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Konsekwencje przekroczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek ZUS 

– praktyczne rozliczenia

a w nim m.in.:

 ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,

 sposoby odzyskania nienależnie opłaconych przez płatnika składek ZUS,

 korekta informacji i deklaracji podatkowych,

 ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych,

 uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku po przekroczeniu 30-krotności,

 wynagrodzenie za urlop a uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku,

 uzupełnianie wynagrodzenia stałego i zmiennego.

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, (22) 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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  Kodeks pracy 2015, Ustawa o systemie 

ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem, 

Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem oraz 

Przewodnik po zmianach przepisów z prawa pracy 

i ubezpieczeń 2014/2015

• Telefoniczne porady ekspertów
  Telefoniczne porady ekspertów w ramach 

dyżurów oraz odpowiedzi na pytania Czytelników 

na łamach

• E-zwiastuny
 Elektroniczne spisy treści kolejnego numeru

• Prezenty gwarantowane
 Co roku inne markowe, użyteczne upominki

wersja papierowa

wersja internetowa
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w komplecie!

 Komplet MONITOR prawa pracy 

i ubezpieczeń, INFORFK Platforma 

Księgowych i Kadrowych (www.inforfk.pl) 

oraz INFORorganizer to kompleksowe 

rozwiązanie optymalnie dostosowane 

do potrzeb księgowych w fi rmach.27%
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MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń na 2015 rok!



Szanowni Czytelnicy!

W roku 2015 czekają nas kolejne zmiany dotyczące prawa pracy i ubezpie-

czeń społecznych. W Sejmie trwają prace nad zmianą Kodeksu pracy, a także  

zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie m.in. 

oskładkowania umów zlecenia i przychodów członków rad nadzorczych. 

Wkrótce do Sejmu trafi  kolejna zmiana Kodeksu pracy dotycząca umów o pra-

cę na czas określony. Zmienią się także przepisy dotyczące naliczania zasiłków 

chorobowych dla przedsiębiorców i usprawiedliwiania nieobecności w pra-

cy pracowników. Większość tych zmian ma wejść w życie na początku 2015 

roku. MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń na bieżąco będzie informować 

o uchwalonych zmianach, pomagać w ich wprowadzaniu oraz przedstawiać 

ich interpretację. 

Na łamach MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń przedstawimy także:

• konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r.,

• wyliczenia  wymiarów czasu pracy na 2015 r.,

• zmiany w zakresie składek ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2015 r.

W ramach prenumeraty MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń na rok 

2015 otrzymają Państwo:

• książki z serii „Kodeks Kadr i Płac”, w tym m.in.:

 – Kodeks pracy 2015 z komentarzem

 – Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

 – Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych 2015 z komentarzem

• dodatki monotematyczne

• dodatki z serii „Wskaźniki i stawki”

• dodatki budżetowe

• płytę CD z wideoszkoleniem 

Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony rok i serdecznie zachęcam do prze-

dłużenia współpracy i zakupu prenumeraty na rok następny. Jak co roku, za 

wykupienie abonamentu na kolejny rok przygotowaliśmy dla Państwa cenne 

upominki przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Szczegółowych infor-

macji na temat przedłużenia prenumeraty udzielą Państwu pracownicy Biura 

Obsługi Klienta pod numerami telefonów 801 626 666, 22 212 07 30.

Marek Skałkowski

Redaktor naczelny 

MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

ABONAMENT 2015
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>>  wynagrodzenie minimalne, zmiany prawa

1.  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. 
– jak wpływa na inne świadczenia

W 2015 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 1750 zł (o 70 zł 
więcej niż w 2014 r.), a dla pracowników w pierwszym roku pracy 1400 zł 
(o 56 zł więcej niż w 2014 r.). Zakładając, że w 2015 r. wysokość skła-
dek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wy-
nagrodzenia do wypłaty nie ulegnie zmianie, minimalne wynagrodzenie 
wyniesie 1286,16 zł. 

Podwyżka płacy minimalnej spowoduje wzrost m.in. należności pracowniczych, które są 
od niej uzależnione. Od kwoty minimalnego wynagrodzenia obliczanych jest wiele świadczeń, 
do których prawo przysługuje m.in. z tytułu stosunku pracy. Świadczenia w wyższej wysoko-
ści będą przysługiwać pod warunkiem, że prawo do nich powstanie w 2015 r. 

Wysokość świadczeń w 2015 r. zależnych od minimalnego wynagrodzenia

Rodzaj należności Wysokość 

1 2

dodatek za pracę w porze nocnej  ■ za styczeń, luty, maj, sierpień i listopad – 2,19 zł*,
 ■ za marzec, wrzesień i październik – 1,99 zł*,
 ■ za kwiecień, czerwiec i grudzień – 2,08 zł*,
 ■ za lipiec – 1,90*

wynagrodzenie za czas gotowości do 
pracy i przestój

nie niższe niż 1750 zł za pełny miesiąc dla pracowników za-
trudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

odprawa z tytułu zwolnień grupowych nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, tj. 26 250 zł

odszkodowanie za naruszenie zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu, 
mobbing lub dyskryminację

nie niższe niż 1750 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie-
wykonywanie pracy z powodu rozkła-
du czasu pracy 

nie niższe niż 1750 zł dla pracownika zatrudnionego w peł-
nym wymiarze czasu pracy wynagradzanego w inny sposób 
niż stałą stawką miesięczną

minimalna podstawa wymiaru zasiłku 
chorobowego

nie niższa niż:
 ■ 1510,07 zł (1750 zł minus składki na ubezpieczenia spo-

łeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%) – dla 
osób w drugim i kolejnym roku pracy, 
 ■ 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1208,06 zł (1750 zł x 

80% minus składki na ubezpieczenia społeczne finanso-
wane przez pracownika, tj. 13,71%) – dla osób w pierw-
szym roku pracy
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1 2

kwoty wolne od potrąceń  ■ 1286,16 zł (100% minimalnego wynagrodzenia) – w przy-
padku potrąceń niealimentacyjnych,
 ■ 964,62 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) – w przypad-

ku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracowni-
kowi,
 ■ 1157,54 zł (90% minimalnego wynagrodzenia) – w przypad-

ku kar pieniężnych

świadczenie pieniężne dla praktykanta nie więcej niż 3500 zł (2-krotność płacy minimalnej)

* za 1 godzinę pracy

Minimalna wysokość wynagrodzenia ma ponadto wpływ na podstawę wymiaru składek 
w 2015 r. w przypadku niektórych grup ubezpieczonych.

Podstawa wymiaru składek w 2015 r. zależnych od minimalnego wynagrodzenia

Ubezpieczeni Podstawa wymiaru składek 

osoby prowadzące pozarolniczą działalność go-
spodarczą, które korzystają z prawa do opłacania 
składek na ubezpieczenia społeczne od 30% mini-
malnego wynagrodzenia (przez pierwsze 24 mie-
siące prowadzenia działalności)

525 zł (30% z 1750 zł)

zleceniobiorcy pracujący na podstawie umowy, 
w której wynagrodzenie nie zostało określone 
lub określono je inaczej niż kwotowo, w kwoto-
wej stawce godzinowej lub akordowej albo pro-
wizyjnie

1750 zł

duchowni, którzy jednocześnie pozostają w sto-
sunku pracy lub w stosunku służby albo są człon-
kami spółdzielni

podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne jest różnica między kwotą minimal-
nego wynagrodzenia a podstawą wymiaru, od 
której są opłacane składki na ubezpieczenia 
społeczne z tytułu zatrudnienia, członkostwa 
lub służby

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu 
składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone we-
dług zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń 
osobowych. Chodzi m.in. o: 
 ■ dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właś-

ciwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
 ■ premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 ■ wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodaw-

ców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas 
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niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez 
pracownika i inne).

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
 ■ nagrody jubileuszowej,
 ■ odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 ■ wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 6 ust. 4–5 ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę). 

Zatem pracodawca nie w każdym przypadku musi zmieniać umowę o pracę w zakresie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia, jeżeli wskazał je w kwocie obowiązującej na dany 
rok. Wystarczy, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego wypłaci inne składniki wynagrodze-
nia, które po zsumowaniu wyniosą co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2015 r. – 1750 zł).

PRZYKŁAD
Adam T. jest zatrudniony w spółce X na pełny etat od lutego 2013 r. i otrzymuje wynagro-
dzenie zasadnicze w wysokości obowiązującego w tym roku minimalnego wynagrodzenia 
(1680 zł). Pracownik, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, ma prawo do premii regula-
minowych i dodatku motywacyjnego. Łącznie jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 
ok. 3000 zł. Jeżeli ta sytuacja się utrzyma, pracodawca nie musi podwyższać wynagro-
dzenia zasadniczego do wysokości minimalnej płacy, która będzie obowiązywać w 2015 r. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w 2015 r. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1220

 ● art. 183d, art. 81 § 1 i § 2, art. 871, art. 91, art. 943 § 4, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
– j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208

 ● art. 6 ust. 1, ust. 2, ust. 4–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. 
Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314

 ● art. 8 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, 
poz. 1654

 ● art. 45 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. 18 ust. 4c, ust. 7, art. 18a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161

 ● art. 3 ust. 2 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – Dz.U. Nr 127, poz. 1052

e4f7c681-66c9-427a-b15d-bc3af29d7ed5

Bożena Goliszewska-Chojdak –  ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redak-
tor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale perso-
nalnym
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 >> pracownik, umowa zlecenia, przychód, szczepienia ochronne

2.  Czy wartość szczepień przeciw grypie 
jest przychodem pracownika i zleceniobiorcy

PROBLEM  W październiku 2014 r. zamierzamy w całości sfinansować pracow-
nikom i stale współpracującym z nami zleceniobiorcom szczepienia przeciw 
grypie. Czy takie świadczenie będzie stanowić dla tych osób przychód, od 
którego należy odprowadzić składki i podatek? Czy powinniśmy wliczyć war-
tość szczepienia do podstawy wymiaru zasiłku?

RADA  Wartość szczepień przeciw grypie w całości sfinansowanych ze środ-
ków zakładu pracy będzie przychodem dla pracowników i zleceniobiorców. 
Od wartości szczepienia przypadającego na każdą z tych osób powinni Pań-
stwo odprowadzić składki i zaliczkę na podatek. Wartość szczepienia należy 
uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, lecz tylko przysługującego zlece-
niobiorcom. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Finansowane przez pracodawcę świadczenia zdrowotne, m.in. szczepienia 
ochronne przeciw grypie, których zapewnienie nie wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów, jest przychodem pracowników ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof).

W praktyce firmy opłacają szczepienia ochronne również za osoby zatrudnione na innej pod-
stawie niż stosunek pracy, np. zleceniobiorcom. Przychody tych osób są zaliczane do przycho-
dów z działalności wykonywanej osobiście, które obejmują wszelkie otrzymane lub postawione do 
dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w na-
turze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o pdof). W konsekwencji kwota sfi-
nansowanego szczepienia, którego wykonanie nie wynika z przepisów bhp, stanowi dla tych osób 
opodatkowany przychód wynikający z zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

Dopłata do szczepienia przez pracownika i szczepienie 
w ramach abonamentu
W niektórych przypadkach świadczenia w postaci szczepień są zwolnione ze składek ZUS. 

Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:
 ■ opłacanie przez firmę szczepień jest zagwarantowane w układzie zbiorowym, w regulami-

nie wynagradzania, w wewnątrzzakładowych przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich 
braku – w umowie o pracę lub w umowie zlecenia,
 ■ zatrudnieni partycypują, choćby w niewielkiej części, w kosztach tych szczepień (§ 2 

ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
Gdy szczepionka jest częściowo odpłatna, przychodem pracownika i zleceniobiorcy do 

celów podatkowych jest różnica między wartością tego świadczenia (wynikającą np. z faktu-
ry wystawionej przez placówkę medyczną) a odpłatnością ponoszoną przez zatrudnionego.
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PRZYKŁAD
Pracodawca zaproponował swoim pracownikom i zleceniobiorcom sfinansowanie szcze-
pień przeciw grypie. Zanim to zrobił, w regulaminie wynagradzania wprowadził zapis, zgod-
nie z którym każdego roku w październiku i w listopadzie będzie prowadzona akcja szcze-
pień częściowo finansowanych przez pracowników i zleceniobiorców. W pierwszej połowie 
października 2014 r. do szczepień przystąpili wszyscy zatrudnieni, dopłacając do szczepio-
nek po 5 zł. Jednostkowa wartość szczepienia wynikająca z faktury z placówki medycznej 
wyniosła 50 zł. W takiej sytuacji szczepienie opłacone przez pracodawcę nie będzie podsta-
wą do naliczenia składek ZUS. Wartość szczepienia pomniejszona o 5 zł dopłaty pracowni-
ka będzie jednak opodatkowana. Zatem każdemu pracownikowi i zleceniobiorcy do kwoty 
stanowiącej podstawę opodatkowania za październik 2014 r. należy doliczyć 45 zł.

Często zdarza się, że przedsiębiorstwa finansują zatrudnionym osobom abonamenty me-
dyczne w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, w ramach których szczepienia, np. prze-
ciw grypie, są bezpłatne. W takim przypadku przychodem dla tych osób jest wartość abo-
namentu wykupionego przez pracodawcę. Tak wynika z wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). 

Wartość szczepionki a podstawa świadczeń chorobowych
W przypadku pracowników wartości szczepionki nie można wliczyć do podstawy wymiaru 

świadczeń chorobowych, gdyż na przyznanie tego typu świadczenia nie ma wpływu absencja 
chorobowa pracownika. Inaczej będzie przy ustalaniu podstawy zasiłku za czas niedyspozycji 
zdrowotnej po ustaniu zatrudnienia pracownika. W takich okolicznościach wartość szczepie-
nia należy uwzględnić, gdyż elementy płacy, do których pracownik zachowuje prawo za okres 
pobierania zasiłku przysługującego w czasie ubezpieczenia, podlegają wliczeniu do podstawy 
wymiaru zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia. 

Natomiast do podstawy wymiaru zasiłku należnego zleceniobiorcom należy wliczyć przy-
chód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Nie stosuje się 
bowiem w tym przypadku wyłączeń przewidzianych dla pracowników. 

