami. Od tego przychodu 
pracodawca byłby zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Do kwoty 
190 zł miesięcznie wartość owoców byłaby wyłączona z podstawy wymiaru skła-
dek. Podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowi bowiem wartość finansowanych 
przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez pra-
wa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 
kwoty 190 zł (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego). Niewątpliwie owoce 
są formą posiłku, zatem świadczenie w postaci ich udostępnienia pracownikom 
należy wyłączyć ze składek. 

	Źródła	finansowania	świadczeń	
Świadczenia oferowane przez pracodawcę zatrudnionym u niego pracownikom 

w związku z promowaniem zdrowego stylu życia w niektórych przypadkach mogą 
być finansowane zarówno ze środków zfśs, jak i ze środków obrotowych pracodawcy. 
Jednak znaczna ich część może być finansowana wyłącznie ze środków obrotowych 
zatrudniającego. 

Źródła finansowania, opodatkowanie i oskładkowanie wybranych świadczeń związanych 
z promowaniem przez pracodawcę zdrowego trybu życia

Świadczenie  
przekazywane  
pracownikowi  

w ramach  
promowania  

zdrowego trybu  
życia

Możliwe finansowanie
Podstawa 
wymiaru 
składek 

Podatek
Podstawa 
wymiaru 
składek 

Podatek

ze środ-
ków zfśs 

(z uwzględ-
nieniem  

kryterium 
socjalnego)

ze środ-
ków ob-

rotowych 
praco-
dawcy

ze środków zfśs 
(z uwzględnieniem  
kryterium socjalne-

go)

ze środków  
obrotowych  
pracodawcy

1 2 3 4 5 6 7

Szkolenie „Akademia 
zdrowia” 

NIE TAK – – TAK TAK
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1 2 3 4 5 6 7

Dojazdy pracownika do 
pracy rowerem (zakup 
roweru i jego udostęp-
nienie pracownikowi 
albo pokrywanie kosz-
tów wypożyczenia)

TAK TAK – TAK TAK TAK

Zakup stroju sportowe-
go (do pieszych wędró-
wek do pracy i z pracy)

NIE TAK – – TAK TAK

Karnety na basen lub si-
łownię 

TAK TAK NIE Zwolnie-
nie do 
380 zł 
w roku

TAK TAK

Wynajęcie basenu/sali 
gimnastycznej (do swo-
bodnego korzystania 
przez wszystkich pra-
cowników)

NIE TAK – – NIE NIE

Owoce przekazywane 
pracownikom (zesta-
wy przekazywane kon-
kretnym pracownikom)

NIE TAK – – Wyłącze-
nie do 

190 zł mie-
sięcznie

TAK

Owoce przekazywa-
ne pracownikom (wy-
stawiane w kuchni do 
swobodnego korzysta-
nia)

NIE TAK – – NIE NIE

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 2 ust. 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. 

Dz.U. z 2015 r., poz. 111

■● art. 1031 § 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. 45 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 539

■● art. 21 ust. 1 pkt 67 i pkt 90 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 2015 r., poz 478

■● § 2 ust. 1 pkt 11, pkt 19 i pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. 
Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1967

84d5b78c-83dc-40e9-8cfa-7dc036eb8c13

Aldona	Salamon –  specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk 
z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz w pracy 
w dziale personalnym, autorka publikacji i artykułów prasowych
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>> urlop wypoczynkowy, nieobecność w pracy, urlop proporcjonalny

1.		Jak	pomniejszać	proporcjonalnie	urlop	
wypoczynkowy	za	okresy	nieobecności		
w	pracy	–	7	praktycznych	wskazówek

Dłuższa nieobecność pracownika w pracy w ściśle określonych przy-
padkach skraca wymiar jego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlo-
pu wypoczynkowego nie podlega zmniejszeniu, jeżeli pracownik przed 
rozpoczęciem okresu nieobecności wykorzystał już cały przysługujący 
mu urlop.

Pomniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dokonuje się po trwającym co najmniej 
1 miesiąc okresie: 
■■ urlopu bezpłatnego, 
■■ urlopu wychowawczego, 
■■ odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby 

wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, 
■■ tymczasowego aresztowania, 
■■ odbywania kary pozbawienia wolności, 
■■ nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wskazówka	1.	Wymiar	urlopu	wypoczynkowego	po	okresie	
nieobecności	obniża	się	o	miesiące	nieprzepracowane	
Przepisy prawa pracy nie określają, w jaki konkretnie sposób należy dokonywać propor-

cjonalnego pomniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. W szczególności nie jest jasne, 
czy należy ustalać wymiar urlopu za pełne, przepracowa-
ne miesiące czy za liczbę przepracowanych miesięcy po-
mniejszoną o pełne, nieprzepracowane miesiące. W prak-
tyce najczęściej stosuje się drugą z tych metod, tj. od 

liczby miesięcy pozostawania w zatrudnieniu w danym roku odejmuje się 1/12 za każdy peł-
ny miesiąc nieobecności pracownika w pracy.

PrZyKłAD
Pracownik o 4-letnim stażu pracy, zatrudniony od początku 2015 r., był nieobecny w pra-
cy z powodu tymczasowego aresztowania od 5 marca do 14 maja 2015 r. Okres nieobec-
ności obejmował 2 pełne miesiące i 10 dni. Ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego 
za 2015 r. należy odjąć pracownikowi 2/12 z całorocznej puli. Wymiar urlopu wypoczyn-
kowego za 2015 r. (przy założeniu, że w 2015 r. nie wystąpią już kolejne okresy nieobec-
ności, a pracownik pozostanie w zatrudnieniu u pracodawcy co najmniej do końca 2015 r.) 
wyniesie zatem: 20 dni x 10/12 = 17 dni, po zaokrągleniu.

 Zobacz e-Poradnik „Wszystko o urlopach 
wypoczynkowych” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.plE-Poradniki
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Wskazówka	2.	Zmniejszenie	wymiaru	urlopu	następuje		
tylko	w	roku	powrotu	pracownika	do	pracy	oraz	za	pełne	lata	
nieobecności

Pomniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dokonuje się tylko w roku kalendarzo-
wym, w którym pracownik powrócił do pracy. Urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonal-
nemu zmniejszeniu za rok, w którym rozpoczęła się nieobecność, jeżeli pracownik w tym 
roku nie powrócił do pracy. 

PrZyKłAD
Pracownik o 6-letnim stażu pracy korzystał z urlopu bezpłatnego od 1 lipca 2014 r. do 
30 kwietnia 2015 r. Urlop wypoczynkowy za 2014 r. ustala się pracownikowi w pełnym 
wymiarze (tj. 20 dni). Natomiast urlop wypoczynkowy za 2015 r. należy pomniejszyć 
o 4/12 z tytułu urlopu bezpłatnego. Wymiar urlopu wypoczynkowego za cały 2015 r. wy-
nosi więc: 20 dni x 8/12 = 14 dni, po zaokrągleniu.

Gdy nieobecność pracownika obejmuje pełny rok kalendarzowy, w ogóle nie ustala się 
urlopu wypoczynkowego za ten rok. 

PrZyKłAD
Pracownik o 13-letnim stażu pracy odbywał karę pozbawienia wolności od 20 września 
2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. W takim przypadku za 2013 r. pracownik otrzymuje urlop 
wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Za 2014 r. pracownikowi w ogóle nie należy się 
urlop wypoczynkowy. Natomiast urlop za 2015 r. należy ustalić w proporcji do okresu 
przepracowanego, tj. 26 dni x 8/12 = 18 dni, po zaokrągleniu.

Wskazówka	3.	Krótkie	nieobecności	można	sumować
Nieobecności z ww. przyczyn trwające krócej niż 1 miesiąc nie wpływają na wymiar na-

leżnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. 

PrZyKłAD
Pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie od 10 kwietnia do 5 maja 2015 r. Okres 
nieobecności obejmował 26 dni, a więc był krótszy niż 1 miesiąc. Pracownik otrzyma urlop wy-
poczynkowy ustalony w taki sposób, jak gdyby świadczył pracę przez cały kwiecień i maj 2015 r.

Wątpliwości dotyczą tego, czy pojedyncze nieobecności krótsze niż 1 miesiąc, przerywa-
ne okresami efektywnego świadczenia pracy, należy sumować i dokonywać pomniejszenia 
w przypadku, gdyby razem obejmowały 1 miesiąc lub więcej. W tym zakresie można spotkać 
się zarówno z poglądem o możliwości sumowania okresów nieobecności, jak i z poglądem, 
że wymiar urlopu ulega zmniejszeniu tylko z tytułu okresów nieobecności trwających nie-
przerwanie co najmniej 1 miesiąc. Przeważa pogląd, że takie okresy nieobecności sumuje 
się, traktując każde 30 dni nieobecności jak 1 miesiąc. 
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PrZyKłAD
Pracownik o 14-letnim stażu pracy korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie od 4 do 
25 marca 2015 r. (22 dni) oraz w okresie od 10 do 23 kwietnia 2015 r. (14 dni). Łącznie 
okresy nieobecności obejmowały 36 dni. Wymiar urlopu za 2015 r. należy pomniejszyć 
o 1/12, a więc wyniesie on: 26 dni x 11/12 = 24 dni, po zaokrągleniu.

Z przepisów nie wynika również, czy sumowaniu podlegają niejednorodne okresy nieobecno-
ści. Przeważa jednak pogląd, że można sumować okresy nieobecności wynikające z różnych przy-
czyn (takie stanowisko zaprezentowano w piśmie Państwowej Inspekcji Pracy z 5 sierpnia 2009 r.).

PrZyKłAD
Od 15 marca do 12 kwietnia 2015 r. pracownik przebywał w areszcie. Po wyjściu z aresz-
tu stawił się na kilka dni do pracy, ale zaprzestał przychodzenia do pracy od 21 kwiet-
nia 2015 r. Nieobecność trwała do 27 kwietnia br. 28 kwietnia br. pracownik stawił się 
w pracy. W tym samym dniu pracodawca wręczył mu dyscyplinarne zwolnienie z pracy 
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Proporcjonalnie należny pracow-
nikowi wymiar urlopu za 4 miesiące pozostawania w zatrudnieniu w 2015 r. (styczeń 
–kwiecień) trzeba pomniejszyć o 1/12 jego wymiaru, gdyż zsumowane okresy nieobec-
ności pracownika w tym roku przekraczają 1 miesiąc. Pracownikowi przysługuje zatem 
za ten rok urlop w wymiarze 3/12 z 20 lub 26 dni.

Wskazówka	4.	Jeśli	powód	nieobecności	w	pracy	jest	inny	niż	
okresy	wymienione	w	Kodeksie	pracy	–	pracownik	zachowuje	
cały	urlop
Pracodawca nie może pomniejszyć proporcjonalnie urlopu wypoczynkowego pracownika w sy-

tuacji, gdy nieobecność jest spowodowana inną przyczyną niż wymieniona w art. 1552 § 1 Kodeksu 
pracy. Wymiar urlopu pozostaje więc niezmieniony, gdy nieobecność jest spowodowana np.:
■■  urlopem macierzyńskim,
■■  urlopem rodzicielskim,
■■  chorobą – w okresie pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia 

rehabilitacyjnego.

Pracownik zachowuje prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego nawet w sytuacji, 
gdy jego nieobecność z tych przyczyn obejmowała pełny rok kalendarzowy (uchwała SN 
z 4 kwietnia 1995 r., I PZP 10/95, OSNP 1995/18/228). 

PrZyKłAD
Pracownica o 5-letnim stażu pracy, zatrudniona u pracodawcy na pełny etat od 1 lutego 
2011 r., w 2013 r. zaszła w ciążę. Od drugiego trymestru ciąży korzystała ze zwolnienia 
lekarskiego obejmującego okres od 1 listopada 2013 r. do 17 kwietnia 2014 r. 18 kwiet-
nia 2014 r. nastąpił poród, po którym do 16 kwietnia 2015 r. pracownica przebywała 
kolejno na urlopach: macierzyńskim podstawowym i dodatkowym oraz rodzicielskim. 
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17 kwietnia 2015 r. powróciła do pracy. Mimo nieobecności trwającej łącznie od 1 listo-
pada 2013 r. do 16 kwietnia 2015 r. pracownica zachowuje cały 20-dniowy urlop wypo-
czynkowy za 2013, 2014 oraz 2015 r.

Prawa do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze nie traci również pracownica, która 
korzysta u pracodawcy z możliwości łączenia pracy na część etatu z korzystaniem z propor-
cjonalnej części urlopu rodzicielskiego (odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
z 8 maja 2014 r. na zapytanie poselskie nr 6509).

PrZyKłAD
Pracownica o 7-letnim stażu pracy złożyła wniosek o dopuszczenie jej do pracy na 
1/2 etatu w okresie 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku urlop 
wypoczynkowy należy się pracownicy w pełnym, 20-dniowym wymiarze (tj. 160 godzin), 
mimo że jej faktyczny czas pracy obejmuje tylko połowę nominalnych godzin pracy. 

Wskazówka	5.	Nieobecność	w	pracy	nie	wpływa	na	wymiar	
urlopu	w	sytuacji,	gdy	został	on	wykorzystany	wcześniej
Gdyby urlop wypoczynkowy za dany rok został przez pracownika wykorzystany w całości 

jeszcze przed wystąpieniem dłuższej nieobecności, to urlop należny za późniejsze okresy 
zatrudnienia nie ulega pomniejszeniu.

PrZyKłAD
W okresie od 13 kwietnia do 11 maja 2015 r. pracownikowi o 3-letnim stażu pracy udzie-
lono 20 dni urlopu wypoczynkowego należnego za 2015 r. Pracownik złożył następnie 
wniosek o urlop bezpłatny w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2015 r. Mimo że 
efektywnie będzie świadczył pracę tylko przez kilka miesięcy, a wykorzystał cały należny 
urlop wypoczynkowy za 2015 r., nie ma żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku 
do pracodawcy. Nie można zatem pomniejszyć wymiaru urlopu należnego mu za kolejny 
rok zatrudnienia.

Wskazówka	6.	Warunkiem	pomniejszenia	urlopu	
wypoczynkowego	jest	powrót	do	pracy
Jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje jeszcze w trakcie nieobecności pracownika, 

może pojawić się wątpliwość, czy istnieje podstawa prawna do pomniejszenia wymiaru ur-
lopu wypoczynkowego. Sformułowanie art. 1552 § 1 Kodeksu pracy prowadzi bowiem do 
wniosku, że warunkiem pomniejszenia urlopu jest zakończenie nieobecności i powrót pra-
cownika do pracy. 

PrZyKłAD
Pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego od 15 stycznia 2015 r. do dnia rozwiązania 
stosunku pracy, tj. do 31 maja 2015 r. W tej sytuacji nie ma podstaw do pomniejsze-
nia pracownikowi wymiaru urlopu za czas korzystania z urlopu bezpłatnego, gdyż nie 
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zrealizował się warunek pomniejszenia urlopu w związku z powrotem pracownika do 
pracy. 

Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy nieobecność rozpoczęła się 1 stycznia danego roku 
lub wcześniej i trwała nieprzerwanie do momentu rozwiązania stosunku pracy. W takim bo-
wiem przypadku 1 stycznia nie nastąpiło w ogóle nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. 
A zatem nie ma też konieczności pomniejszania proporcjonalnego wymiaru urlopu (uchwała 
SN z 25 września 1980 r., V PZP 2/80, OSNC 1981/4/46).

PrZyKłAD
Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym od 1 września 2014 r. 5 maja 2015 r. nastą-
piło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Urlop bezpłatny trwał nie-
przerwanie do dnia rozwiązania stosunku pracy. Pracownik nie nabywa więc prawa do 
urlopu wypoczynkowego za 2015 r. Natomiast urlop wypoczynkowy za 2014 r. należy się 
pracownikowi w pełnym wymiarze.

Wskazówka	7.	Urlop	wychowawczy	pomniejsza	urlop	
wypoczynkowy	na	innych	zasadach
Ogólną zasadą jest, że jeśli okres nieobecności rozpoczyna się po 1 stycznia danego roku 

i kończy w tym samym roku kalendarzowym, to z chwilą zakończenia nieobecności wymiar 
urlopu pracownika ulega zmniejszeniu. 