00f32b13-bc16-489c-abae-62fe61301c4e

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 

z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1215
 ● art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161
 ● art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-

licznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1188
 ● art. 3 pkt 3, art. 36, art. 41, art. 48 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
 ● § 2 ust. 1 pkt 26, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. 
Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r., poz. 127, poz. 860

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



I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 11

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 19(259)

>> kara pieniężna, zastaw skarbowy, płatnik, zmiany prawa

3.  W 2015 r. wysokość kary porządkowej, jaką 
może nałożyć organ podatkowy na płatnika, 
wyniesie maksymalnie 2800 zł

W 2015 r. nie zmieni się wysokość kary porządkowej m.in. za bezzasadne 
odmówienie przez płatnika złożenia wyjaśnień na żądanie organu podat-
kowego i nadal będzie wynosiła 2800 zł. Bez zmian pozostanie także mi-
nimalna wartość rzeczy lub praw, które mogą zostać obciążone zastawem 
skarbowym stanowiącym zabezpieczenie należności z tytułu zaległości po-
datkowych. Tak samo, jak w 2014 r. minimalna wartość wynosi 12 400 zł.

Przyczyną utrzymania w 2015 r. wskazanych limitów na niezmienionym poziomie w sto-
sunku do 2014 r. jest niska inflacja.

Limit dla zastawu
Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje zastaw skarbowy. 

Jest to zabezpieczenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem 
doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, a tak-
że z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od 
tych zaległości. Zastaw może objąć wszystkie będące własnością podatnika oraz stanowią-
cych współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczy ruchome oraz zbywalne pra-
wa majątkowe. Zastaw zabezpiecza roszczenia fiskusa w ten sposób, że jest każdorazowo 
skuteczny wobec właściciela przedmiotu zastawu i, co do zasady, ma pierwszeństwo przed 
jego wierzycielami osobistymi. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca Jan K. sprzedał samochód firmowy obciążony zastawem skarbowym. 
Wpis o tym figurował w centralnym rejestrze zastawów skarbowych, ale nabywca samo-
chodu tego nie sprawdził. Fiskus ma możliwość zaspokojenia swoich roszczeń wobec 
przedsiębiorcy z samochodu, mimo zmiany jego właściciela. Zastawu nie anuluje bo-
wiem sprzedaż obciążonej rzeczy. 

Aby organy podatkowe mogły skorzystać z zastawu skarbowego, wartość poszczegól-
nych rzeczy lub praw musi wynosić w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł. Zatem 
zabezpieczenie to nie obejmuje przedmiotów i praw o niższej wartości.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca Jan K. ma zaległość podatkową w kwocie 45 000 zł. W skład jego ma-
jątku wchodzą m.in. używany samochód (o wartości 15 000 zł), betoniarka (o wartości 
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4500 zł), laptop (o wartości 4500 zł), zestaw rusztowań (o wartości 9000 zł). Zastawem 
może być obciążony tylko samochód, gdyż wartość pozostałych składników nie prze-
kracza 12 400 zł. Każdy bowiem składnik majątku jest poddawany przez fiskusa oddziel-
nej wycenie.

Kara porządkowa
Kara porządkowa może zostać nałożona przez organ podatkowy m.in. na stronę, pełnomoc-

nika strony, świadka lub biegłego, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: 
 ■ nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani lub 
 ■ bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu 

oględzin lub udziału w innej czynności, lub 
 ■ bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakoń-

czeniem (art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej). 

Tak jak w 2014 r., w 2015 r. jej maksymalna wysokość będzie wynosić 2800 zł.
Organ podatkowy nie może dowolnie zastosować maksymalnej dopuszczalnej kary po-

rządkowej. Musi to być uzasadnione m.in. sytuacją danej osoby i przedmiotem przewinienia 
(np. wyrok WSA w Krakowie z 24 kwietnia 2013 r., I SA/Kr 250/13). 

1ea9bf55-12e0-425e-a6ce-00577922f74e

PODSTAWA PRAWNA:
 ● obwieszczenie Ministra Finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 

ustawy – Ordynacja podatkowa – M.P. z 2014 r., poz. 709

 ● obwieszczenie Ministra Finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 
ustawy – Ordynacja podatkowa – M.P. z 2014 r., poz. 710

 ● art. 262, art. 262a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1215

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

>> podstawa wymiaru zasiłków, świadczenie rehabilitacyjne

4.  Od 1 października 2014 r. świadczenie 
rehabilitacyjne nie podlega waloryzacji

Od 1 października 2014 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 
97,8%. Wysokość każdego świadczenia rehabilitacyjnego, które zostanie przy-
znane między 1 października a 31 grudnia 2014 r., nie podlega waloryzacji.

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji, jeśli wskaźnik 
waloryzacji przekracza 100%. W sytuacji gdy wskaźnik jest niższy, do obliczenia wysokości 
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przysługującego pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego należy przyjąć podstawę wy-
miaru obliczoną dla wcześniej wypłaconych świadczeń, bez ich waloryzacji.

Świadczenie rehabilitacyjne za okres pierwszych 3 miesięcy wynosi 90% podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% (art. 19 
ust. 1 ustawy zasiłkowej), przeliczonej od dnia nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 
z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji dla danego kwartału kalendarzowego (art. 19 ust. 2 
ustawy zasiłkowej). Do waloryzacji podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy za-
stosować wskaźnik waloryzacji obowiązujący w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień 
okresu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD
ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące od 1 paździer-
nika do 31 grudnia 2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 
3890 zł. Pracodawca nie zwaloryzował podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyj-
nego wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym od 1 października 2014 r. (wynoszącym 
97,8%), ponieważ jest on niższy od 100%. Gdyby pracownik nabył prawo do świadczenia 
rehabilitacyjnego we wrześniu br., pracodawca musiałby zwaloryzować świadczenie 
rehabilitacyjne wskaźnikiem 106,7%. Wówczas pracownik miałby prawo do podstawy 
wymiaru zasiłku w wysokości 4150,63 zł (3890 zł x 106,7%).

Wyliczonej podstawy wymiaru świad-
czenia rehabilitacyjnego nie waloryzuje się 
w kolejnych kwartałach, nawet jeżeli wskaź-
nik waloryzacji przekracza 100%.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego 
należy obniżyć po upływie 3. miesiąca pobie-
rania świadczenia. 

Po tym okresie podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 75% podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie – m.in. gdy świadcze-
nie jest należne ubezpieczonej w czasie ciąży).

86286ee4-ab2d-4177-8277-224eb1acdca8

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 19–22 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

– j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

 ● obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji 
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 
2014 r. – Dz.U z 2014 r., poz. 378

 ● obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika walory-
zacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwar-
tale 2014 r. – Dz.U. z 2014 r., poz. 737

Katarzyna Kalata –  doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, prak-
tyk z 11-letnim doświadczeniem w działach personalnych

UWAGA!
Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego 
waloryzuje się tylko raz.
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O to pytają Kadrowi

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana
baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy 
każdego Kadrowego
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Czy pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego 
przysługuje urlop okolicznościowy
Pracownica po urodzeniu dziecka wykorzystała urlop ma-
cierzyński. Po powrocie z niego wystąpiła do pracodawcy 
o udzielenie jej urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia 
dziecka. Czy pracodawca powinien udzielić jej tego urlopu?

NIE! W przypadku urlopu okolicznościowego należy przyjąć, że powinien on być wykorzystany w czasie bezpośrednio związanym z wydarzeniem, które uzasadnia jego udzielenie. W praktyce ozna-cza to, że zwolnienia okolicznościowego udziela się tuż po zdarze-niu, które do niego uprawnia, albo w niedalekim odstępie czaso-wym. Dlatego Państwa pracownica nie może już skorzystać z urlopu okolicznościowego.
Kto ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Pracownica przepracowała na umowie o pracę tylko 2 mie-
siące. Teraz chce zrezygnować z pracy i stara się o specjal-
ny zasiłek opiekuńczy, aby sprawować stałą opiekę nad 
małoletnim niepełnosprawnym dzieckiem. Ile czasu musi 
przepracować, aby otrzymać taki zasiłek?Przepisy nie określają, jak długo pracownik musi pracować na pod-stawie umowy o pracę, aby nabyć prawo do specjalnego zasiłku opie-kuńczego. Dlatego nawet 2-miesięczne zatrudnienie jest wystarczają-ce. Jeśli zatem są spełnione inne warunki do przyznania tego zasiłku, to pracownica ma do niego pełne prawo.
Jak należy wysłuchać pracownika przed wymierzeniem 
mu kary porządkowej
Chcemy ukarać pracownika karą porządkową. Pracownik 
nie chce składać ustnych wyjaśnień, lecz woli przedstawić 
je na piśmie. Czy ma do tego prawo?

TAK! Wysłuchanie pracownika przed wymierzeniem mu kary porządkowej może mieć formę wyjaśnień pisemnych złożonych pracodawcy. Nie jest konieczne wysłuchanie pracownika w formie ustnej.Beata Skrobisz
-Kaczmarek
radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń
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Porady na trudne czasy

 ✔ Pracownikom zatrudnionym przy pracy zmianowej można zaplanować 
pracę w niedziele i święta bez konieczności płacenia dodatków za taką 
pracę
Zmianowa organizacja pracy pozwala pracodawcy na planowanie zatrudnionym w niej pra-
cownikom pracy w niedziele i święta. Zatem praca pracowników w takie dni jest traktowana 
tak, jakby była wykonywana w zwykłym dniu pracy. Za planowaną pracę w niedziele i święta 
nie trzeba więc wypłacać pracownikom dodatków do wynagrodzenia – zob. „Praca zmiano-
wa – warunki wprowadzania i planowania pracy”, str. 29

 ✔ Od odszkodowań wypłaconych na podstawie przepisów 
wewnątrzzakładowych pracodawca nie pobierze podatku
Pracodawca, który będzie wypłacał odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie re-
gulacji wewnętrznych, nie powinien pobierać podatku od takich świadczeń. Warunkiem sko-
rzystania z tej ulgi jest, aby z przepisów wewnątrzzakładowych wprost wynikały wysokość 
lub zasady ustalania wskazanych rekompensat – zob. „Konsekwencje zwolnienia z podat-
ku odszkodowań wynikających z przepisów wewnątrzzakładowych z mocą wsteczną od 
1 stycznia 2014 r.”, str. 38

 ✔ Pracodawca wyłączy z oskładkowania dodatkowe składniki 
wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania 
zasiłków 
Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączone są składniki wyna-
grodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych 
na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów wewnątrzzakładowych, 
jeżeli są wypłacane za okres pobierania tych świadczeń – zob. „Czy świadczenia pienięż-
ne ponoszone za pracownika, który pracuje w okresie urlopu macierzyńskiego, podlegają 
oskładkowaniu”, str. 51 

 ✔ Prawidłowe uzupełnienie składnika rocznego przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku uchroni pracodawcę przed nadpłatą zasiłku
Składniki roczne, takie jak premia roczna czy trzynastka, należy uwzględniać w podstawie 
wymiaru zasiłku w wysokości 1/12 kwoty. W sytuacji gdy pracownik nie przepracował pełne-
go roku z przyczyn usprawiedliwionych, składnik, który jest pomniejszany w sposób inny niż 
proporcjonalny za dni niezdolności do pracy, należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, 
w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełnienia – zob. „Uzupełnienie składnika rocznego 
pomniejszanego w sposób proporcjonalny – praktyczne wskazówki”, str. 56
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1. Zmiany prawa – weszły w życie 3.09.-1.10.2014 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 16 września 2014 r.

3 września 2014 r.

1.1.  Nowe zasady prowadzenia przez placówki oświatowe 
dokumentacji uczniów

Określono m.in., że w dziennikach zajęć i dziennikach lekcyjnych będą odnotowywane 
adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów. Jednocześnie odstąpio-
no od wpisywania adresu zamieszkania rodziców w przypadku, gdy adres zamieszkania 
dziecka jest taki sam jak adres rodziców. W dzienniku zajęć przedszkola będzie odnoto-
wana obecność dziecka na zajęciach oraz godziny przyprowadzania i odbierania dziecka 
(odstąpiono od odnotowywania obecności dziecka na poszczególnych godzinach zajęć). 
Wskazano, że wpisu do księgi uczniów dokonuje się z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole, 
a nie jak dotychczas z chwilą przyjęcia ucznia do szkoły. Księgi arkuszy ocen mają być 
układane w porządku alfabetycznym uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli 
lub opuścili szkołę. Uczniowi lub słuchaczowi, który opuścił szkołę przed ukończeniem 
jednego roku nauki, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych 
co najmniej przed ukończeniem jednego semestru, szkoła będzie wydawać zaświadcze-
nie o przebiegu nauczania (dotychczas wypełniała arkusz ocen). Określono również, że 
wgląd przez rodziców do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci 
jest bezpłatny. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
– Dz.U. z 2 września 2014 r., poz. 1170

9 września 2014 r.

1.2.  Zmiany w prowadzeniu przez nauczycieli zajęć 
indywidualnego nauczania

Określono, że jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do 
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, zajęcia indywidualnego 
przygotowania przedszkolnego lub nauczania mogą być prowadzone przez jednego lub 
dwóch nauczycieli przedszkola, szkoły podstawowej lub prowadzących zajęcia w innej 
formie wychowania przedszkolnego, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć 
(dotychczas taki obowiązek dyrektor powierzał jednemu nauczycielowi). Wprowadzono 
również otwarty katalog miejsc pobytu dziecka lub ucznia, w których mogą odbywać się 
zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub nauczania, np. dom rodzin-
ny, placówkę opiekuńczo-wychowawczą (dotychczas były to jedynie specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidu-
alnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidual-
nego nauczania dzieci i młodzieży – Dz.U. z 1 września 2014 r., poz. 1157
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16 września 2014 r.

1.3.  Nowe obowiązki osób wykonujących zawód przewoźnika 
drogowego

Określone zostały rodzaje dokumentów, jakie osoby wykonujące zawód przewoźni-
ka drogowego (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą) są zobowiązane 
przekazywać na żądanie organu udzielającego zezwolenia na wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego, licencji lub zezwolenia. Przepisy rozporządzenia w znacznej części 
stanowią powtórzenie dotychczas obowiązujących i nie zawierają unormowań określa-
jących warunki wykonywania działalności gospodarczej. Konieczność wydania nowe-
go rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego do jego wydania oraz 
z dostosowania przepisów do nowelizacji ustawy z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r., poz. 567; 
ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 914), w której m.in. wprowadzono nowe dokumenty dla przed-
siębiorców wykonujących transport drogowy, w tym zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, a także do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1414; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915), którą wprowadzono licencję 
na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewo-
zie rzeczy. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 8 września 2014 r. w sprawie da-
nych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu 
w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego – Dz.U. z 15 
września 2014 r., poz. 1217

18 września 2014 r.