PrZyKłAD
Pracownik o 2-letnim stażu pracy odbył karę 3 miesięcy pozbawienia wolności w okresie 
od 9 stycznia do 8 kwietnia 2015 r. Z chwilą powrotu pracownika do pracy wymiar należ-
nego mu urlopu wypoczynkowego ulega pomniejszeniu o 3/12, tj. wyniesie on: 20 dni x 
x  9/12 = 15 dni.

Odrębne zasady dotyczą jednak rozpoczętego i zakończonego w tym samym roku ka-
lendarzowym urlopu wychowawczego. Nie pomniejsza on należnego pracownikowi wymia-
ru urlopu wypoczynkowego.

PrZyKłAD
Pracownica o 14-letnim stażu pracy złożyła wniosek o pierwszą część urlopu wychowaw-
czego od 16 marca do 31 maja 2015 r. 1 czerwca 2015 r. powróciła do pracy. W tej sytuacji 
za 2015 r. pracownica zachowuje prawo do pełnego 26-dniowego urlopu wypoczynko-
wego. Inaczej byłoby, gdyby wniosek pracownicy o urlop wychowawczy obejmował cały 
2015 r. – nie nastąpiłoby wówczas nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego za 2015 r. 

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 1551 § 1 pkt 2, art. 1552 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
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■● § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

63c99ea4-3ecb-4325-9c0e-43432a1acb76 

Jakub	Ziarno –  prawnik, trener, autor z kilkunastoletnią praktyką z zakresu prawa pracy, 
były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, obecnie prowadzi własną 
firmę doradczą

Czytaj także: „Ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego – najtrudniejsze problemy 
z praktyki” – na www.inforfk.pl w bazie codziennie aktualizowanych porad i artykułów. 

Sprawdź wyjątkowe oferty dostępu do serwisu. 
www.inforfk.pl

>> wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie lekarskie, usprawiedliwianie nieobecności

2.	 	Czy	można	wręczyć	wypowiedzenie	umowy	
o	pracę	po	otrzymaniu	zwolnienia	lekarskiego	
przez	pracownika,	ale	przed	rozpoczęciem		
jego	biegu

ProBleM 	Pracownica	przebywała	do	15	maja	2015	r.	na	urlopie	rodzicielskim.	
Następnie	przedstawiła	zwolnienie	lekarskie	na	okres	od	18	do	26	maja	br.	
Zostało	ono	wystawione	przez	lekarza	15	maja	br.	W	sobotę	16	maja	2015	r.	
(w	dniu,	który	harmonogramowo	był	dla	niej	wolny	od	pracy)	przesłaliśmy	
kurierem	wypowiedzenie	umowy	o	pracę,	które	pracownica	przyjęła.	teraz	
grozi	nam,	że	odwoła	się	od	wypowiedzenia	do	sądu	pracy.	Czy	nasze	postę-
powanie	było	prawidłowe?

rADA 	Złożone	przez	Państwa	wypowiedzenie	umowy	o	pracę	jest	skuteczne	
i	może	być	uchylone	jedynie	przez	sąd.	Pracownica	będzie	mogła	zakwestio-
nować	je	przed	sądem	pracy,	ponieważ	w	dniu	jego	otrzymania	była	niezdol-
na	do	pracy.	Dlatego	bezpieczniej	dla	Państwa	będzie	wycofać	wypowiedze-
nie	za	zgodą	pracownicy.

UZASADNIeNIe  Wypowiedzenie umowy o pracę jest 
czynnością jednostronną. Jeżeli Państwa pracownica 
odebrała wypowiedzenie, to jest ono skuteczne. Nawet 
gdy jest dokonane nieprawidłowo, może zostać uchylone jedynie przez sąd pracy lub za obo-
pólną zgodą pracodawcy i pracownika.

 Zobacz e-Poradnik „Rozwiązywanie umów  
o pracę” dostępny w Bibliotece INFORFK  
na www.inforfk.plE-Poradniki
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Aby złożone przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę było skuteczne, nie można 
zwolnić pracownika w czasie urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika w pracy (art. 41 Kodeksu pracy), np. spowodowanej chorobą. W takim przypad-
ku dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest zwolnienie lekarskie. W związku 
z tym pracodawca nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia w okresie niezdolności 
do pracy wykazanym w zwolnieniu lekarskim. 

Teoretycznie nie ma natomiast przeszkód do wypowiedzenia w okresie przerwy między 
zwolnieniami. Dni te nie są bowiem dniami usprawiedliwionej nieobecności, a co za tym 

idzie – w tym czasie pracownik nie jest ob-
jęty ochroną.

W przedstawionej sytuacji nie występuje 
warunek nieobecności pracownika w pracy, 
gdyż wypowiedzenie zostało złożone w so-
botę. Przepis Kodeksu pracy zakazuje nato-
miast dokonywania wypowiedzenia umowy 

o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, a nie w czasie istnie-
nia przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność. Niezdolność do pracy z powodu choroby 
jest przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy. Sama jednak niezdol-
ność do pracy nie zastępuje i nie przesądza o nieobecności w pracy. 

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego z 11 marca 1993 r. (I PZP 68/92, 
OSNC 1993/9/140):

(...) wypowiedzenie umowy o pracę dokonane w czasie obecności pracownika w pra-
cy jest zatem skuteczne i nie może być podważone przez ochronę stosunku pracy 
wynikającą z art. 41 k.p., gdyż o bezskuteczności takiego wypowiedzenia decyduje 

wyłącznie nieobecność pracownika w pracy. Brak jest bowiem uzasadnienia dla zastąpienia 
wymagania nieobecności w pracy przesłanką choroby pracownika powodującą niezdolność 
do pracy. (…) Okres ochronny przewidywany w art. 41 k.p. rozpoczyna się zatem z chwilą 
powstania przesłanki zakazu wypowiedzenia, tj. nieobecności pracownika w pracy z powodu 
choroby czyniącej go niezdolnym do pracy lub zaprzestania świadczenia pracy z tej samej 
przyczyny.

Wskazana uchwała SN akcentuje więc konieczność odróżnienia nieobecności w pracy 
z powodu choroby od samej choroby pracownika. Wobec tego dzień wolny od pracy, w któ-
rym dokonali Państwo wypowiedzenia, nie był dniem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
lecz jedynie dniem wolnym zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy. W rezultacie w tym 
okresie nie obowiązywał wynikający z art. 41 Kodeksu pracy zakaz wypowiadania pracow-
nikowi umowy o pracę. Należy zatem przyjąć, że dopuszczalne było wypowiedzenie umowy 
o pracę w sobotę (dzień wolny od pracy), w sytuacji gdy zwolnienie lekarskie stwierdzało 
niezdolność pracownika do pracy od poniedziałku. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres 
od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po 
dniu badania (§ 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania 

UWAGA!
Pracownik nie podlega ochronie przed zwolnieniem 
z pracy w czasie dni harmonogramowo wolnych od 
pracy.
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zaświadczeń lekarskich...). Może być ono wystawione również na okres rozpoczynający się 
po dniu badania, nie później jednak niż 4. dnia po dniu badania, jeżeli:
■■  bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,
■■  badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy.

PrZyKłAD
Pracownica zgłosiła się do lekarza w piątek. Lekarz po przeprowadzeniu badania stwier-
dził, że jest ona niezdolny do pracy z powodu choroby. Ze względu na fakt, że po dniu 
badania następowały dni wolne od pracy dla pracownicy (sobota i niedziela), lekarz 
wystawił zaświadczenie lekarskie od poniedziałku. Takie postępowanie lekarza było 
prawidłowe. 

W przypadku odwołania się pracownicy od złożonego wypowiedzenia sąd może zatem 
uznać wypowiedzenie za bezskuteczne, biorąc pod uwagę dzień wystawienia zwolnienia le-
karskiego (15 maja 2015 r.), a także uznać, że od tego dnia pracownica była chroniona przed 
możliwością złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę.

33495cf4-9b44-4d2d-a8cd-288f0d223a2a

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 30, art. 41, art. 300 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. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 539

■● § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego 
w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 229

Przemysław	Jeżek –  trener z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń, doradca 
współpracujący z f irmami szkoleniowymi, zdobywca tytułu 
„Kadrowy roku”

>> świadectwo pracy, upoważnienia, pełnomocnictwo

3.	 	Czy	w	świadectwie	pracy	należy	zaznaczyć,		
że	podpisała	je	osoba	do	tego	upoważniona

ProBleM 	Świadectwa	pracy	w	naszej	firmie	podpisuje	kierownik	działu	per-
sonalnego	lub	jego	zastępca,	a	niekiedy	także	inni	pracownicy	kadr.	Nie	ma	
przy	tym	dopisku,	że	osoby	te	działają	z	upoważnienia	pracodawcy.	Czy	taki	
zapis	(lub	odpowiednia	pieczęć)	jest	konieczny?

rADA 	Nie.	W	świadectwie	nie	ma	potrzeby	wskazywania,	że	jest	ono	podpi-
sywane	na	podstawie	udzielonego	przez	pracodawcę	upoważnienia.	Należy	
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jednak	wyraźnie	określić	osobę	je	podpisującą,	w	taki	sposób,	by	umożliwia-
ło	to	jej	identyfikację.	

UZASADNIeNIe  Świadectwo pracy musi być podpisane przez osobę wystawiającą. Może to 
być nie tylko pracodawca, ale także osoba działająca w jego imieniu. Osoba ta musi posia-
dać upoważnienie do wystawienia tego dokumentu.

Podpis pod świadectwem pracy powinien pozwalać na ustalenie osoby, która je wystawiła. 
We wzorze świadectwa pracy określonym w przepisach prawa pracy wskazane zostało, że 
pod świadectwem powinny znaleźć się pieczęć i podpis osoby wystawiającej świadectwo. 

Należy uznać, że może to pozwalać właś-
nie na identyfikację tej osoby. Regulacja ta 
nie tworzy jednak obowiązku postawienia 
w świadectwie pracy poza podpisem pie-

częci, lecz jedynie wskazania (mechanicznie lub ręcznie) imienia i nazwiska osoby podpisu-
jącej świadectwo pracy w sposób umożliwiający odczytanie tych danych. 

Nie ma przy tym potrzeby dopisywania „z upoważnienia” itp. Podobnie nie dołącza-
my do świadectwa pracy kopii pełnomocnictwa udzielonego przez pracodawcę osobie je 
wystawiającej. 

Jednak postawienie samej pieczęci jest 
niewystarczające. Na świadectwie musi zna-
leźć się odręczny podpis – czytelny lub nie-
czytelny, gdyż polskie prawo nie wymaga, co 
do zasady, czytelności podpisu – osoby upo-
ważnionej do wystawienia świadectwa. Jeżeli 
jednak podpis jest nieczytelny, to dodatkowo 

należy wyraźnie wskazać imię i nazwisko osoby podpisującej. 
Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu pra-

wa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzające tą jednostką albo inna wyznaczona do 
tego osoba (art. 31 § 1 Kodeksu pracy). W praktyce osoba reprezentująca pracodawcę może 
zostać wyznaczona na podstawie:
■■  regulacji wewnątrzzakładowych, w których można przypisać do określonego stanowiska 

uprawnienia do reprezentowania pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
■■  indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa. 

Na takie rozróżnienie wskazuje Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 8 czerwca 2006 r. 
(II PK 315/05, OSNP 2007/11–12/159). Według SN przepis art. 31 k.p.:

(...) nie wyjaśnia, w jaki sposób może zostać wyznaczona inna osoba do dokonywa-
nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Przyjmuje się, że musi to zasad-
niczo następować w przepisach wewnątrzzakładowych, bowiem w przeciwnym razie 

zatarta zostałaby granica między upoważnieniem do dokonywania czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy, wywodzonym z art. 31 k.p., a upoważnieniem do działania w tych 
sprawach na podstawie indywidualnego pełnomocnictwa. Istotą regulacji z art. 31 k.p. jest 

 Zobacz wideoinstrukcję „Świadectwo pracy – instrukcja 
wypełnienia”  dostępną w Bibliotece INFORFK  
na www.inforfk.pl

Wideo-szkolenia

UWAGA!
Do świadectwa pracy nie trzeba dołączać kopii peł-
nomocnictwa udzielonego osobie je wystawiającej.
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zaś wskazanie osób, które dokonują czynności w sprawach z zakresu prawa pracy na innej 
zasadzie niż pełnomocnictwo i które z tego tytułu mogą same udzielać pełnomocnictwa do 
działania za pracodawcę. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 września 2005 r. (II PK 412/04, OSNP 
2006/13–14/210):

(...) wyznaczenie innej osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy (art. 31 
§ 1 KP) następuje przez złożenie oświadczenia woli pracodawcy i wyrażenie na to 
zgody przez tę osobę. 

Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w sposób wyraźny. Wskazujemy w nim zakres 
upoważnienia – pełny lub ograniczony jedynie do pewnych czynność kadrowych. Możemy 
go udzielić każdej osobie, nie tylko zatrudnionej w kadrach. 

f3e1e5ce-cc65-47a3-838c-bee1167954e9

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 31, art. 97 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

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

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

Czytaj także: „Wypełnianie świadectwa pracy – 7 błędów, których można uniknąć”  
– na www.inforfk.pl w bazie codziennie aktualizowanych porad i artykułów.  

Sprawdź wyjątkowe oferty dostępu do serwisu. 
www.inforfk.pl

W kolejnych 
numerach

Przeczytają Państwo m.in. o:

n   zawieraniu umów na czas określony  
po nowelizacji przepisów

n   zmianach w urlopach macierzyńskich  
dla pracowników-ojców

n   zatrudnianiu pracowników tymczasowych  
po zmianach

n   rewolucyjnych zmianach w zakresie  
dokumentowania niezdolności do pracy  
– e-zwolnieniach

www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl
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>> zakaz konkurencji, pracownik, rozwiązanie stosunku pracy

1.	 	Jak	wypłacać	odszkodowanie	za	zakaz	konkurencji		
po	ustaniu	zatrudnienia	–	7	problemów	z	praktyki

W przeciwieństwie do zakazu konkurencji obowiązującego w trakcie za-
trudnienia klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy jest umową 
odpłatną. W zamian za powstrzymywanie się od działalności konkuren-
cyjnej pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość powinna 
wynikać z umowy o zakazie konkurencji, a w razie braku takich postano-
wień odszkodowanie przysługuje w wysokości 25% wynagrodzenia. 

Ani pracodawcy, ani pracownikowi nie pozostawiono wyboru w zakresie odpłatności za 
powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia. Należy zatem 
uznać, że odszkodowanie stanowi konieczny element umowy o zakazie konkurencji. Jednak 
jego brak w umowie nie oznacza, że pracownikowi nie przysługuje takie świadczenie. 

Cechy odszkodowania:
■■  jest obligatoryjne,
■■  jego wysokość określa się w umowie, 
■■  nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia 

otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadają-
cy okresowi obowiązywania zakazu konkurencji,
■■  może być wypłacane w ratach miesięcznych. 

Problem	1.	Wynagrodzenie	otrzymane	w	podstawie	wymiaru	
odszkodowania
Do celów ustalenia wysokości odszkodowania wynagrodzenie otrzymane przez pracow-

nika należy rozumieć dosłownie – jako sumę wynagrodzeń otrzymywanych przez zatrudnio-
nego (w tym dodatków i innych świadczeń) przez okres poprzedzający ustanie stosunku 
pracy, odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Przepis wskazujący na 
minimalną wysokość odszkodowania posługuje się zwrotem „odszkodowanie nie może być 
niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pra-
cy”. Wysokość odszkodowania będzie zatem stanowiła procentową część wynagrodzenia 
otrzymanego, a nie wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę.

Problem	2.	Brak	odszkodowania	w	umowie	
W przypadku gdy strony nie zawarły w klauzuli postanowienia dotyczącego odpłatności 

za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej lub zawarły takie postanowienie, ale 
nie określiły jego wysokości, byłemu pracownikowi należy się wynagrodzenie gwarantowane 
w wysokości 25%. Taki pogląd wynika z zasady, zgodnie z którą skoro ustawodawca wska-
zał w przepisie minimalną wysokość odszkodowania, a strony nie zawarły stosownych po-
stanowień w tym zakresie, za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej przysługuje 

Posłuchaj audiokomentarza „Złamanie  
zakazu konkurencji” dostępnego  
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl

Radio
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odszkodowanie w wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy. Pracownik ma zatem 
roszczenie o wypłacenie odszkodowania w gwarantowanej wysokości (25%). W żadnym wy-
padku pracownik nie ma podstaw do żądania odszkodowania w kwocie wyższej, nawet gdy 
subiektywnie uważa, że posiadane informacje uzasadniają wyższe odszkodowanie. 