1.4.  Prawo do renty socjalnej mają osoby czasowo 
przebywające za granicą 

Określono, że renta socjalna przysługuje obywatelom polskim mimo czasowego przebywania 
poza granicami Polski. Zatem do uzyskania tego świadczenia wystarczy posiadanie miejsca 
zamieszkania na terenie Polski. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę, bez względu na cel 
wyjazdu, traciła uprawnienie do tego świadczenia. Tę samą zasadę zastosowano do zamiesz-
kujących na terytorium Polski i spełniających przewidziane w ustawie kryteria cudzoziemców, 
obywateli państw Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) 
oraz członków ich rodzin, jeśli posiadają prawo pobytu w Polsce. Jednocześnie wskazano, że 
prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu m.in. w razie osiągania za granicą przychodu z ty-
tułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to również 
osób przebywających w Polsce i uzyskujących przychód z zagranicy. Przy ustalaniu równo-
wartości kwoty tego przychodu w polskich złotych wyrażonej w walucie obcej zastosowanie 
ma średni kurs złotego do waluty obcej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego 
dnia roboczego miesiąca, w którym przychód został osiągnięty.
Ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 3 września 2014 r., poz. 1175

Więcej na ten temat pisaliśmy w MPPiU nr 18/2014 w artykule
 „Renta socjalna – nowe warunki przyznawania”
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19 września 2014 r.

1.5. Zmiany w systemie pieczy zastępczej
Określono m.in., że liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym cza-
sie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak 
nie może przekroczyć 15 (dotychczas 20 rodzin). Wprowadzono również możliwość tworze-
nia przez gminę lub powiat centrum administracyjnego zapewniającego wspólną obsługę 
ekonomiczno-administracyjną prowadzonych przez gminę placówek wsparcia dziennego. 
Na wójta nałożono obowiązek sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pra-
cę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego. W przypadku gdy placówkę wsparcia 
dziennego prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił prowadzenie placówki, nad-
zór nad jej prowadzeniem sprawuje zarząd powiatu. Ponadto określono, że pełnienie funkcji 
rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, 
które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 4 września 2014 r., poz. 1188

1 października 2014 r.

1.6. Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym
Określono m.in., że podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kształce-
nie na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia o profilu praktycznym jest 
zobowiązana uwzględnić w programie kształcenia co najmniej 3-miesięczne praktyki 
zawodowe. Jednostka ta może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć 
dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, 
uwzględniając realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie 
kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. W celu dostosowania pro-
gramu kształcenia do potrzeb rynku pracy umożliwiono uczelniom współpracę z ZUS, 
który przekazuje ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego dane sporządzane na 
podstawie kont ubezpieczonych lub płatników składek, pozwalające na monitorowanie 
karier zawodowych absolwentów. Wskazano również, że uczelnia publiczna może pod-
jąć w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wynalazku lub efektach badań 
naukowych swojego pracownika decyzję w sprawie ich komercjalizacji. W przypadku ko-
mercjalizacji pracownikowi przysługuje od uczelni publicznej nie mniej niż 50% wartości 
uzyskanych środków, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych 
z tą komercjalizacją. Jeśli uczelnia podejmie decyzję o niekomercjalizacji albo nastąpi 
bezskuteczny upływ powyższego terminu, uczelnia jest zobowiązana, w terminie 30 dni, 
do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej pisemnej umowy 
o przeniesienie praw. Wynagrodzenie przysługujące uczelni za przeniesienie praw nie 
może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na 
dzień zawarcia umowy. Ponadto doprecyzowano przepisy ustawy o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych w zakresie podmiotów, do których nie stosuje się zasad do-
tyczących naliczania odpisów na zfśs, zastępując termin „szkoła wyższa” określeniem 
„uczelnia publiczna”, ujednolicając tym samym terminologię z innymi aktami prawnymi.
Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektó-
rych innych ustaw – Dz.U. z 5 września 2014 r., poz. 1198
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2. Oczekują na wejście w życie 9.10.2014 r., 1.12.2014 r., 1.01.2015 r.

Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 16 września 2014 r.

9 października 2014 r.

2.1. Nowa organizacja Centralnego Biura Śledczego
Centralne Biuro Śledcze (CBŚ) zostało wyłączone ze struktur Komendy Głównej Po-
licji, a jego nazwa została zmieniona na Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP). Ko-
mendant CBŚP jest powoływany i odwoływany przez ministra spraw wewnętrznych 
na wniosek komendanta głównego Policji. Komendant CBŚP uzyskał uprawnienia do 
mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych 
stanowisk, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wyrażenia zgody 
na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w służbie przygotowawczej, 
przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaga-
nych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia. Komen-
dant CBŚP jest również właściwy do przenoszenia lub delegowania policjanta CBŚP 
w ramach tej jednostki organizacyjnej do czasowego pełnienia służby w innej jed-
nostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości. Czas delegacji, tak jak innych 
policjantów, nie może przekraczać 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach czas 
delegacji może zostać przedłużony do 12 miesięcy. Ponadto policjanci CBŚP oraz ich 
rodziny uzyskali takie same prawa do świadczeń odszkodowawczych przysługują-
cych w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, jak pozostali 
policjanci. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotychczasowi policjanci oraz 
pracownicy Policji pełniący służbę lub zatrudnieni w Centralnym Biurze Śledczym Ko-
mendy Głównej Policji stają się z mocy prawa policjantami oraz pracownikami Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji. Do pracowników Centralnego Biura Śledczego Poli-
cji stosuje się odpowiednio art. 231 Kodeksu pracy.
Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 
– Dz.U. z 8 września 2014 r., poz. 1199

1 grudnia 2014 r.

2.2.  Uproszczenie rozpoczynania działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS

Skrócona została procedura rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsię-
biorców podlegających rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego. Podmiot wpisany do KRS nie będzie samodzielnie dokonywał zgłoszenia danych 
objętych treścią wpisu w KRS w celu uzyskania wpisu w ewidencji podatkowej, krajowym 
rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz ewentualnie w ewidencji 
prowadzonej przez ZUS. Wpis w tych ewidencjach i rejestrze, a także nadanie podmio-
towi numerów NIP i REGON i ich wpis do KRS będą następowały automatycznie, bezpo-
średnio po przekazaniu danych do systemów teleinformatycznych. Tym samym wyelimi-
nowany zostanie dla nowo powstających podmiotów obowiązek rejestrowy w zakresie 
samodzielnego zgłaszania do KRS danych o NIP i REGON w celu uzupełnienia wpisu 
w rejestrze. Wpis danych w zakresie NIP i REGON nie będzie podlegał opłacie sądowej 
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i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast przedsiębiorca będzie 
musiał zgłosić tzw. dane uzupełniające, nieobjęte wpisem do KRS, które są niezbędne 
urzędowi skarbowemu, GUS i ZUS (np. numer konta bankowego).
Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2 września 2014 r., poz. 1161

1 stycznia 2015 r. 

2.3. Nowy wzór legitymacji służbowych funkcjonariuszy ABW
W związku z tym, że obecnie obowiązujące legitymacje służbowe funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są ważne do 31 grudnia 2014 r., określony zo-
stał nowy wzór legitymacji, w którym jako dzień upływu terminu ważności wskazano 
31 grudnia 2017 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Dz.U. z 5 września 2014 r., poz. 1197

1 stycznia 2015 r.

2.4. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r.
Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1750 zł (obec-
nie 1680 zł). Dla osób, które po raz pierwszy podejmą pracę, minimalne wynagrodzenie 
w pierwszym roku pracy wyniesie 1400 zł. Wyższe wynagrodzenie minimalne oznacza 
wzrost m.in.: dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas gotowości do pra-
cy i przestój, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, minimalnej podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego czy kwoty wolnej od potrąceń. Ponadto wyższe składki na ubezpieczenia 
społeczne będą opłacać osoby prowadzące działalność gospodarczą przez pierwsze 
24 miesiące czy zleceniobiorcy pracujący na podstawie umowy, w której wynagrodzenie 
nie zostało określone lub określono je inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce godzino-
wej lub akordowej albo prowizyjnie.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę w 2015 r. – Dz.U. z 15 września 2014 r., poz. 1220

Więcej na ten temat piszemy w bieżącym numerze MPPiU w artykule
 „Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. – jak wpływa na inne świadczenia”

Oprac. Anna Seroczyńska

A

C INFORorganizerze

www.infororganizer.pl
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>> podstawa wymiaru zasiłków, zasiłek chorobowy, umowa zlecenia

1.   Unikanie błędów przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy 
– praktyczne wskazówki

Osoby zatrudnione na umowę zlecenia podlegają ubezpieczeniu choro-
bowemu dobrowolnie. Jeżeli przystąpią do tego ubezpieczenia, mogą 
nabyć prawo do zasiłku chorobowego. Zleceniobiorców obowiązują inne 
niż pracowników zasady naliczania zasiłku. Jedną z takich odrębności jest 
brak prawa do minimalnej podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy stanowi przy-
chód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy, a jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy 
kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny miesięczny 
przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Inaczej niż w przypadku pracow-
ników, dla zleceniobiorcy pełnym miesiącem kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego 
jest miesiąc, w którym ubezpieczenie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca. Jako nie-
pełny kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia traktuje się zatem miesiąc, w którym przed datą 
objęcia ubezpieczeniem przypada sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

PRZYKŁAD 
Ubezpieczony wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia stał się niezdolny do 
pracy z powodu choroby 18 września br. Ubezpieczeniem chorobowym został objęty od 
2 czerwca 2014 r. (1 czerwca przypadał w niedzielę). Podstawę wymiaru zasiłku należy 
ustalić jako przeciętny miesięczny przychód przysługujący zleceniobiorcy za okres od 
lipca do sierpnia br., dzieląc go przez 2. Pełnym miesiącem kalendarzowym ubezpiecze-
nia chorobowego w przypadku zleceniobiorcy jest bowiem miesiąc, w którym ubezpie-
czenie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca.

W przychodzie zleceniobiorcy stanowiącym podstawę wymiaru zasiłku uwzględnia się 
wszystkie składniki stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. 

Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku zleceniobiorcy

W podstawie wymiaru zasiłku zleceniobiorcy należy uwzględnić: 

premie, nagrody, do-
datki przysługujące 
za okresy absencji 

chorobowej

składniki przyzna-
wane niezależnie 
od oceny pracy 

ubezpieczonego

składniki nieuzależnione bezpośrednio od 
indywidualnego wkładu pracy ubezpieczo-
nego, ale zależne od wyników grupy, wypła-
cane niezależnie od absencji chorobowej 
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Przerwa między umowami zlecenia 

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego zleceniobiorcy należy ustalać z uwzględnie-
niem przychodu uzyskanego w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu 
którego przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego należy 
uznać także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu, 
tj. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawcą, jeżeli:
 ■ między umowami nie występują przerwy albo 
 ■ przerwy przypadają na dni ustawowo wolne od pracy. 

Zatem nie traktuje się jako przerwy w ubezpieczeniu przerwy przypadającej na dzień usta-
wowo wolny od pracy (niedziele i święta).

PRZYKŁAD 
Płatnik zawarł z tym samym zleceniobiorcą umowy zlecenia na następujące okresy: 
 ■ od 1 lutego do 29 marca 2014 r. (30 marca – niedziela, 31 marca – poniedziałek),
 ■ od 1 kwietnia do 2 maja 2014 r. (3 maja – Święto Konstytucji 3 maja, 4 maja – niedziela),
 ■ od 5 maja do 31 maja 2014 r. (1 czerwca – niedziela), 
 ■ od 2 czerwca do 30 listopada 2014 r. 

Z tytułu umowy zlecenia osoba ta przez cały czas trwania umów podlegała dobrowolne-
mu ubezpieczeniu chorobowemu. Zleceniobiorca zachorował w październiku br., naby-
wając prawo do zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy 
ustalić z okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Między pierwszą a dru-
gą z umów zlecenia wystąpiła 2-dniowa przerwa przypadająca również na dzień robo-
czy (poniedziałek), dlatego podstawę wymiaru będzie stanowić przeciętny miesięczny 
przychód uzyskany przez zleceniobiorcę za pełne kalendarzowe miesiące ubezpiecze-
nia chorobowego w ramach drugiej, trzeciej i czwartej umowy zlecenia, tj. przychód za 
okres od kwietnia do września 2014 r. 

Gdy w uwzględnianym okresie zleceniobiorca przepracuje 
wszystkie dni
W praktyce zdarza się, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpie-

nia niezdolności do pracy lub odpowiednio w okresie pełnych kalendarzowych miesięcy 
ubezpieczenia przychód zleceniobiorcy uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pra-
cy w okresie: 
 ■ pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabi-

litacyjnego albo
 ■ odbywania ćwiczeń wojskowych. 

Wówczas ustalając podstawę wymiaru przysługującego zleceniobiorcy zasiłku wyłą-
cza się przychód za miesiące, w których zleceniobiorca z wymienionych przyczyn wykony-
wał zlecenie przez mniej niż połowę miesiąca. Jeżeli natomiast zleceniobiorca wykonywał 
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zlecenie przez co najmniej połowę miesią-
ca, przyjmuje się faktyczny przychód za ten 
miesiąc, bez uzupełnienia. W powyższych 
okolicznościach błędem jest uzupełnianie 
przychodu za miesiąc, w którym zlecenio-
biorca z wymienionych przyczyn wykonywał 
zlecenie przez co najmniej połowę miesiąca. 
Uzupełnianie wynagrodzenia ma zastosowa-
nie w przypadku pracowników i nie stosuje się 
go do przychodu zleceniobiorców. 

Jeżeli jednak w każdym miesiącu okresu, z którego jest ustalana podstawa wymiaru 
zasiłku, ubezpieczony był niezdolny do pracy i w związku z tym wykonywał pracę przez 
mniej niż połowę miesiąca (z wyżej wymienionych przyczyn), w podstawie wymiaru za-
siłku należy uwzględnić przychód za wszystkie miesiące, w faktycznej wysokości, bez 
uzupełniania. 

Jeśli w miesiącach, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru za-
siłku, zleceniobiorca nie wykonywał umowy zlecenia z innych przyczyn niż wyżej wskazane 
(np. z powodu niezdolności do pracy, z tytułu której nie przysługiwało mu prawo do zasiłku), 
przychód za te miesiące należy przyjąć w faktycznej kwocie, bez uzupełniania, nawet wów-
czas, gdy umowa była wykonywana przez mniej niż połowę miesiąca. 

Błędem jest zatem nieuwzględnienie (tj. wyłączenie) przychodu za miesiąc, w którym zle-
ceniobiorca wykonywał zlecenie przez mniej niż połowę miesiąca z innych powodów niż po-
bieranie zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyj-
nego albo odbywania ćwiczeń wojskowych. 

PRZYKŁAD 
Zleceniobiorca, który wykonuje umowę zlecenia od 14 listopada 2013 r., we wrześniu  br. 
stał się niezdolny do pracy. Zleceniobiorca od początku trwania umowy przystąpił do 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W umowie zlecenia odpłatność za jej 
wykonanie określono w stawce godzinowej. Zleceniobiorca był niezdolny do pracy 
z powodu choroby w styczniu i w marcu 2014 r., co spowodowało, że w tych mie-
siącach umowę zlecenia wykonywał przez mniej niż połowę miesiąca. W styczniu br. 
niezdolność do pracy przypadała w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku cho-
robowego, zatem za okres tej niezdolności zleceniobiorca nie nabył prawa do zasił-
ku. Nabył natomiast prawo do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy 
przypadający w marcu. 
Ustalając podstawę wymiaru zasiłku przysługującego zleceniobiorcy we wrześniu br. 
należy wyłączyć przychód za marzec 2014 r. Nie należy natomiast wyłączać przychodu 
za styczeń br. Mimo że w styczniu umowa również była wykonywana przez mniej niż po-
łowę miesiąca, to przychód ten podlega uwzględnieniu w kwocie faktycznie wypłaconej, 
bez uzupełniania. Wynika to z faktu, że był to okres niezdolności do pracy z powodu 
choroby, za który ubezpieczonemu nie przysługiwało prawo do zasiłku.

UWAGA!
Podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy należy 
uzupełnić, jeżeli w każdym miesiącu uwzględnia-
nym w podstawie wymiaru zasiłku zleceniobior-
ca nie przepracował co najmniej połowy miesiąca 
z przyczyn usprawiedliwionych.
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Przychód zleceniobiorcy za poszczególne miesiące

Miesiąc/rok Przychód z umowy 
zlecenia

Składki na ubezpie-
czenia społeczne 

(13,71%)

Kwota stanowiąca 
podstawę wymiaru 

zasiłku 

08/2014 2772,00 zł 380,04 zł 2391,96 zł

07/2014 3267,00 zł 447,91 zł 2819,09 zł

06/2014 3432,00 zł 470,53 zł 2961,47 zł

05/2014 2376,00 zł 325,75 zł 2050,25 zł

04/2014 3168,00 zł 434,33 zł 2733,67 zł

03/2014 792,00 zł 108,58 zł

02/2014 3564,00 zł 488,62 zł 3075,38 zł

01/2014 2805,00 zł 384,57 zł 2420,43 zł

12/2013 858,00 zł 117,63 zł 740,37 zł

SUMA 19 192,62 zł

Przeciętny miesięczny przychód (podstawa wymiaru zasiłku) 2399,08 zł

Podstawa wymiaru zasiłku 80% 1919,26 zł

Kwota zasiłku za jeden dzień 63,98 zł

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego wynosi 2399,08 zł (19 192,62 zł : 8 miesięcy), 
natomiast kwota zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy we wrześniu 63,98 zł, 
zgodnie z wyliczeniem: 
2399,08 zł x 80% : 30 dni = 63,98 zł (stawka dzienna).

Podstawa wymiaru zasiłku, gdy zleceniobiorca zachoruje przed 
upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia 
Jeżeli niezdolność do pracy powstała w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpie-

czenia chorobowego albo w drugim kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia (gdy pierwszy 
miesiąc jest niepełnym kalendarzowym miesiącem ubezpieczenia), podstawę wymiaru za-
siłku chorobowego stanowi kwota przychodu określona w umowie albo kwota przeciętnego 
przychodu przysługującego innym ubezpieczonym.

PRZYKŁAD
Odpłatność z tytułu pracy w ramach umowy zlecenia zawartej od 4 września 2014 r. zosta-
ła określona w stawce prowizyjnej (nie ma innych osób tak zatrudnionych). Zleceniobiorca 
przystąpił od wskazanej daty do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (poprzedni 
okres ubezpieczenia chorobowego zakończył się 30 czerwca 2014 r.). Wkrótce po rozpo-
częciu umowy uległ wypadkowi w drodze do pracy, nabywając prawo do zasiłku chorobo-
wego za okres od 22 do 30 września. Zleceniobiorca za okres od 4 do 21 września (18 dni) 
uzyskał przychód w kwocie 1400 zł. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi 
przychód osiągnięty za wrzesień, tj. kwota 1208,06 zł (1400 zł – 13,71%). 
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Podstawa wymiaru zasiłku zleceniobiorcy, jeżeli niezdolność do pracy powstała w pierw-
szym (lub drugim) kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia 

Uzupełnienie przychodu zleceniobiorcy
Jeżeli zleceniobiorca stanie się niezdolny do pracy przed upływem pełnego miesiąca ka-

lendarzowego ubezpieczenia chorobowego (a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął 
się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu), podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód zleceniobiorcy, jaki by osiągnął przez pełny 
miesiąc kalendarzowy. 

Przychód ulega uzupełnie-
niu także za okres niezdolno-
ści do pracy przypadającej 
w pierwszym kalendarzowym 
miesiącu ubezpieczenia choro-
bowego, za który ubezpieczo-
ny ma prawo do zasiłku. Należy przy tym pamiętać, że kwota uzupełnionego przychodu, któ-
ra zostanie ostatecznie przyjęta jako podstawa wymiaru zasiłku, nie może przekraczać kwoty 

Gdy odpłatność za wykonanie umowy zlecenia:

podstawę wymiaru zasiłku stanowi: 

nie została określona (pod-
stawę wymiaru składek sta-
nowi określona kwota za-
deklarowana, nie niższa niż 
kwota minimalnego wyna-
grodzenia za pracę)

została określona:
 ■ w stawce godzinowej, 
 ■ w stawce akordowej, 
 ■ prowizyjnie 

została określona kwotowo

kwota przychodu określo-
na w umowie, przypadająca 
na pierwszy kalendarzowy 
miesiąc ubezpieczenia cho-
robowego

najniższa miesięczna pod-
stawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe 
za miesiąc, w którym po-
wstało prawo do zasiłku, po 
pomniejszeniu o 13,71% 

przychód osiągnięty przez zleceniobiorcę  
(jeżeli nie ma innych zleceniobiorców, któ-
rych przychód powinien zostać przyjęty) 

kwota przeciętnego miesięcznego przychodu in-
nych ubezpieczonych, z którymi zleceniodawca za-
warł takie same lub podobne umowy z miesiąca, 
w którym powstało prawo do zasiłku

www.inforfk .pl

 Zobacz cykl wideoszkoleń „Korekta dokumentów 
rozliczeniowych ZUS” dostępnych w Bibliotece INFORFK 

na www.inforfk.pl
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250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok 
(w 2014 r. – 9365 zł), po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%.

PRZYKŁAD 
Firma ABC zatrudniła od 16 października br. zleceniobiorcę, który do 30 września 2014 r. 
był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej z innym płatnikiem. Od 16 paździer-
nika 2014 r. osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy na 
podstawie umowy zlecenia (przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). 
Odpłatność za wykonywanie umowy została określona w kwotowej stawce godzinowej. 
Przychód z tytułu wykonywania umowy w październiku br. wyniósł 1980 zł. Załóżmy, że 
zleceniobiorca stał się niezdolny do pracy w listopadzie br., nabywając prawo do zasiłku 
chorobowego za okres 5 dni w wysokości 80%. Ponieważ niezdolność zleceniobiorcy do 
pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia choro-
bowego oraz okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po okresie nie dłuższym 
niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, podstawę wymiaru za-
siłku chorobowego stanowi przychód ubezpieczonego uzyskany za październik 2014 r., po 
pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71% oraz po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej 
kwoty. Kwota uzupełnionego przychodu wynosi 3310,18 zł, co wynika z wyliczenia: 
 ■ 1980 zł – 13,71% = 1708,54 zł,
 ■ 1708,54 zł : 16 dni (liczba dni od 16 do 31 października) = 106,78 zł, 
 ■ 106,78 zł x 31 dni = 3310,18 zł (uzupełniona podstawa wymiaru zasiłku).

Obliczenie kwoty zasiłku:
 ■ 3310,18 zł x 80% : 30 = 88,27 zł,
 ■ 88,27 zł x 5 dni = 441,35 zł. 

Za okres 5 dni listopada br. zleceniobiorcy należy wypłacić zasiłek w kwocie 441,35 zł. 

PRZYKŁAD
Odpłatność z tytułu umowy zlecenia zawartej od 4 września 2014 r. została określona w staw-
ce prowizyjnej. Zleceniobiorca od wskazanej daty przystąpił do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego (poprzedni okres ubezpieczenia chorobowego zakończył się 31 sierpnia 
2014 r.). Wkrótce po rozpoczęciu umowy zleceniobiorca uległ wypadkowi w drodze do pracy, 
nabywając prawo do zasiłku chorobowego za okres od 22 do 30 września. Zleceniobiorca za 
okres od 4 do 21 września (18 dni) uzyskał przychód w kwocie 1400 zł. U zleceniodawcy nie 
ma innych ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie takich samych lub podobnych umów 
zlecenia. Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego za okres od 22 do 30 września stanowi 
uzupełniona kwota przychodu zleceniobiorcy za wrzesień 2014 r. Oznacza to, że przychód 
ubezpieczonego uzyskany za okres od 4 do 21 września (za 18 dni) należy podzielić przez 18, 
a następnie pomnożyć przez 30. Kwota uzupełnionego przychodu, stanowiącego podstawę 
wymiaru zasiłku, wynosi 2013,30 zł, co wynika z następującego wyliczenia:
 ■ 1400 zł – 13,71% = 1208,06 zł (przychód pomniejszony o składki ZUS),
 ■ 1208,06 zł : 18 (dni przepracowane we wrześniu) = 67,11 zł, 
 ■ 67,11 zł x 30 (liczba dni kalendarzowych we wrześniu) = 2013,30 zł. 
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W praktyce zdarza się, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zostaje określone 
kwotowo, jako łączna kwota za wykonanie umowy w całości, przy czym umowa ta może 
trwać krócej lub dłużej niż jeden miesiąc. W takiej sytuacji podstawę wymiaru zasiłku na-
leży uzupełnić jak stały składniki wynagrodzenia. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS prezento-
wanym w komentarzu do ustawy zasiłkowej (pkt 267 komentarza), w takim przypadku jako 
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć kwotę przychodu zleceniobiorcy, 
która zostałaby przez niego uzyskana, gdyby wykonywał pracę przez cały okres, na który 
została zawarta umowa, w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia.

PRZYKŁAD 
Firma ABC podpisała na okres od 5 sierpnia do 20 listopada 2014 r. umowę zlecenia 
z osobą, która do 15 lipca 2014 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Z tytu-
łu wykonywanej umowy zlecenia osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom spo-
łecznym, przystąpiła również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 18 sierpnia 
zleceniobiorca uległ wypadkowi w drodze do pracy i od 18 sierpnia do 31 października 
2014 r. jest niezdolny do pracy. Za wykonaną pracę zleceniobiorca otrzyma wynagrodze-
nie w wysokości 6800 zł płatne w 3 ratach. Podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowić 
kwota przychodu określona w umowie, przypadająca na pierwszy kalendarzowy miesiąc 
ubezpieczenia, po uzupełnieniu, czyli za okres od 5 do 31 sierpnia 2014 r. (27 dni), po po-
mniejszeniu o 13,71%. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, w celu ustalenia kwoty przychodu 
przypadającej na pierwszy kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia należy:
 ■ kwotę 6800 zł podzielić przez łączną liczbę dni trwania umowy zlecenia, tj. przez 108 
(27 dni sierpnia + 30 dni września + 31 dni października + 20 dni listopada), a następnie
 ■ otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni trwania umowy w sierpniu, tj. przez 27. 

Ustalona według wskazanych zasad kwota przychodu za sierpień 2014 r. wynosi 
1699,92 zł, tj. (6800 zł : 108) x 27. Podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy stanowi 
kwota przychodu za sierpień 2014 r., po pomniejszeniu o 13,71%, tj. kwota 1466,86 zł. 

Jeżeli podstawa wymiaru zasiłku przysługującego zleceniobiorcy okaże się niższa niż 
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po pomniejszeniu o składki ZUS, to płatnik nie 
powinien podwyższać jej do poziomu minimalnej podstawy wymiaru zasiłku. 

Przepis stanowiący, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym 
wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie ma 
zastosowania do zleceniobiorców, tylko do pracowników. 

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy

Określenie sytuacji lub regulacja Zasady ustalania 

1 2

Zleceniobiorca stał się niezdolny do 
pracy przed upływem pełnego kalen-
darzowego miesiąca ubezpieczenia 
chorobowego 

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi:
 ■ kwota przychodu określona w umowie przypadająca na 

pierwszy miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia, po po-
mniejszeniu o 13,71% (jeżeli została ustalona w umowie),
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 ■ kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych 
ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie 
same lub podobne umowy za miesiąc, w którym powstało 
prawo do zasiłku, po pomniejszeniu o 13,71% (jeżeli wy-
nagrodzenie w umowie zostało określone stawką godzi-
nową, akordowo lub prowizyjnie),
 ■ najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubez-

pieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało pra-
wo do zasiłku, po pomniejszeniu o 13,71% (jeżeli wyna-
grodzenie zostało określone w inny sposób niż powyżej). 

Przychód podlega uzupełnieniu, jeżeli okres ubezpieczenia 
chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania 
ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu

Wyłączenie przychodu za niektóre mie-
siące 

Wyłączeniu podlega przychód za miesiące ubezpieczenia, 
w których zleceniobiorca wykonywał zlecenie przez mniej 
niż połowę miesiąca na skutek pobierania świadczeń cho-
robowych lub odbywania ćwiczeń wojskowych

 ■ Premie, nagrody, dodatki przysługu-
jące za okresy absencji chorobowej
 ■ Składniki przyznawane niezależnie 

od oceny pracy ubezpieczonego
 ■ Składniki nieuzależnione bezpośrednio 

od indywidualnego wkładu pracy ubez-
pieczonego, ale od wyników grupy wy-
płacane niezależnie od tej absencji 

Uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku Nie obowiązuje 

Odpowiedzi na pytania Czytelników 

(?)
 Zatrudniamy zleceniobiorcę, który zgłosił wniosek o wyłączenie go z dobrowol-
nego ubezpieczenia chorobowego z końcem sierpnia 2014 r. Ponownie przystąpił 

do ubezpieczenia chorobowego od 16 września 2014 r. Pod koniec września stał się nie-
zdolny do pracy z powodu choroby. Czy ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowe-
go należy uzupełnić przychód za wrzesień 2014 r.?