Problem	3.	obliczanie	odszkodowania	
Przepis wskazujący na odpłatny charakter klauzuli konkurencyjnej nie zawiera sposobu 

obliczania odszkodowania ani nie odsyła w tym zakresie do innych regulacji. Wiadomo tyl-
ko, że odszkodowanie należne pracownikowi nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia 
otrzymanego przez zatrudnionego przed ustaniem sto-
sunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obo-
wiązywania zakazu konkurencji.

PrZyKłAD	
Strony zawarły umowę o zakazie konkurencji na rok. Ze względu na ważność posiada-
nych przez pracownika informacji odszkodowanie zostało ustalone w wysokości 50% 
wynagrodzenia. Przed ustaniem stosunku pracy pracownik otrzymywał wynagrodzenie 
w kwocie 5000 zł. Ponieważ zakaz ma obowiązywać przez 12 miesięcy, należy przyjąć, 
że łączne wynagrodzenie za ten okres uzyskane przez pracownika wynosiło 60 000 zł. 
Zatem wysokość odszkodowania należnego z tytułu powstrzymania się od działalno-
ści konkurencyjnej wyniesie 30 000 zł (50% z 60 000 zł). Tyle otrzyma pracownik, jeżeli 
strony umówiły się na jednorazową wypłatę odszkodowania. Gdyby zostało rozłożone 
na miesięczne raty, wówczas co miesiąc otrzyma on 2500 zł (30 000 zł : 12 miesięcy). 

PrZyKłAD	
Strony umówiły się na 2-letni zakaz konkurencji. Ustalono, że pracownikowi będzie przy-
sługiwało minimalne odszkodowanie w gwarantowanej wysokości 25%. Podstawą obli-
czenia odszkodowania jest wynagrodzenie, jakie pracownik faktycznie otrzymywał przez 
okres 24 miesięcy. Przez pierwsze 12 miesięcy pracownik osiągał wynagrodzenie w kwo-
cie 2000 zł (12 miesięcy x 2000 zł = 24 000 zł), przez kolejny rok wynosiło ono 3000 zł 
(12 miesięcy x 3000 zł = 36 000 zł). W takim przypadku ustalone minimalne odszkodowa-
nie nie może być niższe niż 15 000 zł (60 000 x 25%) lub 625 zł w 24 miesięcznych ratach. 

Problem	4.	Zakaz	konkurencji	dłuższy	od	poprzedzającej	go	umowy	
Należne pracownikowi odszkodowanie nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzy-

manego przez niego przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi 
obowiązywania zakazu konkurencji. Jeśli okres obowiązywania klauzuli konkurencyjnej jest 
krótszy od okresu zatrudnienia, należy uwzględnić wysokość wynagrodzenia otrzymywane-
go przez pracownika w okresie poprzedzającym ustanie zatrudnienia za czas pokrywający 
się z długością trwania klauzuli konkurencyjnej. 

W praktyce bardziej problematyczna sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy okres świad-
czenia przez pracownika pracy jest krótszy niż czas obowiązywania klauzuli konkurencyjnej. 

 Zobacz e-Poradnik „Wynagrodzenia 
w pytaniach i odpowiedziach” dostępny  
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.plE-Poradniki
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Ustawodawca nie wskazuje jednak bezpośrednio, jak wtedy należy obliczyć należne pracow-
nikowi odszkodowanie. Warto w tym miejscu przywołać wyrok SN z 21 marca 2001 r. (I PKN 
315/00, OSNP 2002/24/596), w którym sąd wskazał, że w takiej sytuacji wysokość odszkodowa-
nia obliczana jest w odniesieniu do faktycznie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia. 
Jeśli zatem pracownik przepracował 6 miesięcy, a klauzula konkurencyjna ma obowiązywać 
przez 12 miesięcy, to zgodnie ze stanowiskiem sądu odszkodowanie minimalne będzie stanowi-
ło 25% wynagrodzenia pobranego za okres 6 miesięcy. Inaczej stwierdził Sąd Najwyższy w now-
szym wyroku z 8 stycznia 2008 r. (I PK 161/07), w którym uznał, że wysokość odszkodowania 
należnego pracownikowi z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkuren-
cyjnej w stosunku do byłego pracodawcy, jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż umowny okres 
zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia, powinna odnosić się do okresu, przez jaki byłego 
pracownika ma obowiązywać zakaz konkurencji, a nie do okresu jego faktycznego zatrudnienia.

Stosując ostatni z wyroków, korzystniejszy dla pracownika, wysokość minimalnego od-
szkodowania należy ustalić na podstawie wynagrodzenia, jakie pracownik hipotetycznie 
otrzymałby, gdyby był zatrudniony przez taki sam czas jak okres obowiązywania zakazu.

PrZyKłAD
Strony zawarły umowę o zakazie konkurencji na rok. Pracownik był zatrudniony u pra-
codawcy przez 8 miesięcy. Był wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 7800 zł 
i otrzymywał premię regulaminową co 2 miesiące w stałej wysokości 1500 zł. Do obli-
czenia odszkodowania należy przyjąć wynagrodzenie, jakie pracownik osiągnąłby, gdy 
pracował przez rok, tj.: 7800 zł x 12 miesięcy + 1500 zł x 6 miesięcy = 102 600 zł. Za cały 
okres powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej pracownik powinien otrzy-
mać jednorazowo 25 650 zł (102 600 zł x 25%) lub 2137,50 zł co miesiąc.

Problem	5.	Niewypłacanie	lub	zaniżanie	wynagrodzenia	przed	
ustaniem	stosunku	pracy	
Podstawą do ustalenia odszkodowania należnego z tytułu klauzuli konkurencyjnej jest 

wynagrodzenie otrzymane przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy. W praktyce 
nie można wykluczyć sytuacji, że otrzymywane wynagrodzenie różniło się od wynagrodze-
nia, które pracownik faktycznie powinien otrzymać.

PrZyKłAD	
Pracodawca utracił płynność finansową. Wskutek tego przez kilka miesięcy wypłacał 
części pracowników wynagrodzenia w niepełnej wysokości, a niektórzy w ogóle nie 
otrzymali wynagrodzenia. Wśród tych osób znajdowali się pracownicy związani zakazem 
konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Pracodawca uznał, że niezawiniona zła sytuacja fi-
nansowa firmy powoduje, iż wynagrodzenie z tytułu klauzuli konkurencyjnej będzie po-
mniejszone w związku z obniżeniem lub niewypłaceniem wynagrodzenia. Postępowanie 
pracodawcy jest nieprawidłowe. W omawianym przypadku należy uznać, że podstawą 
obliczenia odszkodowania będzie wynagrodzenie, które pracownik powinien otrzymać, 
a nie wynagrodzenie faktycznie przez niego otrzymane. 
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Problem	6.	Przebywanie	pracownika	na	urlopie	bezpłatnym	

W praktyce może powstać problem, jak traktować sytuację, gdy w okresie uwzględnianym 
przy obliczaniu odszkodowania pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. Jest to istot-
na kwestia, biorąc pod uwagę fakt, że do ustalania wysokości odszkodowania przyjmuje się 
wynagrodzenie otrzymane. Zgodnie z poglądem przyjętym w orzecznictwie (np. w wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 czerwca 2013 r., III APa 4/13), jeżeli w okresie uwzględ-
nianym na potrzeby ustalania odszkodowania pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, 
otrzyma odszkodowanie odpowiednio niższe.

PrZyKłAD
Pracodawca zawarł z pracownikiem klauzulę konkurencyjną na 3 lata. Odszkodowanie 
ustalono w wysokości 25% wynagrodzenia. Bezpośrednio przed ustaniem stosunku 
pracy pracownik przebywał przez 6 miesięcy na urlopie bezpłatnym. Ustalając faktycz-
ne odszkodowanie z 36 miesięcy, okres ten należy pomniejszyć o 6 miesięcy, co daje 
30 miesięcy, za które było wypłacone wynagrodzenie. Odszkodowanie będzie zatem 
stanowiło sumę wynagrodzeń, jakie pracownik otrzymał za okres 30 miesięcy. 

Problem	7.	Przejście	zakładu	pracy	na	innego	pracodawcę
Zasadą jest, że przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę (na podstawie art. 231 

Kodeksu pracy) powoduje, że inny pracodawca staje się stroną w dotychczasowych stosunkach 
pracy. Może powstać wątpliwość, czy przejmującego pracodawcę wiąże klauzula konkuren-
cyjna i czy powinien z tego tytułu wypłacać odszkodowanie byłemu pracownikowi przejętego 
pracodawcy. Do niedawna można było spotkać się z poglądem, zgodnie z którym zakaz kon-
kurencji jest umową odrębną, ale powiązaną ze stosunkiem pracy, i to powoduje, że przejście 
zakładu pracy na nowego pracodawcę powinno obejmować również klauzulę konkurencyjną. 

Jednak w wyroku z 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14) Sąd Najwyższy podkreślił, że nowy 
pracodawca nie jest związany uzgodnionym pomiędzy przejmowanym pracownikiem a jego 
poprzednim pracodawcą zakazem konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Na nowego praco-
dawcę nie przechodzą zatem obowiązki wynikające z klauzuli o zakazie konkurencji, nieza-
leżnie od tego, czy została ona zawarta w umowie o pracę, czy w odrębnej umowie o zakazie 
konkurencji. Podobnie uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 6 maja 2015 r. (III PZP 2/15). Zatem 
w takiej sytuacji nie powstanie obowiązek wypłaty odszkodowania i jednocześnie z dniem 
przejścia zakładu pracy byłego pracownika przestaje obowiązywać klauzula konkurencyjna. 

a791bebd-d662-4669-9492-1104127bdd8e

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 231, art. 1011–1014 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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>> delegacja, należność, podróż służbowa, pracownik

2.	 	W	jakim	terminie	po	rozliczeniu		
przez	pracownika	delegacji	powinna	nastąpić	
wypłata	należności	za	podróż	służbową

ProBleM 	Pracowników	powracających	z	podróży	służbowych	zobowiązuje-
my	do	rozliczenia	kosztów	delegacji	w	ciągu	14	dni	od	jej	zakończenia,	zgod-
nie	z	przepisami	rozporządzenia	w	sprawie	podróży	służbowych.	Czy	jest	to	
jednocześnie	termin	wypłaty	należności	przez	pracodawcę?	Jeżeli	nie,	to	kie-
dy	 powinniśmy	 rozliczyć	 ewentualną	 nadwyżkę	 ponad	 udzieloną	 pracowni-
kowi	zaliczkę?	

rADA 	Powinni	Państwo	wypłacić	należność	z	tytułu	podróży	służbowej	nie-
zwłocznie	po	rozliczeniu	tej	podróży	przez	pracownika.	Szczegóły	w	uzasad-
nieniu.

UZASADNIeNIe  W przepisach rozporządzenia nie ma żadnej informacji dotyczącej ter-
minu wypłaty pracownikowi należności delegacyjnych. Odnosi się to do tych wszystkich 
przypadków, gdy zaliczka nie została wypłacona przed wyjazdem albo jej kwota była 
niższa niż wynikająca z faktycznych kosztów wykazanych przez pracownika w rozlicze-
niu delegacji. 

W przypadku gdy termin spełnienia świadczenia nie 
jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiąza-
nia, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie 
po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 Kodeksu 

cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). Za wezwanie dłużnika należy uznać przekazanie 
przez pracownika pełnych informacji dotyczących kosztów podróży i okoliczności mających 
wpływ na naliczenie świadczeń delegacyjnych. Jeżeli nie ma regulacji wewnętrznej dopre-
cyzowującej tę kwestię, pracodawca powinien bez zbędnej zwłoki, w najbliższym możliwym 
czasie, wypłacić pracownikowi należność.

Pracodawca, w chwili wydania pracownikowi polecenia wyjazdu służbowego, musi liczyć 
się z koniecznością poniesienia kosztów. W związku z tym powinien także zadbać o przygo-
towanie środków niezbędnych do wypłaty należności za wyjazd jak najszybciej, czy wręcz 
bezpośrednio po dokonaniu rozliczenia przez pracownika. 

PrZyKłAD
Pracodawca chce wprowadzić termin wypłaty należności delegacyjnych w regulami-
nie wynagradzania. Okres wypłaty tych należności miałby wynieść 3 miesiące. Takie 
postępowanie jest nieprawidłowe. Przy tworzeniu regulacji wewnętrznej dotyczącej 
terminu wypłaty tych należności pracownikowi nie można wprowadzać rozwiązań 
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub ze społeczno-gospodarczym 

 Zobacz wideoszkolenie „Podróże służbowe”  
dostępne w Bibliotece INFORFK  
na www.inforfk.pl

Wideo-szkolenia
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przeznaczeniem prawa. Stosowanie odległych terminów zbiorczego rozliczania dele-
gacji (np. z kwartału) jest bowiem niedopuszczalne. Prawo wewnątrzzakładowe może 
wprowadzać jedynie pewne doprecyzowanie, np. przez wskazanie, że pracodawca ma 
na to 7 lub 10 dni. 

Pracownik ma obowiązek rozliczenia kosztów podróży krajowej lub zagranicznej nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w spra-
wie podróży służbowych). Do rozliczenia kosztów podróży powinien załączyć dokumenty, 
w szczególności rachunki, faktury lub bilety, potwierdzające poszczególne wydatki oraz 
oświadczenia o poniesionych kosztach i zawierające informacje niezbędne dla prawid-
łowego naliczenia świadczeń (np. wskazujące, czy miał zapewnione wyżywienie w cenie 
noclegu, a jeżeli tak, to jakie rodzaje posiłków, określenie godziny przekroczenia granicy 
przy delegacji zagranicznej). Co prawda przepisy wskazują, że „pracownik dokonuje roz-
liczenia” w tym terminie, ale powinno to być odczytywane jako przekazanie wszystkich 
niezbędnych dokumentów, oświadczeń i informacji, na podstawie których pracodawca 
(w praktyce częściej osoby, które zajmują się rozliczeniami w imieniu pracodawcy) na-
liczy należności na podstawie przepisów rozporządzenia albo obowiązujących w firmie 
wewnętrznych regulacji i ustali kwotę do wypłaty albo zwrotu, uwzględniając udzieloną 
wcześniej pracownikowi zaliczkę.

Niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie tych dokumentów i informacji przez 
pracownika stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować odpowie-
dzialnością porządkową. Inaczej będzie tylko wówczas, gdy termin nie mógł zostać za-
chowany z przyczyn niezawinionych przez pracownika (np. w związku z jego chorobą). 

3ebd53d3-b6d2-4717-bee7-a0dc46dfb904

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 775, art. 300 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. 455 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 539

■● § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu po-
dróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167

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

Czytaj także: „Oświadczenie o kosztach podróży służbowej – kiedy pracodawca może go żądać 
od pracownika” – na www.inforfk.pl w bazie codziennie aktualizowanych porad i artykułów. 

Sprawdź wyjątkowe oferty dostępu do serwisu

www.inforfk.pl
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>> samochód, odszkodowanie dla pracownika, przychód

3.	 	Czy	przychodem	dla	pracownika	jest	
odszkodowanie	wypłacone	za	uszkodzenie	
jego	samochodu	na	służbowym	parkingu

ProBleM 	 W	 związku	 z	 uszkodzeniem	 prywatnego	 samochodu	 pracownika	
na	 służbowym	 parkingu	 wypłaciliśmy	 zatrudnionemu	 odszkodowanie.	 Czy	
dla	tej	osoby	jest	to	przychód	ze	stosunku	pracy,	który	należy	opodatkować?

rADA 	 Nie.	 Wypłacone	 odszkodowanie	 nie	 jest	 przychodem	 ze	 stosunku	
pracy,	lecz	przychodem	z	tzw.	innych	źródeł	(przy	założeniu,	że	zostało	ono	
wypłacone	 pracownikowi	 ze	 względu	 na	 odpowiedzialność	 pracodawcy	 za	
uszkodzenie	 samochodu).	 odszkodowania	 nie	 należy	 zatem	 uwzględniać	
przy	pobieraniu	zaliczek	od	dochodu	pracownika,	lecz	po	zakończeniu	roku	
sporządzić	informację	PIt-8C.

UZASADNIeNIe  Nie każdą kwotę pieniężną czy świadczenie niepieniężne przekazane pra-
cownikowi przez pracodawcę należy automatycznie kwalifikować do przychodów ze stosun-
ku pracy. Przychodów takich nie generują m.in.świadczenia otrzymywane przez pracowników, 
które nie mają bezpośredniego związku z pozostawaniem w stosunku pracy.

W omawianym przypadku takim świadczeniem jest od-
szkodowanie za uszkodzenie samochodu. Jego wypła-
ta wynikała z tego, że pracodawca był odpowiedzialny 
za powstałą sytuację, ponieważ uszkodzenie nastąpiło 
na zakładowym parkingu. Jednak ten fakt nie pozostaje 

w bezpośrednim związku z pozostawaniem pracownika w stosunku pracy, gdyż osoba 
ta otrzymałaby (a przynajmniej powinna otrzymać) takie odszkodowanie od ubezpie-
czyciela, bez względu na zatrudnienie u pracodawcy. Zatem należy przyjąć, że tego ro-
dzaju odszkodowanie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, lecz przychód z tzw. 
innych źródeł.

Przychód z tytułu otrzymania wskazanego odszkodowania nie jest zwolniony z podatku. 
Nie jest to bowiem odszkodowanie otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej 
(zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o pdof), odszkodowanie 
otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (zwolnione z podatku zgodnie 
z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof) ani żadne z pozostałych odszkodowań zwolnionych 
z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o pdof. Powoduje to, że z tytułu wypłaty oma-
wianego odszkodowania pracodawca po zakończeniu roku powinien sporządzić i przeka-
zać pracownikowi (oraz właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu skarbowego) informa-
cję PIT-8C (art. 42a ustawy o pdof), a pracownik jest zobowiązany w zeznaniu składanym 
za rok, w którym otrzymał odszkodowanie, doliczyć je do pozostałych przychodów pod-
legających opodatkowaniu. 

 Zobacz wideoszkolenie „Rozliczanie  
świadczeń pozapłacowych”   
dostępne w Bibliotece INFORFK  
na www.inforfk.pl

Wideo-szkolenia
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PrZyKłAD
Marcin G. otrzymał od pracodawcy odszkodowanie w wysokości 1200 zł za uszkodzenie 
samochodu na firmowym parkingu. Pracodawca nie oblicza od odszkodowania zaliczki na 
podatek ani nie pobiera składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 
Wypłaconą kwotę powinien wykazać w PIT-8C za 2015 r. składanym do końca lutego 2016 r. 

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz war-
tość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowa-
nia tych wypłat i świadczeń (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). Zatem wszelkie świadczenia otrzy-
mywane przez pracowników od pracodawców w związku z pozostawaniem w stosunku pracy 
powodują powstanie u zatrudnionych przychodu ze stosunku pracy (np. wyrok NSA z 31 maja 
2012 r., II FSK 2282/10, wyrok WSA w Poznaniu z 25 czerwca 
2014 r., I SA/Po 180/14), przy czym musi to być związek o charak-
terze bezpośrednim (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 8 stycznia 2015 r., IBPBII/1/415-841/14/
BD). Takiego charakteru nie ma wypłata odszkodowania za uszko-
dzony prywatny pojazd pracownika na firmowym parkingu. 

3d3ed7cc-ce2f-4bf8-a87e-ef557d4d5dd2

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 12 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-

dowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 478

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

Pełną treść orzeczenia znajdziesz 
na www.inforfk.pl

ORZECZENIA

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

Polecamy  
książkę

100 pytań  
o urlopy wypoczynkowe
W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi  
na najtrudniejsze pytania Czytelników, m.in.:
n  czy pracownik, który po raz pierwszy podjął pracę,  

ma prawo do zaliczkowego urlopu wypoczynkowego
n  czy do stażu urlopowego trzeba wliczać okresy pracy  

w agencji pracy tymczasowej
n  jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi  

zmieniającemu pracę w trakcie miesiąca
n  jak obliczyć wynagrodzenie, jeśli pracownik zachoruje  

w trakcie urlopu wypoczynkowego 
n  czy za okres nieusprawiedliwionej nieobecności przysługuje 

ekwiwalent pieniężny
Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajdują się  
dodatkowe narzędzia, m.in. przepisy, aktywne formularze 
i audiokomentarze.

www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl
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>> ubezpieczenie wypadkowe, stopa procentowa, ZUS, sankcja

1.		Czy	płatnikowi,	który	złożył	korektę	ZUS	IWA,	
ZUS	może	podwyższyć	stopę	procentową	
składki	wypadkowej

Płatnicy, którzy są zobowiązani do corocznego składania informacji ZUS 
IWA, powinni wnikliwie sprawdzać ten dokument przed przesłaniem go 
do ZUS. Próba skorygowania ewentualnej pomyłki w informacji ZUS IWA 
już po jej złożeniu może skończyć się nałożeniem na płatnika dotkliwej 
sankcji finansowej. W tym zakresie wiele oddziałów ZUS stosuje nieko-
rzystną dla płatników interpretację przepisów. Sądy stoją w tej kwestii 
raczej po stronie płatników. Dlatego po otrzymaniu niekorzystnej decyzji 
ZUS warto wnieść odwołanie.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna. Ustalana jest co-
rocznie na jeden rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do końca marca ko-
lejnego roku. 

Indywidualne	ustalenie	składki	wypadkowej
W zależności od indywidualnej sytuacji płatnika może on być zobowiązany do ustalenia 

stopy procentowej składki wypadkowej samodzielnie lub zrobi to za niego ZUS – na pod-
stawie przekazanych przez płatnika danych. Jest też grupa płatników, których obowiązuje 
zryczałtowana wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (art. 28 
ust. 2 i 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych; dalej ustawa wypadkowa). 

Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujący 
poszczególnych płatników

Sposób ustalania składki  
na ubezpieczenie wypadkowe

Rodzaj płatnika Kto ustala 

1 2 3

Stopa procentowa zryczałtowa-
na, w wysokości 1,8% podstawy 
wymiaru składki w roku składko-
wym 2015/2016

Płatnicy niewpisani do rejestru 
REGON

Płatnik samodzielnie

Płatnicy wpisani do rejestru RE-
GON, ale zgłaszający do ubez-
pieczenia wypadkowego nie 
więcej niż 9 ubezpieczonych

Stopa procentowa ustalana 
w wysokości, jaka została przy-

Płatnicy wpisani do rejestru RE-
GON, zgłaszający do ubezpie-

Płatnik samodzielnie 
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1 2 3

pisana grupie działalności, do 
której należy płatnik ze wzglę-
du na swój rodzaj przeważającej 
działalności według PKD

czenia wypadkowego co naj-
mniej 10 osób, niezobowiązani 
do złożenia informacji ZUS IWA 
za 3 poprzednie lata kalenda-
rzowe

Stopa procentowa ustalana 
jako iloczyn stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wy-
padkowe określonej dla grupy 
działalności, do której należy 
płatnik składek, i wskaźnika ko-
rygującego ustalonego indywi-
dualnie dla płatnika składek

Płatnik, który złożył informację 
ZUS IWA za 3 ostatnie, kolejne 
lata kalendarzowe 

ZUS, który o ustalonej wysoko-
ści stopy procentowej zawiada-
mia płatnika

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS ustala jako ilo-
czyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalno-
ści, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego indywidualnie dla 
płatnika składek. Wskaźnik korygujący jest natomiast ustalany na podstawie danych o liczbie 
wypadków przy pracy oraz o liczbie osób pracujących u danego płatnika w warunkach za-
grożenia. Dane te corocznie przekazują do ZUS płatnicy składek. Stopa procentowa składki 
na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana przez ZUS po upływie 3 kolejnych lat, w których 
płatnik składał do ZUS informację ZUS IWA.

Płatnicy zobowiązani do składania informacji ZUS IWA

Do złożenia informacji ZUS IWA są zobowiązani płatnicy, którzy:

      
byli zgłoszeni nieprzerwanie 
w ZUS jako płatnicy składek na 
ubezpieczenie wypadkowe od 
1 stycznia do 31 grudnia roku, 
za który składana jest informa-
cja, i co najmniej jeden dzień 
w styczniu roku następnego

+

w roku, za który składana jest 
informacja, zgłaszali do ubez-
pieczenia wypadkowego co 
najmniej 10 osób w przelicze-
niu na miesiąc

+

byli wpisani do rejestru RE-
GON 31 grudnia roku, za któ-
ry składana jest informacja

Stawka	sankcyjna	150%
Ustawodawca przewidział dotkliwą sankcję za wpro-

wadzenie ZUS w błąd w zakresie danych do ustalania 
wysokości składki wypadkowej. Jeżeli płatnik nie prze-
każe do ZUS tych informacji lub przekaże nieprawdziwe dane, co doprowadzi do zaniżenia 
stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS ustali mu tę wartość w wyso-
kości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych, i to na cały rok 

Posłuchaj audiokomentarza „Składka 
wypadkowa”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

Radio
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składkowy (art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej). 
Płatnik składek jest zobowiązany opłacić za-
ległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. 
Dla dużych płatników, zatrudniających wie-
lu ubezpieczonych, oznacza to konieczność 
ogromnych dopłat, których kwoty niejedno-
krotnie sięgają kilkuset tysięcy złotych, a na-
wet wyższych.

Przepisy przewidują też możliwość zawyżenia składki, gdy płatnik składek nie przeka-
zał do ZUS danych lub przekazał nieprawdziwe dane. Wtedy ZUS ustala stopę procentową 
składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie pra-
widłowych danych (art. 34 ust. 2 ustawy wypadkowej). Po wykryciu przez ZUS błędu płatnik 
jest zobowiązany złożyć brakującą informację lub dokonać korekty nieprawidłowej informacji. 

restrykcyjna	interpretacja	ZUS
Zdaniem wielu ekspertów sankcja przewidziana w art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej odnosi 

się wyłącznie do sytuacji, gdy to ZUS wykryje błąd płatnika (np. w toku kontroli lub postępowa-
nia wyjaśniającego). Jeżeli błąd w informacji ZUS IWA wykryje sam płatnik i go skoryguje, ZUS 
nie może zastosować tego przepisu i nałożyć na płatnika sankcji, nawet jeżeli po korekcie oka-
że się, że poprzednio ustalona składka wypadkowa była zaniżona. Zgodnie z tym stanowiskiem 
płatnik jest wówczas zobowiązany jedynie do wyrównania różnicy i opłacenia odsetek za zwło-
kę. To powinno zamknąć całą sprawę. Praktyka wskazuje jednak, że ZUS nie zgadza się z taką 
interpretacją przepisów. Według ZUS stosowanie stawki 150% jest obligatoryjne i nie zależy od 
decyzji uznaniowej ZUS. W tej interpretacji przepisów przez ZUS nie ma nawet znaczenia, czy 
nieprzekazanie właściwych danych nastąpiło umyślnie czy wskutek pomyłki (np. zwykłej omyłki 
pisarskiej) oraz czy płatnik składek podjął z własnej inicjatywy działania korygujące błąd. 

PrZyKłAD
Płatnik składek był zobowiązany przesyłać do ZUS informację ZUS IWA od 2010 r. 
Księgowa wypełniająca informację ZUS IWA za 2013 r., wskazując liczbę osób zatrudnio-
nych w warunkach zagrożenia (blok IV, pole 04 formularza ZUS IWA), omyłkowo wpisała 
26 osób zamiast 126. Była to niezamierzona omyłka pisarska (mimo że dotyczyła aż 100 
pracowników). Błąd został powielony w informacji ZUS IWA za 2014 r. W 2015 r. księgo-
wa zorientowała się, jaki błąd popełniła, i przesłała do ZUS korektę informacji ZUS IWA 
za 2013 i 2014 r. Po uwzględnieniu korekty okazało się, że wysokość stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2013 i 2014 r. powinna być wyższa niż ustalona na 
podstawie poprzednich danych (zamiast 2,60% powinno być 3,00%). ZUS nie poprzestał 
na ustaleniu nowej stopy procentowej składki wypadkowej, ale nałożył na płatnika sankcję 
w wysokości 150% wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych 
danych. Niezamierzona omyłka przy wypełnianiu formularza spowodowała, że płatnikowi 
ustalono stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 4,50% 
(3,00% x 150%). Płatnik został zobowiązany do złożenia korekt deklaracji rozliczeniowych 

UWAGA!
Sankcja w postaci podwyższenia stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok 
składkowy w wielu przypadkach może oznaczać dla 
płatnika straty wynoszące nawet tysiące złotych.
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za ww. okresy i opłacenia zaległych składek na ubezpieczenie wypadkowe wraz z odset-
kami za zwłokę. Na tym etapie jedyną drogą uniknięcia konsekwencji błędu księgowej jest 
odwołanie się od decyzji ZUS i uzyskanie korzystnego wyroku sądowego.

Analiza orzeczeń sądowych wskazuje, że szanse na zmianę decyzji ZUS w drodze postę-
powania odwoławczego są całkiem spore, ponieważ sądy w większości nie podzielają sta-
nowiska ZUS w tej sprawie.

PrZyKłAD
Spółka z o.o. za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. w deklaracjach rozli-
czeniowych ZUS DRA rozliczała składki na ubezpieczenie wypadkowe zgodnie ze stopą 
procentową 2,00%, zamiast 3,00%. Błąd wykryła specjalistka ds. kadr zajmująca się m.in.
przygotowywaniem dokumentów potrzebnych do naliczania stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, a także sprawami bhp w spółce (pomyłka została popełniona 
przez pracownika firmy zewnętrznej, która w poprzednich latach zajmowała się rozlicze-
niami dla tego płatnika). Spółka z o.o. skorygowała informację ZUS IWA oraz deklaracje 
DRA, a różnica w wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie wypadkowe 
została uregulowana następnego dnia wraz z odsetkami. Pomimo to ZUS wszczął postę-
powanie w sprawie zaniżenia stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe za okres 
składkowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. Po ustaleniu, że w deklaracjach ZUS 
DRA za sporny okres błędnie wskazano składkę na ubezpieczenie wypadkowe 2,00%, 
zamiast 3,00%, ZUS wydał decyzję, w której zastosował stopę procentową składki na cały 
rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidło-
wych danych (czyli ustalił ją na poziomie 4,50%). Spółka odwołała się jednak od decyzji 
ZUS. Sąd przyznał rację płatnikowi. W wyniku zmiany decyzji ZUS przez sąd płatnik nie 
został obciążony podwyższoną kwotą składki za cały rok. Przedmiotem sporu w wygra-
nym procesie była kwota 62 048,32 zł (plus odsetki za zwłokę). 