Nie. Przychodu za wrzesień nie należy uzupełniać. Wprawdzie u Państwa zleceniobiorcy 
przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekroczyła 30 dni, ale w czasie jej trwania na-
dal istniał tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Takiej sytuacji nie można potraktować jako 
ubezpieczenie chorobowe z innego tytułu, którego wystąpienie powoduje uzupełnienie przy-
chodu przed przyjęciem go do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku. 

0834000b-9f19-4bac-8db1-fa7b21184e45

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 48, art. 49 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 50 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

Aldona Salamon –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, praktyk z kilkunastolet-
nim doświadczeniem
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>> praca zmianowa, odpoczynek dobowy, doba pracownicza

1.  Praca zmianowa – jak ją wprowadzać 
i planować

Praca zmianowa polega na wykonywaniu pracy według ustalonego roz-
kładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez 
poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni 
lub tygodni. Może być ona stosowana w każdym systemie czasu pracy, tj.: 
podstawowym, równoważnym, przerywanym, zadaniowym, skróconego 
tygodnia pracy, pracy weekendowej, pracy w ruchu ciągłym. 

Praca zmianowa nie jest odręb-
nym systemem czasu pracy, lecz 
jedynie rodzajem organizacji pra-
cy w ramach obowiązującego po-
szczególnych pracowników okre-
ślonego systemu czasu pracy. 

Dopuszczalność pracy zmianowej
Kodeks pracy szczegółowo wymienia przypadki, w których pracodawca może zatrudniać 

pracowników w niedziele i święta. Jedną z podstaw takiego zatrudnienia jest wykonywanie 
przez pracowników pracy zmianowej (art. 15110 pkt 3 Kodeksu pracy). Niektórzy z pracodaw-
ców zaczęli wykorzystywać taką możliwość, wprowadzając w zakładzie rozkład czasu pracy, 
który jednak nie mógł zostać zakwalifikowany jako praca na zmiany. W związku z tym PIP 
zajął stanowisko określające warunki konieczne do wykonywania pracy zmianowej.

Stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z 13 sierpnia 2009 r. w sprawie 
pojęcia systemu pracy zmianowej (KPGIP 2009/08/13–1)

Zgodnie z art. 128 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy pod pojęciem pracy zmianowej należy rozumieć wy-
konywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego zmianę pory wykonywa-
nia pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. 

Pojęcie pracy zmianowej, o której mowa w art. 128 § 2 pkt 1, należy interpretować w związku z art. 2 
ust. 5 Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej nie-
których aspektów organizacji czasu pracy. 

„Praca w systemie zmianowym” oznacza zgodnie z Dyrektywą każdą formę organizacji pracy w sy-
stemie zmianowym, zgodnie z którą pracownicy zmieniają się na tych samych stanowiskach pracy 
według określonego harmonogramu, łącznie z systemem następowania po sobie, który może mieć 
charakter nieprzerwany lub przerywany oraz pociąga za sobą konieczność wykonywania pracy przez 
pracownika o różnych porach w ciągu określonych dni lub tygodni. 

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że cechą charakterystyczną pracy zmianowej jest zmiana 
pracowników na tych samych stanowiskach. Nie jest zatem pracą zmianową na przykład praca, w której 
pracownik pracuje cztery dni od godziny 7, a jeden dzień od godziny 10, jeżeli nie zmienia innego pracow-
nika na tym stanowisku. Można to uznać jedynie jako indywidualny rozkład czasu pracy tego pracownika.

www.inforfk .pl

 Posłuchaj audiokomentarza eksperta „Praca w niedziele 
i święta po zmianach” dostępnego w Bibliotece INFORFK 

na www.inforfk.pl
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Należy pamiętać, że wprowadzenie pracy zmianowej umożliwia pracodawcy zatrudnianie 
pracowników w niedziele, jednak musi on na ogólnych zasadach zapewnić pracownikom co 
najmniej raz na 4 tygodnie niedzielę wolną od pracy (art. 15112 Kodeksu pracy). 

Jak wprowadzić pracę zmianową
Możliwość wprowadzenia w zakładzie zmianowej organizacji pracy w ramach obowiązują-

cego systemu czasu pracy nie została obostrzona żadnymi dodatkowymi warunkami. Może 
ją wprowadzić każdy pracodaw-
ca przez odpowiednie zapisy ak-
tów prawa wewnątrzzakładowego, 
tj. regulaminu pracy, układu zbio-
rowego pracy czy obwieszczenia 
(jeżeli zatrudnia mniej niż 20 pra-
cowników). Pracodawca musi bo-
wiem ustalić w tych przepisach we-

wnątrzzakładowych rozkład czasu pracy pracowników. Musi zatem wskazać zakres czasowy 
poszczególnych zmian roboczych, jakie obowiązują w jego zakładzie.

PRZYKŁAD
W regulaminie pracy zakładu produkcyjnego ustalono system, rozkład i okres rozlicze-
niowy obowiązujący pracowników w następujący sposób: „Wszyscy pracownicy zakła-
du wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy w 3-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym pokrywającym się z kwartałami kalendarzowymi. W zakładzie stosuje 
się zmianową organizację pracy w następującym rozkładzie: 
 ■ I zmiana od godz. 6.00 do godz. 14.00, 
 ■ II zmiana od godz. 14.00 do godz. 22.00, 
 ■ III zmiana od godz. 22.00 do godz. 6.00.” 

Taki zapis w treści regulaminu pracy jest wystarczający do planowania pracownikom 
pracy na zmiany. Każdorazowo jednak pracodawca musi udostępniać pracownikom na 
co najmniej miesięczne okresy grafiki pracy wskazujące, na której z możliwych zmian 
pracownik ma wykonywać pracę w poszczególnych dniach. 

Pracodawca może wprowadzić pracę zmianową do regulaminu pracy samodziel-
nie albo w porozumieniu ze związkami zawodowymi, jeżeli takie działają w jego firmie. 
W przypadku gdy pracodawca nie osiągnie porozumienia w kwestii wprowadzenia pra-
cy zmianowej ze związkami zawodowymi, może wprowadzić pracę zmianową do regu-
laminu jednostronnie (art. 104 2 § 2 Kodeksu pracy). Również samodzielnie pracodaw-
ca może wprowadzić pracę zmianową do obwieszczenia, nawet gdy w firmie działają 
związki zawodowe. Natomiast konieczne jest uzgodnienie ze związkami zawodowymi 
wprowadzenia pracy zmianowej do układu zbiorowego pracy. Brak zgody związków 
zawodowych na taki rozkład czasu pracy oznacza, że nie będzie on wprowadzony 
u danego pracodawcy. 

www.inforfk .pl
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dostępnych w Bibliotece INFORFK 

na www.inforfk.pl



IV. PRAWO PRACY 31

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 19(259)

Kto może pracować na zmiany

Wykonywanie pracy w zmianowym rozkładzie czasu pracy może dotyczyć, co do zasa-
dy, każdej grupy pracowników. Nie ma znaczenia nie tylko system czasu pracy, w jakim są 
zatrudnieni pracownicy, ale również rodzaj pracy, jaką mają wykonywać, czy miejsce jej wy-
konywania. Ograniczenia będą dotyczyły: 
 ■ pracowników niepełnosprawnych, 
 ■ pracowników opiekujących się dziećmi do 4 lat, 
 ■ pracownic w ciąży,
 ■ pracowników młodocianych. 

Zarówno pracownicy niepełnosprawni, jak i kobiety w ciąży, pracownicy młodociani oraz 
pracownicy opiekujący się dzieckiem do 4 lat mogą, co do zasady, wykonywać pracę na zmia-
ny, jednak nie mogą pracować w nocy. Zatem możliwość ich zatrudnienia na III zmianie będzie 
niemożliwa lub znacznie utrudniona ze względu na porę nocną, jaka najczęściej przypada na 
tej zmianie. Pracownicy niepełnosprawni mają ustawowy zakaz wykonywania pracy w porze 
nocnej bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności. Dlatego planowanie im pracy 
na III zmianie będzie wykluczone. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wykonywali oni pra-
cę zmianową, jednak tylko w zakresie I i II zmiany. Obostrzenie to nie będzie dotyczyło osób 
zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowa-
dzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opie-
kę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej…).

Możliwości wyłączenia zakazu pracy w porze nocnej nie przewidziano dla kobiet w ciąży 
oraz pracowników młodocianych. W ich przypadku pozostaje więc jedynie planowanie pra-
cy na pierwszych dwóch zmianach. Dodatkowo w przypadku pracowników młodocianych, 
którzy nie ukończyli gimnazjum lub je ukończyli, ale nie mają 16 lat, pora nocna jest wydłużo-
na o 2 godziny i przypada między godz. 20.00 a godz. 6.00. Bardzo to ogranicza możliwość 
wykonywania przez tych pracowników pracy zmianowej. 

Natomiast pracownicy opiekujący się dzieckiem do 4 lat mogą pracować w nocy, jeżeli wy-
rażą na to zgodę (art. 178 § 2 Kodeksu pracy). Zatem tylko w przypadku braku zgody na pracę 
w nocy takich pracowników nie będzie można ich zatrudniać na III zmianie w porze nocnej.

Planowanie pracy zmianowej
Planowanie pracownikom pracy na poszczególnych zmianach może się odbywać przez 

ustalanie tygodniowych okresów wykonywania pracy na tej samej zmianie, ale nie tylko. 
Pracodawca może bowiem swobodnie planować grafik zmian dla poszczególnych pracow-
ników, pamiętając jednak o definicji doby pracowniczej oraz o konieczności zapewnienia 
pracownikom odpoczynków dobowych i tygodniowych. 

PRZYKŁAD 
Pracownica jest zatrudniona w podstawowym systemie czasu pracy na 3 zmiany od 
poniedziałku do piątku na podstawie grafiku sporządzanego przez jej bezpośredniego 
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przełożonego. W zakładzie stosuje się sposób planowania pracy na poszczególnych 
zmianach, polegający na 2-dniowych okresach wykonywania pracy na tej samej zmianie. 
Kierownik sporządził miesięczny harmonogram, w którym zaplanował pracownicy czas 
pracy na wrzesień 2014 r. w następujący sposób:

Grafik – wrzesień 2014 r.

Data Dzień Godziny pracy Zmiana Odpoczynek

1 Poniedziałek 6.00–14.00 I

2 Wtorek 6.00–14.00 I

3 Środa 14.00–22.00 II

4 Czwartek 14.00–22.00 II

5 Piątek 22.00–6.00 III  

6 Sobota – – –

7 Niedziela – – –

8 Poniedziałek 22.00–6.00 III naruszenie odpoczynku dobowego

9 Wtorek 14.00–22.00 II

10 Środa 14.00–22.00 II naruszenie odpoczynku dobowego

11 Czwartek 6.00–14.00 I

12 Piątek 6.00–14.00 I

13 Sobota – – –

14 Niedziela – – –

15 Poniedziałek 6.00–14.00 I

16 Wtorek 6.00–14.00 I

17 Środa 14.00–22.00 II

18 Czwartek 14.00–22.00 II

19 Piątek 22.00–6.00 III

20 Sobota – – –

21 Niedziela – – –

22 Poniedziałek 22.00–6.00 III naruszenie odpoczynku dobowego

23 Wtorek 14.00–22.00 II

24 Środa 14.00–22.00 II naruszenie odpoczynku dobowego

25 Czwartek 6.00–14.00 I

26 Piątek 6.00–14.00 I

27 Sobota – – –

28 Niedziela – – –

29 Poniedziałek 6.00–14.00 I

30 Wtorek 6.00–14.00 I
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Taki rozkład zmian jest nieprawidłowy, ponieważ spowodował, że pracownica 4-krotnie 
nie miała zapewnionego nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku w dobie pracow-
niczej. Planując pracę w rozkładzie 3-zmianowym należy pamiętać, że przejście pra-
cownika ze zmiany wyższej na niższą może nastąpić jedynie po dniu przerwy w pracy. 
W każdym innym przypadku dojdzie do naruszenia odpoczynku dobowego. Nie ma 
przy tym znaczenia, czy pracownik przechodzi ze zmiany II na I, czy z III na II. Nie ma 
natomiast przeszkód prawnych, by pracownikowi zaplanować pracę w kolejnym dniu na 
późniejszej zmianie niż poprzedniego dnia. 

Praca zmianowa a odpoczyne k tygodniowy
Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprze-

rwanego odpoczynku tygodniowego, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku dobowego.

W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przej-
ściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwa-
ny odpoczynek może obejmować w powyższych przypadkach mniejszą liczbę godzin, nie 
może być jednak krótszy niż 24 godziny (art. 133 § 2 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin wykonywał 
pracę w tygodniu od poniedziałku do soboty na II zmianę w godzinach od 14.00 do 
22.00. W niedzielę pracownik miał dzień wolny. W kolejnym tygodniu pracownikowi za-
planowano w harmonogramie pracę na I zmianę od godz. 6.00. Przedstawia to poniższy 
harmonogram:

Dzień Godziny pracy Zmiana

Poniedziałek 14.00–22.00 II zmiana

Wtorek 14.00–22.00 II zmiana 

Środa 14.00–22.00 II zmiana 

Czwartek 14.00–22.00 II zmiana 

Piątek 14.00–22.00 II zmiana 

Sobota 14.00–22.00 II zmiana 

Niedziela wolne wolne

Poniedziałek  6.00–14.00  I zmiana

W tak zaplanowanym rozkładzie czasu pracy pracownikowi zapewniono jedynie 32 godzi-
ny nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego od godz. 22.00 w sobotę do godz. 6.00 
w poniedziałek. Ponieważ dochodzi do zmiany pory wykonywania pracy przez pracow-
nika, gdyż przechodzi on z II na I zmianę, taki odpoczynek jest dopuszczalny. 
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Nieformalna zamiana godzin pracy

Mimo zmiany przepisów dotyczących czasu pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r., 
które znacznie uelastyczniły możliwość planowania czasu pracy pracowników, w dalszym cią-
gu niedozwolone są nieformalne zamiany między pracownikami zmian roboczych. Wprawdzie 
ustawodawca dopuścił możliwość naruszania doby pracowniczej i ponownego rozpoczyna-
nia pracy w niezakończonej dobie, to jednak niezmiennie, nawet w takim przypadku, naka-
zuje przestrzegać co najmniej 11-godzinnego odpoczynku dobowego. To sprawia, że mimo 
zastosowania w zakładzie ruchomych rozkładów czasu pracy zamienienie się przez pracow-
ników zmianami spowoduje naruszenie przepisów o odpoczynkach dobowych. 