Powyższy przykład został opracowany na podstawie wyroku z 9 listopada 2012 r. Sądu 
Apelacyjnego – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku (sygn. akt III AUa 696/12). 
W tej sprawie Sąd Apelacyjny w ogóle nie skupił się na tym, czy błąd płatnika jest poważny (wów-
czas – zdaniem ZUS – sankcja jest uzasadniona), czy jest drobnym błędem matematycznym 
(wtedy organ mógłby odstąpić od sankcji). Dla sądu istotne było to, czy płatnik zdążył skorygo-
wać swój błąd przed wydaniem przez ZUS nie-
korzystnej dla spółki decyzji. W ocenie Sądu 
Apelacyjnego ZUS nie ma prawnej możliwo-
ści wymierzenia płatnikowi drakońskiej sank-
cji w sytuacji, gdy płatnik nie tylko skorygował 
uchybienie, ale też usunął jego skutki w po-
staci zaniżonej składki, opłacając ją z należny-
mi odsetkami. Przepisy przewidują możliwość 
skorygowania informacji ZUS IWA (podobnie 

UWAGA!
Zdaniem sądu, w sytuacji gdy płatnik sam kory-
guje swój błąd w informacji ZUS IWA, ZUS nie ma 
prawnej możliwości wymierzenia mu sankcji w po-
staci podwyższenia stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe do 150% jej prawidłowo 
ustalonej wysokości.
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jak deklaracji ZUS DRA). Z istoty deklaracji korygującej wynika cel – doprowadzenie, poprzez 
korektę podanych informacji, do stanu zgodnego ze stanem faktycznym. W wyniku przekazania 
korekty i wyrównania składek z odsetkami w ogóle przestała istnieć sytuacja opisana w art. 34 
ust. 1 ustawy wypadkowej, tj. przekazanie „nieprawdziwych danych”. Dane te zostały zastąpio-
ne prawdziwymi, a należności zostały wyrównane. Argumentacja sądu w tej sprawie wskazuje, 
że nie należy rezygnować z procesu sądowego po niekorzystnej decyzji ZUS w analogicznych 
sprawach (a nie jest ich mało). Za płatnikiem stoją w takiej sytuacji mocne argumenty prawne.

d8cb38a2-fd39-418c-84dc-52197d670b00

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 28–30, art. 34 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

tomasz	Król –  prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym, trener, 
autor kilkuset publikacji fachowych

>> zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski, umowa zlecenia, umowa o pracę, składki ZUS

2.		Jak	rozliczyć	składki	za	osobę,	która	wykonuje	
zlecenie	na	rzecz	swojego	pracodawcy	w	czasie	
pobierania	zasiłku	macierzyńskiego

ProBleM 	Jeden	z	naszych	pracowników	realizuje	równolegle	z	umową	o	pra-
cę	dodatkowe	umowy	zlecenia	(zawarte	z	naszą	spółką).	od	6	maja	2015	r.	
pracownik	 ten	 przebywa	 na	 urlopie	 rodzicielskim,	 po	 wykorzystaniu	 części	
tego	urlopu	przez	matkę	dziecka.	Jego	zasiłek	macierzyński	wynosi	60%	pod-
stawy	wymiaru.	od	4	do	31	maja	2015	r.	pracuje	u	nas	na	umowę	zlecenia,	za	
wynagrodzeniem	800	zł.	Natomiast	z	umowy	o	pracę	wynagrodzenie	wynosi	
4200	zł.	obydwa	wynagrodzenia	będą	wypłacone	w	maju.	Jak	rozliczyć	skład-
ki	za	maj	i	jak	prawidłowo	wypełnić	poszczególne	raporty	rozliczeniowe?	

rADA 	W	terminie	do	15	czerwca	2015	r.	powinni	Państwo	przesłać	za	tego	
pracownika	do	ZUS	3	imienne	raporty	–	ZUS	rSA,	ZUS	rCA	(z	dwóch	tytułów	
ubezpieczeń)	oraz	ZUS	rZA.	W	okresie	od	6	do	31	maja	2015	r.	pracownik	
podlegał	obowiązkowo	ubezpieczeniom	emerytalnemu	i	rentowym	z	tytułu	
pobierania	zasiłku	macierzyńskiego,	a	z	tytułu	umowy	zlecenia	–	obowiąz-
kowo	 tylko	 ubezpieczeniu	 zdrowotnemu.	 Natomiast	 okres	 od	 1	 do	 5	 maja	
2015	 r.	 należy	 rozliczyć,	 ustalając	 kwoty	 wynagrodzenia	 za	 pracę	 za	 te	 dni	
oraz	 wynagrodzenie	 ze	 zlecenia	 za	 4	 i	 5	 maja.	 od	 tych	 zsumowanych	 kwot	
trzeba	opłacić	wszystkie	składki	tak	jak	od	przychodów	pracowniczych.

UZASADNIeNIe  Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nabytego z racji zatrudnienia i wykony-
wanie umowy zlecenia są odrębnymi tytułami do ubezpieczeń społecznych. 
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Ubezpieczenia	ze	zlecenia	i	z	zasiłku

Z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego oso-
ba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym, a ze zlecenia – obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, 
rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Inaczej jest w sytuacji, gdy zleceniobiorca jed-
nocześnie z realizacją umowy cywilnoprawnej pobiera zasiłek macierzyński (tzw. zbieg ty-
tułów). Podlega wówczas obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko 
z tytułu pobierania zasiłku. Natomiast ze zlecenia może być objęty tymi ubezpieczeniami 
dobrowolnie, na swój wniosek. Jeśli nie przystąpi do ubezpieczeń dobrowolnych (a tak 
jest w większości przypadków), obowiązkowa jest za niego tylko składka zdrowotna. 

Jeżeli natomiast umowa zlecenia zostaje zawarta z własnym pracownikiem (nieprzebywa-
jącym na urlopie rodzicielskim), to nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczeń. Wynikający 
z niej przychód jest traktowany jak przychód pracowniczy, czyli jest w pełni oskładkowany.

Państwa pracownik wykonywał umowę o pracę od 1 do 5 maja 2015 r. Następnie rozpoczął 
urlop rodzicielski i od 6 maja (do końca miesiąca) podlegał ubezpieczeniom z tytułu pobierania 
zasiłku macierzyńskiego. Natomiast umowa zlecenia częściowo pokrywała się z umową o pra-
cę (od 4 do 5 maja), a częściowo z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego (od 6 do 31 maja).

rozliczenie	składek
W okresie od 1 do 5 maja ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom społecznym zgod-

nie z zasadami obowiązującymi pracowników. W przychodzie do oskładkowania trzeba 
jednak uwzględnić część przychodu ze zlecenia, należną za okres od 4 do 5 maja. Z kolei 
w okresie od 6 do 31 maja ze zlecenia pracownik podlegał obowiązkowo tylko ubezpiecze-
niu zdrowotnemu. Zleceniobiorca pobierający zasiłek macierzyński i jednocześnie realizu-
jący zlecenie na rzecz własnego pracodawcy nie jest traktowany jak „własny” pracownik, 
lecz jak każdy inny zleceniobiorca. Dlatego pracodawca powinien zgłosić go do ubezpie-
czenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA/ZUS ZUA (jeżeli zleceniobiorca przystępuje do 
ubezpieczeń dobrowolnych), z kodem tytułu 04 11 00. Wcześniej zgłoszenie nie było ko-
nieczne, bo zlecenia zawartego z własnym pracodawcą nie zgłasza się odrębnie do ZUS.

Czynności konieczne do prawidłowego rozliczenia składek za pracownika-zleceniobiorcę 
w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Czynności Obliczenia

1 2

Obliczenie wynagrodzenia za przepraco-
waną na etacie część maja

■■ 4200 zł : 30 dni = 140 zł; 140 zł x 26 dni pobierania 
zasiłku w maju (od 6 do 31 maja 2015 r.) = 3640 zł

■■ 4200 zł – 3640 zł = 560 zł 

Obliczenie wynagrodzenia ze zlecenia za 
okres od 4 do 5 maja (wykonywanego rów-
nolegle z pracą etatową)

800 zł : 28 dni umowy zlecenia x 2 dni = 57,14 zł

 Zobacz wideoszkolenie „Nowe przepisy  
o umowie zlecenia”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.plWideo-szkolenia
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1 2

Obliczenie wynagrodzenia ze zlecenia za 
okres od 6 do 31 maja (wykonywanego rów-
nolegle z urlopem rodzicielskim)

 800 zł : 28 dni umowy zlecenia x 26 dni (od 6 do 31 maja 
2015 r.) = 742,86 zł

Obliczenie kwoty 60% zasiłku macierzyń-
skiego za okres od 6 do 31 maja (26 dni)

■■ 4200 zł – 13,71% = 3624,18 zł – podstawa wymiaru zasiłku
■■ 3624,18 zł : 30 = 120,81 zł; 120,81 zł x 60% = 72,49 zł 

– dniówka zasiłku
■■ 72,49 zł x 26 dni = 1884,74 zł 

Dokumentacja	rozliczeniowa
Za maj należy przygotować i wypełnić następujące imienne raporty do ZUS:
■■ raport ZUS RCA:

–  kod tytułu ubezpieczenia 01 10 00 (pracownik), podstawa wymiaru składek społecznych z etatu 
617,14 zł (560 zł + 57,14 zł); podstawa wymiaru składki zdrowotnej 532,53 zł (617,14 zł – 84,61 zł),

–  kod tytułu ubezpieczenia 12 40 00 (osoba pobierająca zasiłek macierzyński), podstawa 
wymiaru składek emerytalnej i rentowej, finansowanych z budżetu państwa 1884,74 zł;

■■ raport ZUS RSA:
–  kod tytułu ubezpieczenia 01 10 00, kod świadczenia 319 (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia 

chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego), liczba dni zasiłkowych 26, 
kwota wypłaconego zasiłku 1884,74 zł;

■■  raport ZUS RZA:
–  kod tytułu ubezpieczenia 04 11 00, podstawa wymiaru składki zdrowotnej 742,86 zł.

Udzielając pracownikowi urlopu rodzicielskiego, muszą Państwo pamiętać o konieczności 
skompletowania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za ten okres. 
Zestaw wymaganych dokumentów przedstawia poniższy schemat.

Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlo-
pu rodzicielskiego wykorzystywanego przez drugiego z rodziców

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo jego kopia potwierdzona za zgodność z ory-
ginałem przez płatnika zasiłku

+
oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica dziecka 
z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w czasie wskazanym we wniosku 

+
zaświadczenie płatnika zasiłku drugiego rodzica dziecka (zawierające imię, nazwisko  
i PESEL tego rodzica)

      
o okresie, za który zasi-
łek macierzyński wypła-
cono drugiemu rodzico-
wi dziecka

+
o liczbie części wypłaconego za-
siłku za okres urlopu rodziciel-
skiego, jeżeli drugi rodzic dziecka 
korzystał z zasiłku macierzyń-
skiego za część tego okresu

+
o stawce procentowej, 
w jakiej zasiłek macie-
rzyński przysługiwał 
drugiemu rodzicowi 
dziecka
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PoDStAWA	PrAWNA:	4f44e395-6fab-4987-a2f5-1ce56c5c1f22

■● art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 19, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1c, art. 18 ust. 1a, ust. 3, ust. 6 ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689

■● art. 3 pkt 3, art. 31 ust. 2 i ust. 3, art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

■● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581

■● załączniki nr 1, 3, 12–14 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. 
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozlicze-
niowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. z 2014 r., poz. 1844; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1957

Izabela	Nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i roz-
liczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych

>> postępowanie, procedura, ZUS

3.	 	Czy	można	przeglądać	w	ZUS	akta	płatnika	
i	sporządzać	z	nich	fotokopie

ProBleM 	Pod	koniec	kwietnia	2015	r.	w	naszej	firmie	zakończyła	się	kontrola	
ZUS.	Złożyliśmy	zastrzeżenia	do	protokołu	kontroli,	ale	żadnego	z	nich	ZUS	
nie	uznał.	W	czasie	kontroli	inspektor	wykonywał	kopie	bardzo	wielu	doku-
mentów.	Nie	odnotowaliśmy	ich	wszystkich	i	teraz	tak	naprawdę	nie	wiemy,	
czym	 dysponuje	 ZUS.	 Czy	 możemy	 uzyskać	 wgląd	 do	 akt,	 zanim	 w	 naszej	
sprawie	zostanie	wydana	decyzja?	Czy	możemy	kopiować	lub	fotografować	
dokumenty,	które	zgromadził	ZUS?

rADA 	tak,	mogą	Państwo	uzyskać	wgląd	do	akt	na	każdym	etapie	postę-
powania.	 Mogą	 też	 Państwo	 sporządzać	 odpisy	 i	 kopie	 dokumentów	 znaj-
dujących	się	w	aktach,	a	przez	„sporządzanie	kopii”	należy	także	rozumieć	
możliwość	sporządzania	fotografii	cyfrowych.

UZASADNIeNIe  Z pytania wynika, że postępowanie kontrolne ZUS znajduje się na etapie 
między zakończeniem u Państwa czynności kontrolnych i sporządzeniem protokołu kontro-
li a wydaniem decyzji, od której zapewne się Państwo odwołają. Płatnik składek, u którego 
jest (lub była) przeprowadzana kontrola, ma prawo przeglądać akta sprawy, zapoznawać 
się z ich treścią, sporządzać z nich notatki oraz odpisy, a także żądać ich poświadczenia 
urzędowego, jeżeli jest to uzasadnione jego ważnym interesem (art. 73 § 1 i § 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, dalej k.p.a.). Możliwość przeglądania akt sprawy nie jest 
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ograniczona ani czasowo, ani ilościowo. Taka interpretacja przepisu wynika z wyroku NSA 
z 15 grudnia 2005 r. (I FSK 250/05), w którym zostało wskazane, że:

(...) prawo strony do przeglądania akt sprawy przysługuje w każdym stadium 
postępowania i tylko od strony zależy częstotliwość korzystania z tego prawa. 
Strona może zatem przeglądać akta na bieżąco (wielokrotnie) w trakcie całego 

postępowania, jednorazowo przed wydaniem decyzji, może również wcale z uprawnienia 
tego nie korzystać. Zawsze zależy to jednak tylko i wyłącznie od woli 
zainteresowanego.

Prowadząc postępowanie, ZUS może od-
mówić stronie wglądu do akt tylko w przy-
padku, gdy zawierają one informacje nie-
jawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle 
tajne” albo są wyłączone ze względu na 
ważny interes państwowy (art. 74 § 1 k.p.a.). 
Jeżeli ZUS odmówi płatnikowi dostępu do 

akt, musi wydać postanowienie w tej sprawie. Przepisy ubezpieczeniowe nie dają wów-
czas płatnikowi możliwości zażalenia takiego postanowienia (art. 83b ustawy systemowej). 

Przeglądając akta sprawy, płatnik może 
sporządzać z nich odpisy i notatki bez żad-
nych ograniczeń. Oprócz tego z dokumen-
tów znajdujących się w aktach sprawy może 
sporządzać kserokopie, zdjęcia lub w inny 
sposób utrwalać je za pomocą dostępnych 
urządzeń technicznych. Potwierdza to m.in. 

wyrok NSA z 29 marca 2001 r. (II SA 2580/00), w którym sąd podkreślił, że:
(...) skoro strona ma prawo sporządzać notatki lub odpisy z wszelkich pism znaj-
dujących się w aktach sprawy, to brak jest podstaw do odmowy sporządzenia za 
pomocą kserokopiarki, jak i innych nowoczesnych urządzeń służących do powie-

lania i gromadzenia materiałów oraz informacji.

Zasady udostępniania akt sprawy przez ZUS

Płatnik może żądać Płatnik nie może żądać

1 2

wglądu do akt sprawy na każdym etapie postę-
powania 

udostępnienia wszystkich swoich akt, jakie znaj-
dują się w posiadaniu ZUS (udostępnienie doty-
czy tylko akt konkretnej sprawy)

udostępniania akt ze wskazaną przez siebie czę-
stotliwością, którą uznaje za potrzebną

udostępnienia akt niebędących w posiadaniu ZUS 

udostępnienia akt w celu sporządzania z nich no-
tatek, odpisów, ksero- i fotokopii

sporządzenia przez ZUS kopii całości lub czę-
ści akt 

UWAGA!
Płatnik składek, jako strona postępowania pro-
wadzonego przez ZUS, ma prawo przeglądać akta 
sprawy tak często, jak uzna to za potrzebne.

UWAGA!
Postanowienie ZUS o odmowie wglądu do akt można 
podnosić jako zarzut dopiero na etapie odwołania 
do sądu od decyzji ZUS kończącej postępowanie.
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1 2

zapewnienia przez ZUS warunków do sporządza-
nia odpisów, kserokopii, fotokopii z akt

dostarczenia (przesłania) przez ZUS kopii akt 

uwierzytelnienia odpisów i kopii wybranych przez 
siebie dokumentów znajdujących się w aktach 
sprawy – tylko w przypadku uzasadnienia posia-
dania tych odpisów ważnym interesem strony po-
stępowania

uwierzytelnienia odpisów i kopii akt sprawy bez 
umotywowania konieczności jego posiadania 
ważnym interesem strony postępowania

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 73, art. 74 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – j.t. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 211

■● art. 83b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689

76a8f85b-f4b0-4ebd-be49-41daef8db59a

Joanna	Stolarska –  ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji 
z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS

Polecamy  
książkę Zasiłki dla pracowników  

po zmianach

Z publikacji dowiesz się m.in., jak zmienią się:

n zasady wydawania zwolnień lekarskich

n sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków 

n  katalog osób uprawnionych do zasiłku  
macierzyńskiego

n  warunki przyznawania zasiłku opiekuńczego

Ponadto publikacja omawia szczegółowo zasady:

n wypłaty wynagrodzenia za czas choroby

n kontroli zwolnień lekarskich

n zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl
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>> zasiłek opiekuńczy, ZUS, dokumentacja

1.		Jak	ustalać	prawo	do	zasiłku	opiekuńczego		
–	5	najczęstszych	błędów	płatników

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu 
chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie z tytułu opieki 
nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny. Błędy płatników skła-
dek związane z przyznawaniem prawa do zasiłku opiekuńczego skutkują 
koniecznością dopłaty składek na ubezpieczenia społeczne wraz z od-
setkami. Najczęstsze z nich to nieprawidłowe ustalenie okresu wypłaty 
zasiłku czy nieprzyznanie zasiłku z powodu okresowego prowadzenia 
wspólnego gospodarstwa domowego.
Pracodawcy ustalają prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy zgłaszają do ubezpiecze-

nia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego 
polega na sprawdzeniu, czy prawo to istnieje na podstawie obowiązujących przepisów, 
i na analizie dokumentów złożonych przez ubezpieczonego występującego o zasiłek, tj.:
■■  zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA, 
■■  zaświadczenia lekarskiego na zwykłym blankiecie, 
■■  oświadczenia ubezpieczonego, 
■■  oświadczenia dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości płatnik składek powinien wystąpić o stanowisko do te-
renowej jednostki organizacyjnej ZUS. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym 
łącznie na wszystkich członków rodziny, do których zalicza się:
■■  dzieci do 14. roku życia, 
■■  innych członków rodziny. 

Jeśli chodzi o limit 60 dni, zasiłek przysługuje zarówno na dzieci zdrowe w wieku do 8 lat, 
jak i dzieci chore w wieku do 14 lat. Natomiast 14 dni w roku kalendarzowym przysługuje 
ubezpieczonemu, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi chorymi członkami rodziny. Za 
dzieci uważa się:
■■  dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka, 
■■  dzieci przysposobione, 
■■  dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie. 

Zasiłek na dzieci chore, które ukończyły 14 lat, przysługuje tak jak na innych chorych 
członków rodziny, tj. po spełnieniu warunku pozostawania z nimi we wspólnym gospodar-
stwie domowym. Za innych członków rodziny uważa się: małżonka, rodziców, teściów, dziad-
ków, wnuki oraz rodzeństwo.
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Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi zdrowymi

Zasiłek na dzieci zdrowe w wieku do 8 lat przysługuje w przypadku:

      
nieprzewidzianego zamknię-
cia żłobka, klubu dziecięce-
go, przedszkola lub szkoły, do 
których dziecko uczęszcza, 
a także w przypadku choro-
by niani, z którą rodzice mają 
zawartą umowę uaktywnia-
jącą, lub opiekuna dzienne-
go, sprawujących opiekę nad 
dzieckiem

porodu lub choroby małżon-
ka ubezpieczonego, stale 
opiekującego się dzieckiem, 
jeżeli poród lub choroba unie-
możliwiają temu małżonkowi 
sprawowanie opieki

pobytu małżonka ubezpie-
czonego, stale opiekującego 
się dzieckiem, w stacjonar-
nym zakładzie opieki zdro-
wotnej

Poniżej przedstawiono najczęstsze błędy płatników składek związane z przyznawaniem 
prawa do zasiłku opiekuńczego, skutkujące koniecznością dopłaty składek na ubezpiecze-
nia społeczne wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami. 

Błąd	1.	Nieprawidłowe	ustalenie	okresu	wypłaty	zasiłku	
Częstym błędem płatników składek przy ustalaniu limitu wypłaty zasiłku opiekuńczego 

jest np. pominięcie zasady, zgodnie z którą łączny okres wypłaty zasiłku, niezależnie od 
uprawnionej do niego liczby członków ro-
dziny oraz bez względu na liczbę dzieci 
i innych członków rodziny wymagających 
opieki, nie może przekroczyć w roku ka-
lendarzowym 60 dni. 

Jeżeli w danym roku kalendarzowym:
■■  z tytułu opieki nad chorym dzieckiem 

zasiłek został wypłacony np. za 55 dni, to z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny 
może być wypłacony tylko za 5 dni,
■■  ubezpieczony-ojciec dziecka otrzymał zasiłek opiekuńczy za okres 60 dni, wówczas ubez-

pieczonej-matce dziecka zasiłek opiekuńczy nie przysługuje,
■■  pracownica pobrała zasiłek opiekuńczy na dziecko w wieku do 14 lat za okres 30 dni, 

a dziecko ukończyło ten wiek, to za dalszy okres zasiłek już nie przysługuje.

PrZyKłAD	
Pracownica otrzymała w lutym 2015 r. zasiłek opiekuńczy za 14 dni z powodu opieki 
nad chorą matką (wykorzystała maksymalny limit dni, za które przysługuje zasiłek z ty-
tułu opieki nad chorym członkiem rodziny). W marcu 2015 r. z zasiłku opiekuńczego 
z powodu opieki nad chorym 8-letnim synem przez 30 dni korzystał jej mąż prowadzący 
działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu. Gdy w kwietniu 
2015 r. zachorowała ich 2-letnia córka, z zasiłku korzystała pracownica w okresie od 

UWAGA!
Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez 
okres 60 dni w roku kalendarzowym łącznie na 
wszystkich członków rodziny.
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2 do 11 kwietnia (przez 10 dni), a potem od 19 do 30 kwietnia (przez 12 dni). Pracodawca 
popełnił zatem błąd, wypłacając zasiłek za okres od 25 do 30 kwietnia 2015 r., który 
powinien być tylko okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ponieważ za ten 
czas pracownicy nie przysługiwał już zasiłek opiekuńczy. Roczny limit dni, za które 
może zostać wypłacony zasiłek (bez względu na to, że przysługiwał na dwoje dzieci 
i matkę pracownicy oraz że do zasiłku była uprawniona ona i jej mąż), wynosi 60 dni 
w roku kalendarzowym.

W związku z tym, że limit wypłaty zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wyno-
si 60 dni z tytułu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny, przy ustalaniu prawa do 
kolejnego zasiłku na dziecko, które ukończyło 14 lat, należy upewnić się, czy okres ten 
nie został już przekroczony. Jeśli pracownica korzystała z zasiłku opiekuńczego przed 
ukończeniem przez dziecko 14. roku życia przez okres przekraczający 46 dni (np. 53 dni), 
wówczas po ukończeniu przez dziecko 14. roku życia miałaby prawo do zasiłku jedynie 
przez 7 dni, tj. przez okres pozostały do wyczerpania limitu 60 dni (60 – 53 = 7). Zasada 
ta ma zastosowanie także wtedy, gdy z zasiłku opiekuńczego korzystają oboje rodzice 
dziecka i gdy zasiłek był pobierany również na młodsze dzieci w rodzinie. Trzeba też 
pamiętać, że jeżeli przed ukończeniem przez dziecko 14. roku życia zasiłek opiekuńczy 
został wypłacony za pełne 14 dni lub za część tego okresu na innego członka rodziny 
(np. męża), wówczas zasiłek na to dziecko po ukończeniu przez nie 14 lat nie będzie 
przysługiwał w ogóle lub odpowiednio za jego część. Limit wypłaty zasiłku na dorosłych 
członków rodziny, w tym na dziecko ponad 14-letnie, wynosi bowiem tylko 14 dni w roku 
kalendarzowym.

PrZyKłAD
Do końca kwietnia 2015 r. pracownica wykorzystała 55 dni opieki na chore dzieci w wie-
ku 8 i 13 lat. 17 maja 2015 r. starsze dziecko ukończyło 14 lat. Pracownica ponownie 
przedstawiła zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad starszym dzieckiem na okres 
od 22 do 31 maja 2015 r. (10 dni). Pracodawca wypłacił jej za ten czas zasiłek opiekuń-
czy, zatem popełnił błąd w obliczaniu okresu wypłaty zasiłku. Powinien wypłacić zasiłek 
jedynie za okres uzupełniający do 60 dni, a przekroczył ten limit o 5 dni. Łącznie limit 
wypłaty zasiłku w 2015 r. upłynął bowiem 26 maja 2015 r. 

Błąd	2.	Nieprzyznanie	zasiłku	ze	względu	na	okresowe	
prowadzenie	wspólnego	gospodarstwa	domowego	
Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu sprawowania opieki nad członkami rodziny tyl-

ko wtedy, gdy ubezpieczony prowadzi z nimi wspólne gospodarstwo domowe. Za członka 
rodziny uznaje się: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci, 
które ukończyły 14 lat. 

Warunek pierwszy – prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego – uważa się za 
spełniony, gdy gospodarstwo to jest wspólnie prowadzone przynajmniej w okresie spra-
wowanej opieki. Nie można zatem odmówić zasiłku, gdy ubezpieczona mieszka w innej 
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miejscowości niż jej matka, nad którą sprawuje opiekę, ale w czasie jej choroby zamiesz-
kała razem z nią.

PrZyKłAD
Pracownica mieszkająca na stałe w Warszawie w okresie od 4 do 15 maja 2015 r. spra-
wowała opiekę nad chorą matką mieszkającą w Poznaniu i w tym czasie prowadziła 
z nią wspólne gospodarstwo domowe. W tym okresie nie było innych osób, które mogły-
by zaopiekować się chorą matką pracownicy. Mimo to pracodawca odmówił jej wypłaty 
zasiłku opiekuńczego, uzasadniając swoją decyzję tym, że nie prowadzą one wspólne-
go gospodarstwa domowego ze względu na różne miejsca zamieszkania. Pracownica 
nie zgodziła się ze stanowiskiem pracodawcy i wystąpiła w tej sprawie o wyjaśnienie do 
ZUS, który uznał, że pracodawca popełnił błąd, odmawiając prawa do zasiłku opiekuń-
czego, i powinien wypłacić zasiłek wraz z należnymi odsetkami.

Błąd	3.	Nieprawidłowe	ustalenia	dotyczące	osoby,	która	może	
zapewnić	opiekę	
Pracodawca nie może wypłacić zasiłku opiekuńczego pracownikowi, gdy ustali, że w cza-

sie sprawowania przez niego opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny byli 
także inni członkowie rodziny, którzy mogli zapewnić taką opiekę. Obecność innego członka 
rodziny nie jest natomiast przeszkodą w wypłacie zasiłku, gdy opieka jest sprawowana nad 
chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. W celu wypłaty zasiłku opiekuńczego ubezpieczony ma 
obowiązek wypełnić i dostarczyć płatnikowi zasiłku pisemne oświadczenie do celów wypła-
ty zasiłku opiekuńczego (druk ZUS Z-15). W dokumencie tym informuje m.in., czy w czasie 
sprawowanej opieki byli poza nim także inni domownicy, którzy mogli zapewnić opiekę dzie-
cku lub innemu choremu członkowi rodziny.

Występują jednak przypadki, gdy ubezpieczonemu należy wypłacić zasiłek opiekuńczy, 
mimo że w czasie sprawowania przez niego opieki we wspólnym gospodarstwie domowym 
pozostają inni członkowie rodziny, nazywani domownikami, ale z różnych względów nie mogą 
oni zapewnić opieki. Tak jest np. w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest osoba całkowicie 
niezdolna do pracy. Jeżeli zatem z roszczeniem o zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem 
w wieku 10 lat wystąpi pracownica, której niepracujący mąż posiada orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do pracy, pracodawca – po zapoznaniu się z orzeczeniem – nie ma podstaw do 
odmowy wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Domownikiem, który nie może zapewnić opieki, jest także:
■■ osoba chora,
■■ osoba, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie,
■■ osoba prowadząca gospodarstwo rolne, 
■■ pracownik odpoczywający po pracy na nocnej zmianie,
■■ osoba prowadząca działalność pozarolniczą, która nie może regulować swojego czasu 

pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy),
■■  osoba niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzin-

nego i opiekuńczego, jeżeli odmawia sprawowania opieki (np. babcia dziecka).



VII. ZASIŁKI54

MONITOR PPiU nr 11(275) 5 czerwca 2015 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 11(275)
IFK

Jeśli zatem z oświadczenia złożonego przez pracownika wynika, że w czasie sprawowa-
nej opieki są inni domownicy, ale nie mogą zapewnić opieki, należy wypłacić zasiłek.

PrZyKłAD
Pracownica wykonująca pracę w godz. od 8.00 do 16.00 otrzymała zwolnienie lekarskie 
z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku 12 
lat na okres od 11 do 15 maja 2015 r. Zwolnienie to wraz z oświadczeniem na druku ZUS 
Z-15 przedłożyła pracodawcy w celu ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego. 
Z oświadczenia pracownicy wynikało, że:
■■ nie było innych domowników mogących we wskazanym okresie zapewnić opiekę cho-
remu dziecku,
■■ pracownica nie jest zatrudniona w systemie pracy zmianowej,
■■ mąż pracownicy jest zatrudniony w systemie pracy zmianowej,
■■ w 2015 r. mąż pracownicy nie pobierał zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzie-
ckiem ani innym chorym członkiem rodziny.

Dodatkowo pracownica złożyła oświadczenie, że w okresie, gdy sprawowała opiekę 
nad chorym dzieckiem, mąż pracował w godz. od 22.00 do 6.00. Pracodawca odmówił 
prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 11 do 15 maja 2015 r., uzasadniając, że 
był inny domownik, który mógł zaopiekować się dzieckiem. Pracodawca popełnił błąd, 
odmawiając wypłaty zasiłku, ponieważ zostały spełnione warunki do jego wypłaty. Ojca 
dziecka, w okresie sprawowania przez pracownicę opieki, nie uważa się za domownika 
mogącego zapewnić opiekę, ponieważ odpoczywał po pracy na nocnej zmianie.

Wyjątkowo traktowane są osoby sprawujące opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do 
2 lat. Takim osobom zasiłek opiekuńczy przysługuje także wtedy, gdy są inni członkowie ro-
dziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. W tym przypadku ubezpieczony występujący 
z roszczeniem o wypłatę zasiłku nie musi wypełniać pkt 1 oświadczenia na druku ZUS Z-15.

PrZyKłAD
Pracownica wystąpiła o wypłatę zasiłku opiekuńczego ze względu na konieczność 
osobistego sprawowania opieki nad chorym 18-miesięcznym dzieckiem. Z oświadcze-
nia złożonego na druku ZUS Z-15 wynikało, że ojciec dziecka pozostający we wspól-
nym gospodarstwie domowym jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. 
Pracodawca odmówił prawa do zasiłku, uzasadniając to tym, że był inny domownik, któ-
ry mógł zaopiekować się dzieckiem. W tej sytuacji pracodawca postąpił nieprawidłowo, 
ponieważ dziecko nie ukończyło 2 lat i zasiłek przysługuje pracownicy mimo obecności 
w domu innego członka rodziny.

Każdy płatnik uprawniony do wypłaty zasiłków, jeśli ma wątpliwości dotyczące ustale-
nia prawa do zasiłku ze względu na rozbieżne informacje podane przez ubezpieczonego 
w oświadczeniu składanym na druku ZUS Z-15, powinien je wyjaśnić. Płatnik może odmó-
wić pracownikowi prawa do zasiłku, uzasadniając to tym, że jest inny członek rodziny, który 
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mógł sprawować opiekę. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się ze stanowiskiem pracodawcy, 
ma prawo wystąpić do oddziału ZUS z wnioskiem o wydanie decyzji.

PrZyKłAD
Pracownica wystąpiła z roszczeniem o wypłatę zasiłku opiekuńczego nad chorym 7-let-
nim dzieckiem. Z informacji zawartych w oświadczeniu pracownicy (ZUS Z-15) wynikało, 
że jej mąż jest zatrudniony, a z informacji otrzymanych przez pracodawcę, że prowadzi 
on pozarolniczą działalność. Na tej podstawie pracodawca odmówił wypłaty zasiłku 
opiekuńczego. Pracownica nie zgodziła się z decyzją pracodawcy i wystąpiła do oddzia-
łu ZUS o wydanie decyzji w tej sprawie. Oddział ZUS przeprowadził postępowanie wy-
jaśniające, z którego wynikało, że pracodawca odmówił prawa do zasiłku opiekuńczego 
bez szczegółowego zbadania sprawy. Z dodatkowych wyjaśnień uzyskanych od pra-
cownicy wynikało bowiem, że charakter wykonywanej przez jej małżonka pozarolniczej 
działalności nie pozwala na ustalanie dowolnych godzin pracy. Jest on bowiem jedno-
osobowym właścicielem agencji świadczącej każdego dnia, w godz. od 8.00 do 16.00, 
usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości. Ponieważ mąż pracownicy w związku 
z charakterem prowadzonej działalności nie może dowolnie regulować swojego czasu 
pracy i prowadzenie działalności pokrywa się z godzinami pracy pracownicy, ma ona 
prawo do zasiłku opiekuńczego. Po tych ustaleniach oddział ZUS przesłał w tej sprawie 
pismo wyjaśniające do pracodawcy, który na tej podstawie wypłacił zasiłek opiekuńczy. 
Pracodawca zgodził się z wyjaśnieniem otrzymanym z oddziału ZUS i wypłacił należny 
pracownicy zasiłek, zatem nie było konieczności wydawania w tej sprawie decyzji.