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony w zakładzie produkcyjnym wykonując pracę na 3 zmiany od 
poniedziałku do piątku. W zakładzie obowiązują miesięczne grafiki wyznaczające, na 
której zmianie w danym tygodniu poszczególne grupy pracowników mają wykonywać 
pracę. W pierwszym tygodniu września 2014 r. pracownikowi zaplanowano pracę na 
pierwszej zmianie w godz. od 7.00 do 15.00. W związku z nieprzewidzianymi okolicz-
nościami pracownik za zgodą kierownika zamienił się zmianami z kolegą z II zmiany 
i 3 września wykonywał pracę na II zmianie. Jego praca w tym tygodniu wyglądała zatem 
następująco:

Data Dzień Plan Zmiana Wykonanie Zmiana Odpoczynek dobowy

1 Poniedziałek 7.00–15.00 I  7.00–15.00 I –

2 Wtorek 7.00–15.00 I 7.00–15.00 I –

3 Środa 7.00–15.00 I 15.00–23.00 II naruszony

4 Czwartek 7.00–15.00 I  7.00–15.00 I –

5 Piątek 7.00–15.00 I  7.00–15.00 I –

6 Sobota – – – – –

7 Niedziela – – – – –

W takim przypadku doba pracownicza pracownika rozpoczęła się w środę o godz. 7.00, 
tj. zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy na ten dzień. Pracownik wyko-
nując w tym dniu pracę na II zmianie nie miał zapewnionego nieprzerwanego, co naj-
mniej 11-godzinnego odpoczynku dobowego w tej dobie. Pracował bowiem w środę do 
godz. 23.00, a przystąpił do pracy w czwartek o godz. 7.00. Doszło zatem do naruszenia 
przepisów o odpoczynkach dobowych, co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pra-
cowniczym zagrożone grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Czy pracownikom zatrudnionym na zmiany wystarczy wyłącznie przedstawić roz-
kład poszczególnych zmian?
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Nie. Samo dostarczenie rozkładu pracy na określonych zmianach czasu pracy nie jest 
wystarczające. Każdy z pracowników pracujących na zmiany musi otrzymać indywidulany 
rozkład czasu pracy (grafik), w którym będzie nie tylko wskazana zmiana, na której ma wy-
konywać pracę w poszczególnych dniach, ale również dodatkowe dni wolne, w których nie 
będzie on wykonywał pracy. Jest to wymagane ze względu na konieczność zapewnienia mu 
w okresie rozliczeniowym liczby dni wolnych wynikających z niedziel, świąt i dni wolnych 
z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

aea07b02-a4de-4bcc-ac42-580c4c6ff15c

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1042 § 2, art. 128 § 2 pkt 1, art. 132–133, art. 146, art. 150, art. 15110 pkt 3, art. 15112, art. 178 § 1 i § 2 ustawy 

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

 ● art. 15 ust. 3, art. 16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 877

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

CZYTAJ TAKŻE

„Jak trzeba liczyć dobowy odpoczynek przy pracy zmianowej” – MPPiU nr 3/2013; dostęp-
ny na www.inforfk.pl 

>> wyjścia prywatne, godziny nadliczbowe, okres rozliczeniowy

2.  W jakim terminie można wyznaczyć 
odpracowanie wyjścia prywatnego 

PROBLEM  Na wniosek pracownika udzieliłem mu 4 godzin zwolnienia od pra-
cy w związku z wizytą u lekarza. Do kiedy mogę wyznaczyć pracownikowi 
termin odpracowania takiego zwolnienia? Czy musi to mieć miejsce w tym 
samym miesiącu, w którym nastąpiło wyjście prywatne? Czy mogę zlecić pra-
cownikowi odpracowanie wyjścia prywatnego w porze nocnej (wyjście miało 
miejsce w ciągu dnia)?

RADA  Nie ma bezpośrednich ograniczeń w zakresie terminu odpracowania 
wyjścia prywatnego, a zatem nie musi ono zostać odpracowane w tym samym 
miesiącu, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia. Najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem jest odpracowanie wyjścia prywatnego w czasie trwającego 
okresu rozliczeniowego, w którym pracownik korzystał z takiego zwolnienia. 
Pracodawca może nakazać pracownikowi odpracowanie wyjścia prywatnego 
w godzinach nocnych. 
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UZASADNIENIE  Termin odpracowania wyjścia prywatnego wskazuje pracodawca. Nie ma 
jednak podstaw do ograniczania terminu odpracowania do miesiąca kalendarzowego, w któ-
rym miało miejsce wyjście prywatne. Miesiąc nie jest jednostką rozliczeniową czasu pracy. 
Taki charakter ma okres rozliczeniowy. To, że wynagrodzenie i jego składniki odnoszone są 
do okresu miesiąca, nie ogranicza pracodawcy możliwości wyznaczenia późniejszego ter-
minu odpracowania zwolnienia, jeśli nadal będzie to niezakończony okres rozliczeniowy.

Odpracowanie wyjścia prywatnego w in-
nym miesiącu będzie wpływało jedynie na 
wynagrodzenie za poszczególne miesiące. 
W miesiącu, w którym pracownik ze wzglę-
du na prywatne zwolnienie nie przepraco-
wał pewnego przedziału czasu (w sytuacji 
przedstawionej w pytaniu – 4 godzin), otrzy-

ma niższe wynagrodzenie, gdyż za czas zwolnienia nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 
W miesiącu zaś, w którym „oddaje” pracodawcy ten czas, jego wynagrodzenie będzie nieco 
wyższe, ponieważ będzie obejmować także te dodatkowe 4 godziny. 

Zatem do odpracowania wyjścia prywatnego może dojść w czasie okresu rozliczeniowe-
go, w którym pracownik został zwolniony od pracy. Zdaniem części ekspertów nie ma też 
przeszkód, aby odpracowanie wyjścia prywatnego nastąpiło w kolejnym okresie rozliczenio-
wym. Odpracowanie wyjścia prywatnego nie jest bowiem uważane za pracę w godzinach 
nadliczbowych, dlatego nie trzeba go rekompensować w formie czasu wolnego lub dodat-
ku do wynagrodzenia w ramach danego okresu rozliczeniowego. Jednak najbezpieczniej 
jest, aby odpracowanie wyjścia prywatnego miało miejsce w ramach tego samego okresu 
rozliczeniowego, w którym doszło do wyjścia. Przyjęcie dowolności w zakresie wyznacza-
nia przez pracodawcę terminu odpracowania wyjścia prywatnego prowadziłoby do sytuacji 
utrzymywania pracowników – niekiedy przez bardzo długi czas – w niepewności i niewie-
dzy co do terminu odpracowania. Ponadto pracodawcy mogliby kumulować odpracowania 
wyjść prywatnych i następnie zlecać pracownikom ich odpracowywanie np. przez tydzień 
codziennie po kilka godzin. 

Aby uniknąć nieporozumień z pracownikami, pracodawca może ustalić zasady odpra-
cowania wyjść prywatnych w przepisach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie pracy lub 
układzie zbiorowym pracy. Mogą one być też ustalane każdorazowo na mocy porozumienia 
pracodawcy i pracownika. 

Nie ma również ograniczenia, zgodnie z którym za wyjście prywatne w ciągu dnia 
można byłoby wyznaczyć pracownikowi jedynie odpracowanie tego wyjścia także w cią-
gu dnia. Pracodawca może zatem wyznaczyć w celu odpracowania termin nocny. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że o ile czas odpracowania nie jest traktowany jako praca w go-
dzinach nadliczbowych, a zatem nie powstaje w związku z tym prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia za nadgodziny, o tyle nie ma wyłączenia w zakresie prawa do odrębne-
go świadczenia, jakim jest dodatek za pracę w porze nocnej (art. 151 § 21 Kodeksu pra-
cy). Jeżeli więc odpracowanie będzie miało miejsce w godzinach nocnych, to za każdą 
z przypadających na porę nocną godzin pracownikowi będzie przysługiwać dodatek 

UWAGA!
Pracodawca może wyznaczyć pracownikowi odpra-
cowanie wyjścia prywatnego w innym miesiąc niż 
ten, w którym to wyjście miało miejsce. 
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nocny. Wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za 
każdą godzinę pracy w nocy. 

Należy jednak pamiętać, że odpracowanie wyjścia prywatnego nie może ograniczać 
prawa pracownika do minimalnego odpoczynku dobowego, wynoszącego nieprzerwanie 
11 godzin na dobę, a także tygodniowego, wynoszącego nieprzerwanie 35 godzin w tygo-
dniu (art. 151 § 21 Kodeksu pracy). Wynika z tego, że odpracowanie powinno mieć miej-
sce bezpośrednio po normalnych godzinach pracy (albo przed) lub ewentualnie w nieda-
lekim ich odstępie.

PRZYKŁAD
Pracownik pracował w godz. od 8.00 do 16.00. Pracodawca wyznaczył mu 4 godziny 
odpracowania wcześniejszego zwolnienia z pracy na godz. od 19.00 do 23.00. Doba pra-
cownicza tego pracownika kończy się o godz. 8.00 i do tej godziny musi mieć zapewnio-
ny ciągły, 11-godzinny odpoczynek dobowy. Czas odpracowania został zatem ustalony 
niezgodnie z przepisami. Maksymalnie pracownik musiałby zakończyć wykonywanie 
pracy o godz. 21.00, aby mieć zapewniony 11-godzinny odpoczynek dobowy. 

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 80, art. 132–133, art. 151 § 21, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. 

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

4d11aa9c-f9c6-4d35-8990-5656af22296a

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

„Jak dokumentować wyjścia prywatne pracowników po zmianie przepisów” – MPPiU 
nr 23/2013; dostępny na www.inforfk.pl

W tym numerze dodatki:

  Ustalanie okresu 
wypowiedzenia
– nietypowe sytuacje
(na podręcznym 
kartoniku)

  Sposób na płace: Skutki 
przyznawania pracownikom 
świadczeń pozapłacowych 
po wyroku TK z 8 lipca 2014 r.
– w praktyce

dodatek nr 14
 nr  19(259)   1.10.2014

SKUTKI PRZYZNANIA PRACOWNIKOM  

ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH  

PO WYROKU TK Z 8 LIPCA 2014 R.  

– W PRAKTYCE

Sposób na płace

  Wskaźniki i stawki
codziennie aktualizowane 
na www.inforfk.pl

dodatek nr 14
        nr       19(259)       1.10.2014

DZIAŁ I.  CZAS PRACY

 1. Nominalny wymiar czasu pracy w 2014 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ł II WYNAGRODZENIA . . . . . . 3

Wskaźniki i stawki
stan prawny na dzień 18 września 2014 r.codziennie aktual izowane na www.inforfk.pl
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>> odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne, zwolnienie podatkowe

1.  Konsekwencje zwolnienia z podatku 
niektórych odszkodowań z mocą wsteczną 
od 1 stycznia 2014 r. 

Od 1 stycznia 2014 r. z podatku dochodowego zostały zwolnione od-
szkodowania i zadośćuczynienia wynikające z przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u pracodawcy. Zwolnienie ma zastosowanie do rekom-
pensat wypłaconych od tej daty. 

Przed zmianą przepisów zwolnione z podatku dochodowego były wyłącznie otrzymane od-
szkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikały wprost 
z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych 
ustaw (z wyjątkami wskazanymi w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof). Zatem opodatkować na-
leżało świadczenia wypłacone na podstawie innych źródeł prawa pracy niż wyżej wskazane. 

Zasady opodatkowania zadośćuczynień i odszkodowań 
do 31 grudnia 2013 r.
W interpretacji indywidualnej z 9 sierpnia 2013 r. (IBPBII/1/415–533/13/MK) Dyrektor Izby 

Skarbowej w Katowicach wskazał, że:
(…) ze zwolnienia korzystają tylko te odszkodowania, których wysokość lub zasady 
ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia. W po-

wyższym przepisie ustawodawca jednoznacznie wymienił akty wykonawcze do ustaw określa-
jące wysokość lub zasady ustalania odszkodowań (zadośćuczynień). Aktami wykonawczymi 
w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy są akty wykonawcze, w tym rozporządzenia wydane 
na podstawie jednoznacznej delegacji zapisanej w ustawie na rzecz konkretnego organu ad-
ministracji. Układ zbiorowy pracy – aczkolwiek na mocy art. 9 ww. Kodeksu pracy stanowiący 
obowiązujące w Spółce źródło prawa pracy – nie jest aktem wykonawczym, o jakim mowa 
w omawianym przepisie.

W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że: 
wypłacona Wnioskodawczyni kwota w wysokości 50 000,00 zł nie podlega zwolnie-
niu na podstawie ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ponieważ stanowi wypłatę pieniężną, której podstawą prawną 

są postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy nieposiadające rangi ustawy lub 
przepisu wykonawczego wydanego na podstawie ustaw (…). 

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 stycznia 2011 r. 
(ITB2/415–987/10/MK).

Pełną treść interpretacji 
znajdziesz na www.inforfk.pl 
w zakładce „Interpretacje”
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Tak orzekały również sądy administracyjne, np.: WSA w Gliwicach w wyroku z 20 stycz-
nia 2009 r. (I SA/Gl 974/07), NSA w wyroku z 7 października 2010 r. (II FSK 941/09) i WSA 
w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 24 sierpnia 2011 r. (I SA/Go 520/11). W pierwszym ze 
wskazanych wyroków sąd stwierdził, że: 

(…) wprowadzona art. 21 ust. 1 pkt 3 in initio zasada zwolnienia od podatku do-
chodowego odszkodowań otrzymanych przez osoby fizyczne odnosi się tylko 
do tych odszkodowań, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost 

z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 
Przepis ten, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, należy interpretować 
w sposób ścisły. (…) Układ zbiorowy pracy nie jest ani ustawą, ani aktem wykonawczym 
ustawy w przedstawionym wyżej znaczeniu, a zatem również w również w rozumieniu art. 21 
ust. 1 pkt 3 updof (…).

Warunki zwolnienia z podatku rekompensat 
wypłaconych od 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów 
wewnątrzzakładowych 
W wyniku nowelizacji przepisów m.in. ustawy o pdof  katalog odszkodowań i zadośćuczy-

nień zwolnionych z podatku poszerzono o przysługujące w wysokości lub na zasadach wy-
nikających wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych pochodzących z poro-
zumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy 
(a więc ze wszelkich źródeł prawa pracy innych niż ustawy i wydane na ich podstawie akty wy-
konawcze). Nowe przepisy mają zastosowa-
nie do świadczeń wypłaconych od 1 stycznia 
2014 r. (art. 14 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw).