Błąd	4.	Wypłacenie	zasiłku	za	większą	liczbę	dni,	niż	wynika		
to	z	druku	ZUS	Z-15
W oświadczeniu dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 ubezpieczony infor-

muje m.in., czy w danym roku kalendarzowym korzystał z zasiłku z tytułu poprzedniego 
ubezpieczenia chorobowego oraz czy drugi z rodziców korzystał z zasiłku z tytułu swojego 
ubezpieczenia. Częsty błąd płatnika składek polega na pominięciu tej informacji i wypłacie 
zasiłku pomimo przekroczenia limitu jego wypłaty w danym roku kalendarzowym. 

PrZyKłAD
Pracownik opiekował się chorą żoną w okresie od 4 do 15 maja 2015 r. (12 dni). W oświad-
czeniu (ZUS Z-15) poinformował m.in., że w 2015 r. żona pobrała zasiłek opiekuńczy z ty-
tułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorymi dziećmi za okres 54 dni. 
Pracodawca wypłacił pracownikowi zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą żoną 
za cały okres orzeczonej opieki, tj. od 4 do 15 maja 2015 r. Nienależnie wypłacił więc 
zasiłek za 6 dni, ponieważ zgodnie z oświadczeniem ZUS Z-15 zasiłek przysługiwał pra-
cownikowi jedynie za 6 dni. Łączny limit wypłaty zasiłku w 2015 r. wynosi 60 dni, a łącz-
ny okres orzeczonej opieki wyniósł 66 dni. Pracodawca powinien zatem, co do zasady, 
skorygować listę płac, nieobecność pracownika potraktować jak usprawiedliwioną nie-
płatną i zażądać od niego zwrotu nadpłaconego zasiłku.
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Błąd	5.	Nieprzyznanie	zasiłku	z	tytułu	pobytu	dziecka	w	szpitalu	

Częstym błędem popełnianym przez płatników składek jest odmowa prawa do zasiłku 
opiekuńczego, gdy chore dziecko przebywa w szpitalu. Prawo do zasiłku z tytułu opieki nad 
chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu przysługuje pod warunkiem, że konieczność 
pobytu ubezpieczonego, rodzica dziecka, w szpitalu wraz z dzieckiem zostanie potwierdzo-
na zaświadczeniem lekarskim wystawionym na zwykłym druku.

Konieczność pobytu w szpitalu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem po-
winna zostać potwierdzona przez lekarza, który leczy dziecko. Jeżeli zaświadczenie lekarskie 
zostało wystawione przez szpital, wówczas jest to równoznaczne ze stwierdzeniem koniecz-
ności opieki. Jeśli natomiast zwolnienie lekarskie zostało wystawione np. przez lekarza ro-
dzinnego, konieczne jest dodatkowe zaświadczenie od lekarza leczącego dziecko w szpitalu.

Aby ubezpieczony uzyskał zasiłek opiekuńczy w czasie pobytu dziecka w szpitalu, muszą 
zostać spełnione także pozostałe warunki do jego otrzymania, czyli m.in.:
■■ musi przedstawić zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,
■■ nie może być wyczerpany roczny limit dni, za które przysługuje zasiłek (60 dni w roku 

kalendarzowym),
■■ inny członek rodziny nie może sprawować opieki. 

94b8f4a2-7a93-441d-a7dc-b575cc0e8dba

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 32, art. 33, art. 34 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. 50 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1457

■● art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689

■● art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych – j.t. Dz.U. 2015 r., poz. 581

Aneta	Maj –  praktyk z 36-letnim stażem pracy, od 20 lat wykładowca, autorka licznych 
artykułów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

>> podstawa wymiaru zasiłków, zasiłek chorobowy

2.		Jak	ustalić	podstawę	wymiaru	zasiłku,		
gdy	pracodawca	nie	wypłacił	wynagrodzenia

ProBleM 	Nasza	firma	ma	kłopoty	finansowe	i	od	stycznia	nie	wypłaca	pra-
cownikom	produkcji	pełnego	wynagrodzenia	(wypłaca	50%	wynagrodzenia	
zasadniczego).	obecnie	kilku	pracowników	jest	niezdolnych	do	pracy.	Mają	
prawo	do	zasiłku	chorobowego.	W	jaki	sposób	ustalić	podstawę	wymiaru	za-
siłku	–	z	wynagrodzenia	należnego	czy	wypłaconego?
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rADA 	 Muszą	 Państwo	 ustalić	 podstawę	 wymiaru	 zasiłku	 chorobowego,	
uwzględniając	 wypłacone	 wynagrodzenia.	 Po	 wypłacie	 zaległego	 wynagro-
dzenia	będą	Państwo	musieli	wypłacić	wyrównanie	zasiłku.	

UZASADNIeNIe  Jeżeli w okresie, z którego jest usta-
lana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, wyna-
grodzenie zostało wypłacone zaliczkowo, do ustalenia 
podstawy wymiaru należy przyjąć wynagrodzenie w wysokości wypłaconej zaliczkowo. Po 
wyrównaniu wynagrodzenia podstawę wymiaru zasiłku należy ustalić ponownie i wyrównać 
do przysługującej wysokości zasiłku.

PrZyKłAD
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe w wysokości 14,50 zł oraz premię sta-
nowiącą 20% stawki godzinowej. Z powodu trudności finansowych zakładu pracy otrzy-
mywał on w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. wynagrodzenie wypłacane zaliczko-
wo. Od 5 do 15 maja 2015 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Do 
wyliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego przyjęto wynagrodzenie za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało zachorowa-
nie, tj. od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r.:
■■ wynagrodzenie od maja do grudnia 2014 r. wypłacone w pełnej wysokości, 
tj. 23 246,40 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finanso-
wane przez pracownika),
■■ wynagrodzenie od stycznia do kwietnia 2015 r. wypłacone zaliczkowo w wysokości 
3451,60 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane 
przez pracownika).

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota 2224,83 zł, według wy-
liczenia: (23 246,40 zł + 3451,60 zł) : 12 miesięcy = 2224,83 zł. 
Za 11 dni choroby pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 652,63 zł, zgodnie 
z wyliczeniem: 
■■ (2224,83 zł : 30) x 80% = 59,33 zł (stawka dzienna), 
■■ 59,33 zł x 11 dni = 652,63 zł (kwota zasiłku).

Załóżmy, że w lipcu 2015 r. zakład pracy wyrówna zaległe wynagrodzenie za okres od 
stycznia do kwietnia 2015 r. w wysokości 7553,60 zł (kwota pomniejszona o składki na 
ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). W lipcu 2015 r. zakład powi-
nien też wyrównać świadczenie chorobowe za okres od 5 do 15 maja 2015 r., przyjmując 
za podstawę wynagrodzenie wypłacone od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r. w wysoko-
ści 2854,30 zł według wyliczenia: (23 246,40 zł + 3451,60 zł + 7553,60 zł) : 12 miesięcy = 
= 2854,30 zł. Pracownik otrzyma wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za 11 dni 
maja 2015 r. w wysokości 184,58 zł, tj.:
■■ (2854,30 zł : 30) x 80% = 76,11 zł (stawka dzienna),
■■ 76,11 zł x 11 dni = 837,21 zł, 
■■ 837,21 zł (kwota należna) – 652,63 zł (kwota wypłacona) = 184,58 zł (kwota dopłaty).

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości 
świadczeń chorobowych” dostępny w Bibliote-
ce INFORFK na www.inforfk.plE-Poradniki
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Jeżeli wynagrodzenie nie zostało jeszcze wypłacone za miesiące, które wchodzą do pod-
stawy wymiaru zasiłku, podstawę ustala się bez tego wynagrodzenia, a po jego wypłacie 
należy dokonać wyrównania do przysługującej wysokości zasiłku. Nie ma znaczenia data 
wypłaty wyrównania. 

Ustalając przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku, 
wynagrodzenie pracownika należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostało ono 
osiągnięte. W tej liczbie trzeba uwzględnić także miesiące, za które zakład pracy nie doko-
nał wypłaty wynagrodzenia. 

PrZyKłAD
Pracownik zatrudniony od 5 listopada 2014 r. (posiadający 3-letni okres zatrudnienia) 
z wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości 2200 zł był niezdolny do pracy  
od 19 do 30 maja 2015 r. Pracodawca w powodu problemów finansowych nie wypłacił 
pracownikowi wynagrodzenia za okres od marca do kwietnia 2015 r. Podstawę wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia wypłaconego za okres od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. w wysokości 1139,03 zł, 
tj. [(2200 zł – 13,71%) x 3 miesiące] : 5 miesięcy = 1139,03 zł.
Od 1 stycznia 2015 r. podstawa świadczeń chorobowych nie może być niższa od kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego 
wynagrodzenia, tj. 1510,07 zł (1750 zł – 239,93 zł).
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego została podwyższona do kwoty 1510,07 zł 
(1139,03 zł < 1510,07 zł). Za 12 dni maja 2015 r. pracownik uzyskał wynagrodzenie cho-
robowe w wysokości 483,24 zł:
■■ (1510,07 zł : 30) x 80% = 40,27 zł,
■■ 40,27 zł (stawka dzienna) x 12 dni = 483,24 zł.

W czerwcu 2015 r. zakład pracy wypłacił zaległe wynagrodzenie za marzec i kwiecień 
2015 r. Wówczas ponownie przeliczył podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
i wypłacił wyrównania, przyjmując do podstawy wymiaru wynagrodzenie w wysokości 
1898,38 zł, tj. [(2200 zł – (2200 zł x 13,71%) x 5 miesięcy] : 5 miesięcy. Pracownik otrzy-
ma wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za 12 dni zwolnienia lekarskiego w maju 
2015 r. w wysokości 124,20 zł, zgodnie z wyliczeniem:
■■ (1898,38 zł : 30) x 80% = 50,62 zł (stawka dzienna),
■■ 50,62 zł x 12 dni = 607,44 zł, 
■■ 607,44 zł (kwota przysługującego świadczenia chorobowego) – 483,24 zł (kwota wy-
płacona świadczenia chorobowego) = 124,20 zł.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie faktycznie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do 
pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku choro-
bowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe 
miesiące ubezpieczenia.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za okres 
12 miesięcy przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte, lub za 
okres krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, gdy niezdolność powstała przed upływem 
12 miesięcy zatrudnienia. 

W taki sposób ustalona podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika zatrudnionego na cały 
etat nie może być niższa od kwoty:
■■  minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego 

wynagrodzenia, w drugim i kolejnym roku pracy,
■■  80% minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wy-

nagrodzenia w pierwszym roku pracy.
968c0331-feda-45e6-b2e1-e7c9cdeaf004

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 36 ust. 1, ust. 2, art. 38 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-

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

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

T e m aT  wa r s z TaT ó w
Zasiłki po zmianach przepisów  
- zmiany wprowadzone nowelizacją 
ustawy z 15 maja 2015 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 

T e r m i n  i  l o k a l i z a c ja 
16 czerwca 2015 r., Warszawa

P r o wa d z ą c y
Andrzej Radzisław

ko s z T
469 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na warsztaty

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

Informacje I zamówIenIa: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl
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>> szkolenie okresowe, bhp, e-learning

1.		Czy	można	przeprowadzić	okresowe	szkolenie	
bhp	w	formie	e-learningu	

ProBleM 	Firma	organizuje	szkolenia	bhp	w	formie	e-learningu.	Czy	 jest	to	
prawidłowe?	Dowiedzieliśmy	się	bowiem,	że	szkolenia	bhp	nie	zawsze	mogą	
się	odbywać	w	tej	formie.

rADA 	Szkolenia	okresowe	w	zakresie	bhp	mogą	być	prowadzone	w	formie	
samokształcenia	kierowanego	jednak	nie	do	wszystkich	grup	pracowników.	
takiej	formy	szkolenia	nie	można	zastosować	w	przypadku	pracowników	za-
trudnionych	na	stanowiskach	robotniczych.	Szczegóły	w	uzasadnieniu.	

UZASADNIeNIe  Poddanie pracowników szkoleniom okre-
sowym z zakresu bhp to obowiązek każdego pracodawcy, 
którego nie może on zaniedbać. W zależności od rodzaju 
szkolonych pracowników szkolenie bhp może się odbywać 
w formie: instruktażu, kursu, seminarium lub samokształ-
cenia kierowanego. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych może być przeprowadzone wyłącznie w formie instruktażu. 

Możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie kursu, seminarium lub samokształcenia 
kierowanego istnieje dla pozostałych osób, tj.:
■■ pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, 

mistrzów i brygadzistów,
■■ pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i in-

nych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,
■■ pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania 

tej służby,
■■ pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z na-

rażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowie-
dzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Samokształcenie kierowane nie może 
zatem dotyczyć pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach robotniczych. 
W przypadku jego zastosowania do takiej 
grupy pracowników inspektor pracy będzie 
mógł zakwestionować prawidłowość prze-
prowadzenia szkoleń i wydać nakaz zobo-
wiązujący pracodawcę do ich powtórzenia 
we właściwej formie. Brak odpowiednich 

 Zobacz e-Poradnik „Nowe badania  
lekarskie i inne obowiązki pracodawcy  
w zakresie bhp” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

E-Poradniki

SŁOWNIcZeK

Samokształcenie kierowane – forma szkolenia 
umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupeł-
nianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych 
przez organizatora szkolenia, w szczególności przy za-
stosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym za-
pewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wyma-
gania dla wykładowców. 
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szkoleń z zakresu bhp stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym i jest zagro-
żone karą grzywny od 1 do 30 tys. zł (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). 

Samokształcenie kierowane może się odbywać również poprzez komunikację interneto-
wą, o czym przesądził sam ustawodawca w definicji takiej formy szkolenia. Należy uznać, 
że szkolenia e-learningowe spełniają wymagania takiego szkolenia, ale pod warunkiem, że 
jego uczestnik ma możliwość kontaktu z osobą spełniającą warunki dla wykładowcy. Taki 
kontakt może się również odbywać drogą elektroniczną. Przy wyborze takiej formy szkole-
nia dla pracowników należy jednak pamiętać, że szkolenie to musi się zakończyć egzami-
nem zdanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Przepisy nie określają 
jednak formy ani sposobu prowadzenia takiego egzaminu. Zatem nie ma możliwości zakwe-
stionowania sytuacji, w której egzamin odbędzie się również za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej.

Ustawodawca uregulował minimalną częstotliwość szkoleń okresowych. Szczegółowych 
regulacji w zakresie częstotliwości oraz czasu trwania szkoleń okresowych musi jednak 
dokonać sam pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych. Pracodawca może to zro-
bić w drodze odrębnego zarządzenia lub zawrzeć takie postanowienia w regulaminie pra-
cy. Ustalenie częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych musi być skonsultowane 
z przedstawicielami pracowników. Warto zatem na dokumencie ustalającym te zasady za-
mieścić podpis przedstawiciela załogi.

Często zdarza się, że organizator szkolenia błędnie wpisuje formę szkolenia, w jakiej było 
ono prowadzone, co może powodować poważne konsekwencje. 

PrZyKłAD
Pracodawca samodzielnie przeprowadził szkolenia okresowe dla zatrudnionych pra-
cowników wykonujących pracę na stanowisku robotnika ogólnobudowlanego. W za-
świadczeniach ze szkoleń umieścił zapis, że szkolenie odbywało się w formie kursu 
trwającego zgodnie z opracowanym programem szkolenia dla tych stanowisk 8 godzin. 
Tak wypisane zaświadczenie jest błędne, gdyż, po pierwsze, szkolenie okresowe na sta-
nowiskach robotniczych może się odbywać wyłącznie w formie instruktażu, a po drugie, 
kurs oznacza formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, 
składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, ak-
tualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Inspektor pracy będzie mógł zatem zakwestionować takie szkolenie bhp. 

PoDStAWA	PrAWNA:	2b7eb450-b9ff-4ec2-b0d3-b94084e36246

■● art. 2373, art. 283 § 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 

■● § 1a pkt 3, pkt 5, § 4 ust. 1, § 15–16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. Nr 180, poz. 1860; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420

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
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>> emerytura, renta, ZUS

1.		Co	się	zmieniło	w	naliczaniu	emerytur		
od	1	maja	2015	r.

Od 1 maja 2015 r. obowiązują korzystniejsze dla ubezpieczonych zasady 
obliczania kapitału początkowego, a także ustalania wysokości emery-
tury. Osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne, mogą ubiegać się 
o ponowne obliczenie swojego świadczenia.

Nowe regulacje dotyczące obliczania kapitału początkowego i emerytury wprowadziła od 
1 maja 2015 r. ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki nim zarówno obecni, jak i przyszli emeryci w zdecydo-
wanej większości otrzymają świadczenie wyższe od dotychczas obliczonego. Przepisy te 
wprowadzają możliwość:
■■ korzystniejszego obliczenia kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem oraz 

za okresy studiów wyższych,
■■ uwzględnienia przy ustalaniu wysokości emerytury średniego dalszego trwania życia 

z tablicy obowiązującej w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego,
■■ obliczenia emerytury według nowych zasad dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., 

które pobierały wcześniejszą emeryturę,
■■ przeliczenia emerytury obliczonej według starych zasad dla osób, które osiągały po jej 

przyznaniu wysokie zarobki, ale niższe niż przed przejściem na to świadczenie.

Wyższy	wskaźnik	za	opiekę	nad	dzieckiem
Nowelizacja z 5 marca 2015 r. wprowadziła korzystniejsze zasady ustalania kapitału po-

czątkowego dla osób, które przed 1 stycznia 1999 r. opiekowały się dzieckiem, tj. udowod-
niły okresy takiej opieki wymienione w art. 7 pkt 5 ustawy emerytalnej (np. okresy urlopu 
wychowawczego lub urlopu bezpłatnego). Przed 1 maja 2015 r. były one uwzględniane przy 
obliczaniu kapitału początkowego (emerytury hipotetycznej za okres do 31 grudnia 1998 r.) 
tak jak wszystkie inne okresy nieskładkowe (po 0,7% podstawy wymiaru za każdy ich rok, 
z uwzględnieniem pełnych miesięcy). 

Nowe regulacje (zawarte w art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej) przewidują, że wymienio-
ne okresy opieki nad dzieckiem podlegają uwzględnieniu przy obliczaniu kapitału począt-
kowego wskaźnikiem po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych 
okresów (z uwzględnieniem pełnych miesięcy), a więc tak jak wszystkie okresy składkowe. 

Uzasadnieniem omawianej zmiany było zrównanie uprawnień osób sprawujących opiekę 
nad dzieckiem przed wejściem w życie reformy emerytalnej (za które nie były opłacane składki 
na ubezpieczenia społeczne) z osobami obecnie opiekującymi się dziećmi, za które składki 
ubezpieczeniowe są opłacane z budżetu państwa. Dzięki nowym przepisom ZUS uwzględni 
osobom opiekującym się dziećmi przed 1 stycznia 1999 r. okresy opieki w taki sposób, jak-
by w tych okresach były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne.
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Osoby, którym ZUS obliczył kapitał po-
czątkowy z uwzględnieniem okresów opieki 
nad dzieckiem przed wejściem w życie no-
wych przepisów, mogą ubiegać się o jego 
ponowne ustalenie, zgłaszając do ZUS wnio-
sek w tej sprawie. Jeśli jednak nie wystąpią 

z takim wnioskiem, ZUS sam przeliczy im ten kapitał na podstawie nowych regulacji w mo-
mencie ustalania wysokości emerytury obliczanej według nowych zasad. 

Na nowych regulacjach skorzystają również osoby, którym już obliczono emeryturę 
z uwzględnieniem kapitału początkowego ustalonego m.in. za okresy opieki nad dzieckiem 
przypadające przed 1 stycznia 1999 r. Na mocy omawianej nowelizacji mogą bowiem zgło-
sić wniosek o ponowne ustalenie emerytury. ZUS musi rozpatrzyć wniosek w ciągu 60 dni 
od dnia wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności. 

PrZyKłAD
Barbara D. udowodniła przed 1 stycznia 1999 r. m.in. 4-letni okres urlopu wychowawcze-
go udzielonego w celu opieki nad dwojgiem dzieci. Przy ustalaniu kapitału początkowe-
go (którego podstawa wymiaru wyniosła 1210,45 zł) ZUS uwzględnił jej w całości ten 
okres, obliczając po 0,7% tej podstawy za każdy rok tego okresu. W związku z tym część 
hipotetycznej emerytury ustalona za te okresy wyniosła 33,89 zł (0,7% x 4 x 1210,45 zł). 
W lipcu 2013 r. ubezpieczona przeszła na emeryturę obliczaną według nowych zasad 
z uwzględnieniem ustalonego wcześniej kapitału początkowego. W związku z wejściem 
w życie nowelizacji z 5 marca 2015 r. może obecnie zgłosić wniosek o ponowne usta-
lenie emerytury. Rozpatrując ten wniosek, ZUS przeliczy w pierwszej kolejności kapitał 
początkowy – jeszcze raz ustali część emerytury hipotetycznej za okresy opieki nad 
dzieckiem. W związku z zastosowaniem nowego wskaźnika wyniesie ona 62,94 zł (1,3% x 
 x 4 x 1210,45 zł). Dzięki przeliczeniu kapitału początkowego ZUS ustali Barbarze D. 
emeryturę w wyższej kwocie niż dotychczas obliczona.

Korzystniejsze	zasady	uwzględniania	studiów
Druga zmiana w ustalaniu kapitału początkowego, wprowadzona nowelizacją z 5 marca 

2015 r., dotyczy zasad uwzględniania w tym kapitale okresów nauki w szkole wyższej (na jed-
nym kierunku, w wymiarze określonym w programie studiów i pod warunkiem jej ukończenia). 
Okresy te były dotychczas zaliczane do kapitału początkowego jako okresy nieskładkowe, 
w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych przypadających 
przed 1 stycznia 1999 r. Wiele osób w związku ze zbyt krótkim stażem składkowym przeby-
tym w tym czasie nie mogło liczyć na uwzględnienie w kapitale początkowym zbyt długiego 
okresu studiów wyższych.

Z tego względu ustawodawca zdecydował się na zmianę dotychczasowych regulacji. 
Nowelizacja z 5 marca 2015 r. wprowadziła zasadę, zgodnie z którą okresy studiów wyż-
szych podlegają doliczeniu (z uwzględnieniem pełnych miesięcy) do innych okresów nie-
składkowych uwzględnionych przy ustalaniu kapitału początkowego. Okresy te nadal muszą 

UWAGA!
Ponowne przeliczenie emerytury odbywa się na 
podstawie wniosku lub z urzędu.
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być ograniczone do 1/3 okresów składkowych, ale nie tych przypadających do 31 grudnia 
1998 r., lecz również przebytych po tej dacie, aż do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. 
Nowe przepisy przewidują, że ZUS przeliczy kapitał początkowy z uwzględnieniem omawia-
nej zasady dopiero w przypadku przejścia osoby ubezpieczonej na emeryturę. 

Osoby, którym ZUS przed 1 maja 2015 r. ustalił już emeryturę z uwzględnieniem kapitału 
początkowego obliczonego z ograniczeniem okresów nauki w szkole wyższej do 1/3 okre-
sów składkowych przypadających do 31 grudnia 1998 r., mogą ubiegać się o przeliczenie 
świadczenia. Kapitał początkowy podlega wówczas przeliczeniu, a ZUS ma 60 dni na wyda-
nie decyzji w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury.

PrZyKłAD
Maria P. do końca 1998 r. udowodniła 6 lat składkowych, 3 lata opieki nad dzieckiem, 
5-letni okres studiów wyższych oraz łącznie 9 miesięcy, przez które pobierała świad-
czenia chorobowe. W 2012 r. ubezpieczona przeszła na emeryturę. Do dnia zgłoszenia 
wniosku o to świadczenie udowodniła łącznie 12 lat składkowych. Obliczając emery-
turę, ZUS ustalił ubezpieczonej wysokość kapitału początkowego uwzględniając 6 lat 
składkowych, 3 lata opieki nad dzieckiem oraz 2-letni okres studiów wyższych (1/3 z 6). 
Obecnie, w związku z wejściem w życie nowelizacji z 5 marca 2015 r., emerytka może 
zgłosić wniosek o ponowne obliczenie emerytury z uwzględnieniem odpowiednio prze-
liczonego kapitału początkowego. Do ustalenia tego kapitału zostanie wliczonych 6 lat 
składkowych, 3 lata opieki nad dzieckiem, 4-letni okres studiów wyższych (1/3 z 12 lat) 
oraz 3-miesięczny okres pobierania świadczeń chorobowych (1/3 z 9 miesięcy).

Zastosowanie	tablicy	z	daty	osiągnięcia	wieku
Kolejna niezwykle istotna zmiana wprowadzona nowelizacją z 5 marca 2015 r. dotyczy 

zasad stosowania przy obliczaniu wysokości emerytury tablic średniego dalszego trwania 
życia. Tablice te, ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS, obowiązują od 1 kwietnia do koń-
ca marca następnego roku. Długość średniego dalszego trwania życia ustalona dla wieku 
przejścia ubezpieczonego na emeryturę (liczona w latach i miesiącach) ma bardzo istotne 
znaczenie dla wysokości emerytury obliczanej na nowych zasadach. Przez tę wartość ZUS 
dzieli bowiem podstawę obliczenia emerytury (sumę składek emerytalnych i kapitału począt-
kowego zgromadzonych na koncie ubezpieczonego). Im niższa jest ta wartość, tym wyższa 
wysokość świadczenia.

Dotychczas przy obliczeniu emerytury ZUS zawsze stosował tablicę obowiązującą 
w dniu zgłoszenia wniosku o to świadczenie (ew. z miesiąca osiągnięcia wieku emerytal-
nego, gdy wniosek został zgłoszony przed miesiącem osiągnięcia tego wieku). W związku 
z obserwowaną tendencją wydłużania średniego dalszego trwania życia w kolejno ogłasza-
nych tablicach, na tej zasadzie traciły szczególnie te osoby, które na emeryturę przecho-
dziły znacznie później, niż osiągnęły wymagany wiek. Dlatego ustawodawca postanowił 
wprowadzić (w przepisie art. 26 ust. 6 ustawy emerytalnej) zasady, które pozwalają zasto-
sować do obliczenia nowej emerytury tablicę trwania życia obowiązującą w dniu, w któ-
rym osoby te osiągnęły powszechny wiek emerytalny, jeżeli jest to dla nich korzystniejsze. 
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Rozwiązanie to dotyczy zarówno osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., jak i przed 1949 r., 
którym emerytura jest ustalana na nowych zasadach, po ukończeniu powszechnego wie-
ku emerytalnego. 

Osoby, którym ZUS już obliczył emeryturę z zastosowaniem dotychczasowych zasad, 
mogą złożyć wniosek o jej ponowne ustalenie. Jeśli średnie dalsze trwanie życia wynikające 
z tablicy obowiązującej w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego okaże się 
korzystniejsze, ZUS w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności 
przeliczy emeryturę przy zastosowaniu tej tablicy.

Nowa	emerytura	również	po	wcześniejszej
Nowelizacja z 5 marca 2015 r. rozszerza również stosowanie art. 55 ustawy emerytalnej, po-

zwalającego na obliczenie według nowych zasad emerytury przyznanej osobom urodzonym 
przed 1 stycznia 1949 r., które po osiągnięciu powszechnego wieku kontynuowały ubezpie-
czenia, a z wnioskiem o emeryturę wystąpiły po 2008 r. Dotychczas przepis ten, przynajmniej 
według wykładni ZUS, nie dotyczył osób, które przed zgło-
szeniem tego wniosku pobierały wcześniejszą emeryturę.

Wprowadzona zmiana jest w dużej mierze pokłosiem od-
miennego od praktyki ZUS orzecznictwa sądów powszech-
nych (m.in. uchwały Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r., II UZP 4/13). Należy jednak pod-
kreślić, że zgodnie z nowymi regulacjami podstawa przeliczenia emerytury musi zostać 
pomniejszona o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur, w wysokości przed od-
liczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne.

Przeliczenie	starej	emerytury	za	wysokie	zarobki
Na zmianach przepisów skorzystają również osoby uprawnione do emerytur obliczanych 

według dotychczasowych zasad, uzależnionych m.in.od podstawy wymiaru (wypadkowej za-
robków oraz przeciętnych płac w latach wskazanych do jej obliczenia) oraz aktualnej kwo-
ty bazowej. 

Nowe regulacje wprowadziły możliwość przeliczenia „starej” emerytury przy zastosowa-
niu nowej kwoty bazowej również wtedy, gdy nowo ustalony wskaźnik wysokości podsta-
wy wymiaru jest niższy od ustalonego poprzednio, ale wynosi więcej niż 250%. ZUS może 
w takiej sytuacji przeliczyć emeryturę od wynagrodzeń z 10 kolejnych lat kalendarzowych 
przypadających w ostatnim 20-leciu przed zgłoszeniem wniosku w tej sprawie lub z 20 lat 
kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia przypadającego przed 
rokiem zgłoszenia wniosku. 

5d077bc5-0620-4c64-b598-c53ec5e33f64

PoDStAWA	PrAWNA:
■● art. 1–3 ustawy z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych – Dz.U. z 2015 r., poz. 552

Maria	Gałecka	– prawnik, ekspert z zakresu emerytur i rent

Pełną treść orzeczenia  
znajdziesz na www.inforfk.pl

ORZECZENIA
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  Czy można wydłużyć okres przechowywania w aktach osobowych 
informacji o karze porządkowej, jeżeli wcześniej był skrócony

  Czy odprawa z tytułu dobrowolnych odejść jest zwolniona  
z podatku 

  Czy wynagrodzenie prezesa zarządu spółki z o.o. trzeba  
oskładkować

  Za jaki okres ZUS może żądać zwrotu zasiłku 

  Czy w aktach osobowych trzeba przechowywać oryginał czy 
kopię orzeczenia lekarskiego po przeprowadzonych badaniach 
wstępnych 

   Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie, aby nie został  
uznany za składnik wynagrodzenia  

  Czy od dodatku stażowego wypłacanego w okresie pobierania 
świadczeń chorobowych należy opłacić składki ZUS

  Jak urlop wypoczynkowy wpływa na prawo do zasiłku

w następnym numerze MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:

w kolejnych numerach MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:

POLECAMY

PrEnUMErAtA 2015

kOMPLEt MOnItOr prawa pracy i ubezpieczeń 
plus IFk Platforma księgowych i kadrowych  
na 12 miesięcy 

w cenie 998 zł brutto

MOnItOr księgowego 
na 12 miesięcy 

w cenie 689 zł brutto

BIULEtYn VAt  
na 12 miesięcy 

w cenie 499 zł brutto

BIULEtYn głównego księgowego  
na 12 miesięcy 

w cenie 589 zł brutto
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50 ściąg księgowego
z aktualizacją online

+

Ściągi księgowego to jedyny na rynku zestaw 50 instrukcji objaśniających  
wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe z aktualizacją online. 

■  książkę  „50 ściąg księgowego z aktualizacją online”  
w formie elektronicznej 

■ bazę 50 aktualizowanych ściąg zamieszczonych w książce 

■  pakiet wideoinstrukcji, aktywne formularze, kalkulatory,  
audiokomentarze, wskaźniki i stawki.

Nowość!
Publikacja to książka wraz ze specjalnym, aktualizowanym do końca 2015 roku 
serwisem internetowym. Kupując książkę „50 ściąg księgowego”, zyskasz dostęp do 
aktualizowanego serwisu zawierającego:

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

69 zł zamiast 129 zł!

Tylko dla Prenumeratorów
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Platforma Certyfikowanych Wideoszkoleń to:

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

Certyfikat wiedzy Aktualna tematyka Ponad 400 lekcji 

poznaj i korzystaj... !

Certyfikowane
wideoszkolenia 

www.wideoszkolenia.infor.pl

Odbierz

certyfikat

i słuchawki 

w prezencie