Warunkiem skorzystania z nowego zwol-
nienia jest, aby z przepisów wewnątrzzakładowych wprost wynikały wysokość lub zasady 
ustalania odszkodowań i zadośćuczynień. Wypłacone świadczenia nie będą bowiem zwol-
nione z podatku, jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe nie będą określać ich wysokości lub 
zasad ustalania. 

PRZYKŁAD
Pracownik spółki ABC Marcin G. otrzymał w 2013 r. odszkodowanie z tytułu rozwiązania 
umowy o pracę w okresie ochronnym w wysokości wynikającej z Umowy Społecznej bę-
dącej częścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Tak przyznane odszkodowane 
w 2013 r. nie było zwolnione z podatku.
Karol P., pracownik tej samej spółki, pod koniec września 2014 r. otrzyma takie samo 
odszkodowanie. Po zmianie przepisów przyznane pracownikowi odszkodowanie jest 
zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof.

UWAGA!
Aby odszkodowanie lub zadośćuczynienie przyzna-
ne na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych 
mogło być zwolnione z podatku, jego wysokość lub 
zasady ustalania muszą wynikać z tych przepisów. 
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Jednak omawiane zwolnienie nie obejmuje odszkodowań i zadośćuczynień wyłączonych 
z tego katalogu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a–g ustawy o pdof, tj. m.in. odpraw i od-
szkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia czy odpraw z ustawy o zwolnieniach gru-
powych. Ustawodawca bowiem nie zmodyfikował katalogu tych wyłączeń. 

Opodatkowanie odszkodowań i zadośćuczynień wypłaconych (otrzymanych) od 1 stycz-
nia 2014 r.

Zakres zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof

Do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r.

otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia, których wysokość lub zasady ustalania wy-
nikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub 
przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie tych ustaw

 ■ otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia, których wysokość lub zasady ustalania wy-
nikają wprost z przepisów odrębnych ustaw 
lub przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie tych ustaw;
 ■ otrzymane odszkodowania lub zadośćuczy-

nienia, których wysokość lub zasady ustala-
nia wynikają wprost z postanowień układów 
zbiorowych pracy, innych opartych na usta-
wie porozumień zbiorowych, regulaminów lub 
statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodek-
su pracy

Odszkodowania i zadośćuczynienia niezwolnione z podatku

 ■ określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę
 ■ odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania 

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 ■ odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozosta-

jącym w stosunku służbowym
 ■ odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
 ■ odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnoś-

cią gospodarczą
 ■ odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów 

specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali podatkowej lub 
podatkiem liniowym
 ■ odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe

Zmiana przepisów ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia pracowników (chociaż nie 
ulega wątpliwości, że to oni są jej największymi beneficjentami), lecz również pracodawców. 
Dotychczas bowiem pracodawcy wypłacając odszkodowanie lub zadośćuczynienie, którego 
wysokość lub zasady ustalania wynikają z innych źródeł prawa pracy niż ustawy oraz prze-
pisy wykonawcze, byli zobowiązani do:
 ■ potrącania zaliczek na podatek dochodowy oraz uwzględniania odszkodowań lub za-

dośćuczynień w sporządzanych pracownikom informacjach PIT-11 – w zakresie, w jakim 
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odszkodowania lub zadośćuczynienia stanowiły przychody ze stosunku pracy (np. in-
terpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2011 r. 
(IPPB4/415–266/10/11–12/JK),
 ■ sporządzania po zakończeniu roku informacji PIT-8C – w zakresie, w jakim odszkodowania 

lub zadośćuczynienia stanowiły przychody z innych źródeł (np. w przypadku ich wypłaca-
nia członkom zmarłych pracowników).

Obecnie w zakresie, w jakim zastosowanie ma omawiane zwolnienie, pracodawcy nie 
mają wskazanych obowiązków. 

Konsekwencje zmiany przepisów 
Nie zostało określone w przepisach, jak powinni postąpić pracodawcy, którzy przed zmia-

ną przepisów potrącili zaliczki na podatek od wypłaconych pracownikom odszkodowań lub 
zadośćuczynień, których wyso-
kość lub zasady ustalania wynika-
ły z innych źródeł prawa pracy niż 
ustawy oraz przepisy wykonaw-
cze. Zważywszy iż przepisy nie 
określają sposobu postępowania 
w takich przypadkach – tacy pra-
codawcy mają do wyboru jedno z dwóch rozwiązań:
 ■ uwzględnić fakt opodatkowania zwolnionych wstecznie przychodów przy obliczaniu za-

liczek na podatek za kolejne miesiące 2014 r.,
 ■ uwzględnić zwolnienie z podatku tylko w sporządzanej pracownikowi po zakończeniu roku 

informacji PIT-11. Odpowiednie zastosowanie w takim przypadku znajdzie, przykładowo, 
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 czerwca 2010 r. 
(IPPB2/415–220/10–3/AK), zgodnie z którą: 

(…) wnioskodawca z uwagi na wytyczne art. 76c ustawy Ordynacja podatkowa 
nie powinien korygować dotychczas wpłaconych zaliczek na podatek docho-
dowy, zaś w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 

(PIT-4R) wpisać dane o wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu 
– z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych [w omawianej sytuacji – wynikających 
z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym po zmianie przepisów 
– przyp. red.] – oraz faktycznie pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik 
odzyska nadpłaconą zaliczkę wykazując nadpłatę w zeznaniu rocznym (…).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
W 2014 r. otrzymaliśmy interpretację indywidualną MF uznającą nasze stanowisko, 
w którym stwierdziliśmy, że wypłacone pracownikowi odszkodowanie wynikające 

z regulaminu wynagradzania jest zwolnione z podatku, za nieprawidłowe. Czy po zmianie 
przepisów wydana interpretacja jest dla nas wiążąca?

www.inforfk .pl

 Zobacz cykl wideoszkoleń „Prawo pracy i ubezpieczeń 
2013/2014” dostępnych w Bibliotece INFORFK 

na www.inforfk.pl
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Nie. Mając jednak na uwadze, że przepisy nie przewidują obowiązku lub możliwości zmiany 
interpretacji indywidualnych w razie zmiany przepisów, na których podstawie zostały wyda-
ne, powinni Państwo wystąpić do Ministra Finansów o wydanie nowej interpretacji. Zmiana 
przepisów spowodowała, że utraciły moc wiążącą interpretacje indywidualne dotyczące sto-
sowania zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, do od-
szkodowań lub zadośćuczynień, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z innych 
niż ustawy oraz przepisy wykonawcze źródeł prawa pracy. Jednak nadal wiążące są inter-
pretacje indywidualne dotyczące stosowania wskazanego zwolnienia do odszkodowań lub 
zadośćuczynień, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów od-
rębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. 

3da0a453-b329-47b0-a821-8e6cc8f9265d

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 

poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915

 ● art. 2 pkt 8 lit. a, art. 14, art. 17 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – w dniu oddania 
MPPiU do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw

 ● art. 14c, art. 14e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1171

 ● art. 9 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 208

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

>>  wypłata, wynagrodzenie, pracownik

2.  Upoważnienie przez pracownika 
osoby trzeciej do odbioru jego wynagrodzenia 
– obowiązki pracodawcy

Pracownik ma prawo upoważnić inną osobę do odbioru swojego wy-
nagrodzenia na podstawie pisemnego oświadczenia. Może to nastą-
pić przez wskazanie rachunku bankowego tej osoby. Czynność taka nie 
oznacza, że pracownik zrzeka się wynagrodzenia lub przenosi do niego 
prawo na inną osobę. Przekazanie wynagrodzenia na inny rachunek za 
zgodą pracownika powoduje, że pracodawca postawił wynagrodzenie 
do dyspozycji zatrudnionego. 

Wynagrodzenie za pracę stanowi jeden z podstawowych elementów umowy o pracę. 
Pracownik nie ma prawa zrzec się wynagrodzenia. Wszelkie dyspozycje w tym zakresie 
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zarówno ustne, jak i pisemne są nieważne. Obowiązkiem pracodawcy jest więc wypłata wy-
nagrodzenia za wykonaną pracę.

Dyspozycja pracownika dotycząca przekazania wynagrodzenia 
na rachunek innej osoby 
Zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia bezpośrednio do rąk pracownika. Spełnienie 

tego obowiązku w inny sposób jest możliwe, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub 
wynika to z woli pracownika wyrażonej w formie pisemnej. Pracownik może więc zadecy-
dować, aby jego wynagrodzenie było przekazywane np. na rachunek bankowy lub prze-
kazem pocztowym. 

Wynagrodzenie za pracę przysługuje konkretnemu pracownikowi. Powstaje w związku 
z tym wątpliwość, czy może być ono przekazane np. na rachunek bankowy innej osoby. 
Przepisy prawa pracy bezpośrednio nie przewidują takiej możliwości. Nie oznacza to jed-
nak, że czynność, w ramach której pracownik upoważnia inną osobę do pobrania wyna-
grodzenia przez dokonanie przelewu na wskazany rachunek bankowy, będzie bezskutecz-
na. Aby dyspozycja przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy innej osoby była 
dla pracodawcy wiążąca, musi spełnić pewne warunki. W tym zakresie należy odwołać się 
do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 300 Kodeksu pracy). Artykuł 95 Kodeksu cywilnego 
przewiduje, że czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela. Czynność praw-
na dokonana w granicach umocowania przez przedstawiciela pociąga za sobą skutki bez-
pośrednio dla reprezentowanego. W omawianym przypadku przedstawicielstwo będzie wy-
nikać z oświadczenia pracownika, czyli z pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być 
udzielone w formie pisemnej.

Przykładowy wzór dyspozycji pracownika dotyczącej przekazywania wynagrodzenia na ra-
chunek innej osoby

…………………………....................... ....................………………………….
       Imię i nazwisko pracownika                                                                                 Miejscowość, data

……………………….....................….
                 Adres          

 ……………………….....................….
                                                                                                                                                  Nazwa pracodawcy

DYSPOZYCJA PRZEKAZANIA WYNAGRODZENIA

Wnoszę o przekazywanie od dnia … wszystkich składników mojego wynagrodzenia za pracę na 
rachunek bankowy nr …......................................................, którego właścicielem jest ….......................
................... Upoważnienie obowiązuje do dnia ..............................

 ……………………….....................….
          Podpis pracownika
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Nie ma przeszkód, aby oświadczenie (pełnomocnictwo) pracownika pozostawało aktual-
ne przez cały okres zatrudnienia. Może być ono też udzielone na czas określony i odnosić 
się do wynagrodzenia za dany okres, np. za konkretny miesiąc. 

Przekazując wynagrodzenie pracownika na rachunek innej wskazanej przez niego osoby 
pracodawca może mieć wątpliwość, czy przekazał wynagrodzenie do dyspozycji pracowni-
ka. Jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone terminowo i w pełnej należnej wysokości, na-
leży uznać, że zostało ono przekazane pracownikowi do dyspozycji – niezależnie od tego, 
czy zostało przelane na konto osobiste pracownika, czy na wskazany przez niego rachunek 
bankowy innej osoby. W tym przypadku pracownik jest dysponentem w zakresie wskazania 
miejsca przekazania wynagrodzenia. 

Zatem pracodawca postępując zgodnie z wnioskiem pracownika w pełni realizuje obo-
wiązek przekazania wynagrodzenia do jego dyspozycji. Odrębną kwestią, niezależną od pra-
codawcy, są relacje między pracownikiem a osobą, na której konto bankowe pracodawca 
dokonuje przelewu. 

PRZYKŁAD
Pracodawca dokonał przelewu na wskazane przez pracownika konto. Właściciel ra-
chunku w tym samym dniu pobrał pieniądze bez porozumienia z pracownikiem. W takiej 
sytuacji pracodawca nie może być stroną wzajemnych roszczeń między pracownikiem 
a właścicielem rachunku. 

Należy mieć na uwadze, że czynność nie może być skutecznie dokonana przez przed-
stawiciela (pracownika) w przypadku, gdy istnieją w tym zakresie wyjątki wynikające z usta-
wy lub z właściwości czynności prawnych. W pierwszej kolejności należy przywołać zakaz 
zrzekania się prawa do wynagrodzenia. Fakt przekazania pracodawcy przez pracownika dys-
pozycji do przelewania wynagrodzenia na rachunek bankowy innej osoby nie powinien być 
jednak utożsamiany ze zrzeczeniem się prawa do wynagrodzenia. O zrzeczeniu można by 
mówić dopiero wówczas, gdyby pracownik wydał dyspozycję, z której wynikałoby, że chce 
pracować za darmo. 

Zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia do rąk innej osoby (na inny rachu-
nek bankowy) może być w każdej chwili odwołana. Pracodawca będzie nią związany od mo-
mentu otrzymania stosownej informacji w tym zakresie. 

PRZYKŁAD 
Pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia 9. dnia każdego miesiąca. Pracownik 
znajdujący się na urlopie wypoczynkowym wysłał dzień wcześniej tradycyjną pocztą 
informację, że odwołuje dotychczasowe upoważnienie, na podstawie którego praco-
dawca przekazywał wynagrodzenie na rachunek innej osoby. Ze względu na to, że 
oświadczenie pracownika dotarło do pracodawcy z opóźnieniem, wynagrodzenie zo-
stało wypłacone na podstawie poprzednich ustaleń. Postępowanie pracodawcy było 
prawidłowe. Cofnięcie upoważnienia wiąże go bowiem dopiero od momentu otrzymania 
oświadczenia, tak aby mógł zapoznać się z jego treścią. 
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Wynagrodzenie pracownika na rachunek jego małżonka

W praktyce nie ma przeszkód, aby pracownik złożył dyspozycję przekazywania wy-
nagrodzenia w całości lub w części swojemu małżonkowi. W typowych relacjach między 
małżonkami procedura w tym zakresie, co do zasady, nie różni się od tej, która obowiązu-
je, jeżeli pracownik chce, aby jego wynagrodzenie było przekazywane na rachunek innej 
osoby. Jednak inaczej wygląda sytuacja, kiedy jeden z małżonków narusza obowiązek za-
spokajania potrzeb rodziny, do czego obligują go przepisy. Oboje bowiem małżonkowie są 
zobowiązani, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przy-
czyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we 
wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku, sąd może nakazać, aby wy-
nagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości 
lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (art. 27–28 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego). Nakaz sądu w tym zakresie zachowuje moc, mimo ustania po jego wydaniu 
wspólnego pożycia małżonków. 

Wniosek o wydanie wynagrodzenia drugiemu małżonkowi może zostać złożony 
w przypadku pozostawania małżonków we wspólnym pożyciu, tj. gdy istnieje między 
nimi więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Brak wspólnego pożycia spowoduje, że 
wniosek o wydanie nakazu wypłaty wynagrodzenia do rąk małżonka nie zostanie roz-
patrzony przez sąd.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Czy możemy odmówić pracownikowi przekazania jego wynagrodzenia na konto 
innej osoby, powołując się na art. 84 Kodeksu pracy, a w szczególności na zapis 

dotyczący zakazu przeniesienia przez pracownika prawa do wynagrodzenia na inną 
osobę?

Nie mogą Państwo odmówić pracownikowi przekazywania wynagrodzenia na rachunek 
innej osoby powołując się na wskazany przepis. Fakt przekazywania wynagrodzenia na kon-
to osoby, która formalnie nie jest z pracodawcą w stosunku pracy, nie może być odbierany 
jako zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia i automatyczne przeniesienie do niego prawa 
na dysponenta rachunku. Wynika to z faktu, że przepisy kategorycznie zakazują tego rodza-
ju czynności. Nawet gdyby pracownik wydał taką dyspozycję, byłaby ona nieważna i niewią-
żąca dla pracodawcy. 7c9d4c8a-0451-4335-bee6-c06dc6679db3

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 80, art. 84, art. 86, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 

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

 ● art. 61, art. 95 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 827

 ● art. 23, art. 27, art. 28 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 788; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1188

Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik
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 >> przychód z działalności wykonywanej osobiście, członkowie rady nadzorczej

1.  Członek rady nadzorczej mieszkający w Polsce 
zapłaci składkę zdrowotną

Członkowie rad nadzorczych pełniący funkcję na podstawie powołania pod-
legają z tego tytułu tylko obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy 
to wyłącznie osób zamieszkujących w Polsce. Oskładkowaniu podlega suma 
przychodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej.

Członkowie rad nadzorczych zamieszkujący w Polsce z tytułu pełnienia funkcji obowiąz-
kowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka zdrowotna jest opłacana od kwoty 
uzyskanego przez nich przychodu, do którego jest także wliczana m.in. wartość świadczeń 
w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń. Członkowie rad nadzorczych mogą przy-
stąpić dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Objęcie dobrowolnymi ubez-
pieczeniami następuje od daty złożenia wniosku w tej sprawie. 

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu
Członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski podle-

gają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, który powstaje z dniem powołania na członka 
rady nadzorczej, a wygasa w dniu za-
przestania pełnienia tej funkcji (art. 73 
pkt 17 w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 35 usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych, 
dalej ustawa zdrowotna). Datą powołania 
członka rady nadzorczej jest data podję-

cia uchwały przez właściwy organ (zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie itd.). Obowiązek 
ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy członków rady nadzorczej pełniących swoje obowiązki w:
 ■ spółkach prawa handlowego (np. spółka z o.o., spółka akcyjna), 
 ■ spółdzielniach, 
 ■ przedsiębiorstwach państwowych, 
 ■ innych podmiotach, gdzie taki organ został powołany.

Przepisy ustawy zdrowotnej nie zawierają definicji pojęcia „miejsce zamieszkania”. Należy 
zatem odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Miejscem zamieszkania 
osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 
(art. 25 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że przy ustalaniu obowiązku ubezpieczenia zdro-
wotnego członka rady nadzorczej nie należy brać pod uwagę jego miejsca zameldowania.

PRZYKŁAD
Marcin S. na stałe mieszka w Niemczech, gdzie jest zatrudniony w niemieckiej firmie 
doradczej. Dodatkowo został powołany na członka rady nadzorczej w spółce mającej 

www.inforfk .pl

 Skorzystaj z kalkulatora składek ZUS dostępnego 
na www.inforfk.pl w zakładce „Kalkulatory”
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siedzibę we Wrocławiu, powiązanej ze spółką niemiecką. Ze względu na to, że Marcin K. 
nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, nie będzie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym 
jako członek rady nadzorczej.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego nie dotyczy natomiast członków komisji rewizyj-
nych, gdyż stanowią one organ odrębny od rady nadzorczej. Jeśli zatem dana osoba jest 
członkiem rady nadzorczej i jednocześnie wchodzi w skład komisji rewizyjnej, wówczas 
obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko z tytułu członkostwa w radzie 
nadzorczej.

PRZYKŁAD
Wojciech N. jest członkiem rady nadzorczej spółdzielni i jednocześnie został powołany 
do komisji rewizyjnej tej spółdzielni. Jako członek rady nadzorczej otrzymuje miesięcz-
ne wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Ponadto przysługuje mu wynagrodzenie za udział 
w posiedzeniach komisji rewizyjnej w kwocie 300 zł. W tej sytuacji Wojciech K. będzie 
objęty ubezpieczeniem zdrowotnym tylko z tytułu pełnienia funkcji członka rady nad-
zorczej i składka zdrowotna będzie opłacana tylko od kwoty 500 zł, gdyż członkostwo 
w komisji rewizyjnej nie stanowi tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
W przypadku członków rad nadzorczych płatnikiem składki na ubezpieczenie zdrowotne jest 

organ, w którym działa rada nadzorcza. To na nim spoczywa obowiązek zgłoszenia danej osoby 
do ubezpieczenia zdrowotnego (art. 75 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy zdrowot-
nej). Zgłoszenia dokonuje się na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 22 40 xx, w ter-
minie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (tj. od daty powołania).

Wzór wypełnionego druku ZUS ZZA
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Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji 
w radzie nadzorczej. Wówczas płatnik składek jest zobowiązany wyrejestrować daną oso-
bę z ubezpieczenia zdrowotnego poprzez złożenie dokumentu ZUS ZWUA z odpowiednim 
kodem przyczyny wyrejestrowania.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych stano-

wi kwota przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
otrzymywanego z tytułu pełnionej funkcji (art. 81 ust. 8 pkt 12 ustawy zdrowotnej). W przy-
padku osób wchodzących w skład rady nadzorczej będzie to przychód z działalności wy-
konywanej osobiście (art. 13 pkt 7 updof). Są nim otrzymane lub postawione do dyspozycji 
podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości pieniężne otrzymanych świadczeń 
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof). Chodzi przede wszystkim 
o wynagrodzenie otrzymywane za udział w posiedzeniach rady nadzorczej oraz o inne świad-
czenia, np. związane z podróżą służbową (diety, koszty dojazdu itp.). 

PRZYKŁAD
Członkowie rady nadzorczej spółki z o.o. otrzymują miesięczne wynagrodzenie w kwocie 
2000 zł. Oprócz tego, zgodnie z regulaminem rady nadzorczej, przysługuje im zwrot należno-
ści za udział w posiedzeniach rady nadzorczej. Jeden z członków rady we wrześniu br. otrzy-
mał 320 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu 
(koszty dojazdu i zakwaterowania). W przypadku tej osoby w raporcie imiennym ZUS RZA 
za wrzesień jako podstawę wymiaru składki zdrowotnej należy więc wykazać kwotę 2320 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej – tak jak w przypadku po-
zostałych ubezpieczonych – wynosi 9% podstawy wymiaru, przy czym odliczeniu od podatku 
dochodowego od osób fizycznych podlega składka w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. 

Rozliczanie składki zdrowotnej
Do członków rad nadzorczych nie stosuje się zasady obniżenia składki zdrowotnej do wy-

sokości podatku dochodowego. Również w przypadku nieobliczania przez płatnika zaliczki 
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na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów, zgodnie z przepisami ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdro-
wotne obliczonej za poszczególne miesiące nie obniża się do wysokości 0 zł, gdyż w tym 
przypadku nie ma zastosowania art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej. Departament Ubezpieczeń 
i Składek ZUS pismem z 16 lipca 2012 r. poinformował, że:

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło interpretację przepisów w tym zakresie zapre-
zentowaną przez Departament. Tak więc, art. 83 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 

z 2008 r. Nr 164, poz. 102, z późn. zm.) nie znajduje zastosowania do członków rad nadzor-
czych, co oznacza, że od każdego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, skład-
ka na ubezpieczenie zdrowotne jest należna.

PRZYKŁAD
Krzysztof M. jest członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej. We wrześniu br. otrzymał 
z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 180 zł. W raporcie ZUS RZA za wrzesień spółka 
przekaże składkę zdrowotną w wysokości 16,20 zł, zgodnie z poniższymi wyliczeniami:

Lista płac za 09/2014 Kwota
Wynagrodzenie z tytułu członkostwa 180 zł

Przychód 180 zł

Podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne 180 zł

Składka zdrowotna do przekazania do ZUS (9%) 180 zł x 9% = 16,20 zł

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku (7,75%) 180 zł x 7,75% = 13,95 zł

Podstawa opodatkowania (przychód – koszty uzyskania 
przychodu) po zaokr. do pełnych złotych

69 zł (180 zł – 111,25 zł = 68,75 zł) 

Podatek wyliczony 69 zł x 18% = 12,42 zł

Podatek do US (podatek wyliczony – składka zdrowotna 
7,75%)

12,42 zł – 13,95 zł = 0

Do wypłaty (przychód – składka zdrowotna – podatek do US) 163,80 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płatnik wykazuje w imiennym raporcie miesięcznym 
ZUS RZA, również oznaczonym kodem tytułu 22 40 xx. Raporty rozliczeniowe płatnik skła-
dek ma obowiązek sporządzać za każdy miesiąc pełnienia przez daną osobę funkcji człon-
ka rady nadzorczej. 

Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego 
Niejednokrotnie członek rady nadzorczej posiada także inne tytuły do ubezpieczenia zdro-

wotnego (np. pozostaje w stosunku pracy, wykonuje umowę zlecenia czy prowadzi pozarol-
nicza działalność). W tej sytuacji składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każ-
dego z tych tytułów odrębnie (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).
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PRZYKŁAD
Joanna S. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. i jednocześnie 
od czerwca 2014 r. zasiada w radzie nadzorczej tej spółki. W tym przypadku spółka jest 
płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za tę osobę z tytułu zatrud-
nienia na podstawie stosunku pracy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu 
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Zatem spółka jest zobowiązana składać co 
miesiąc następujące dokumenty:
 ■ z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej imienny raport miesięczny ZUS RZA ozna-
czony kodem tytułu ubezpieczenia 22 40 xx oraz 
 ■ z tytułu pozostawania w stosunku pracy imienny raport miesięczny ZUS RCA z ko-
dem pracowniczym 01 10 xx. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Nasz klient został powołany do rady nadzorczej spółki akcyjnej z siedzibą 
w Poznaniu. Jest zameldowany w Poznaniu, jednak na stałe mieszka w Danii. 

Zgłosiliśmy go do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu meldunku w Polsce. Czy postąpi-
liśmy prawidłowo?

Nie. Jeżeli członek rady nadzorczej nie posiada w Polsce miejsca zamieszkania, nie bę-
dzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie należy więc zgłaszać tej osoby do ubezpie-
czenia zdrowotnego.

33a1ec20-d729-4550-9371-c9c526da632e

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 827

 ● art. 66 ust. 1 pkt 35, art. 73 pkt 17, art. 75 ust. 1 pkt 17, art. 81 ust. 1 i ust. 8 pkt 12, art. 82, art. 83 ust. 1–2 ustawy 
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1188

 ● art. 11 ust. 1, art. 13 pkt 7, art. 21 ust. 1 pkt 16b, art. 22 ust. 9, art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915 

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

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

CZYTAJ TAKŻE

Kiedy członek rady nadzorczej może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń – MPPiU 
nr 8/2014; dostępny na www.inforfk.pl
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 >> podstawa wymiaru składki, urlop macierzyński, świadczenia na rzecz pracowników, ZUS

2.  Czy świadczenia pieniężne ponoszone 
za pracownika, który pracuje w okresie urlopu 
macierzyńskiego, podlegają oskładkowaniu

PROBLEM  Pracownica przebywająca na dodatkowym urlopie macierzyńskim 
podjęła u nas pracę w wymiarze 1/2 etatu. Zarówno za okres pracy, jak i za 
okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (zgodnie z regulaminem wynagra-
dzania) przysługuje jej prawo do korzystania z pakietu medycznego, który 
w całości finansuje pracodawca. Czy przychód za ten pakiet może być zwol-
niony ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu pobierania 
zasiłku macierzyńskiego? 

RADA  Nie. Przychód uzyskiwany przez pracownicę, która równocześnie świad-
czy pracę w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nie podlega zwolnie-
niu ze składek na ubezpieczenia społeczne. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Pracownik pobierający zasiłek macierzyński z tytułu dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, który równocześnie pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, nie 
może być uznany za przebywającego wyłącznie na urlopie macierzyńskim. Skoro przez 
cały okres pobierania dodatkowego zasiłku macierzyńskiego osoba ta podlega obowiąz-
kowo ubezpieczeniom pracowniczym, nie należy pomniejszać podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne o wartość pakietu medycznego. W okresie świadczenia 
pracy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi bowiem przychód 
ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Za przychód ten uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pie-
niężną świadczeń w naturze, a także świadczenia niepieniężne ponoszone za pracownika, 
m.in. pakiety medyczne.

PRZYKŁAD
Krzysztof D. przebywa na urlopie macierzyńskim po wykorzystaniu pierwszej części ur-
lopu przez jego żonę. Jednocześnie wykonuje pracę w wymiarze 1/2 etatu. Oprócz sta-
łego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje miesięczna premia. Jej wysokość stano-
wi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 
gdyż wypłacana Krzysztofowi D. premia przysługuje za okres świadczenia pracy, a nie 
za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników są wyłączone 
m.in. składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania:
 ■  wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, 
 ■  zasiłku c horobowego, 
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 ■ zasiłku macierzyńskiego, 
 ■ zasiłku opiekuńczego, 
 ■ świadczenia rehabilitacyjnego 

na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, je-
żeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku (§ 2 ust. 1 pkt 24 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej rozporządzenie składkowe).

Chodzi tu o sytuację, kiedy pracow-
nikowi przysługują składniki płacowe 
nie tylko za okres pracy, ale także za 
czas absencji i pobierania z tego ty-
tułu wynagrodzenia chorobowego 
lub zasiłku. Ponadto prawo do takie-

go składnika musi być uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych (m.in. w układzie 
zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie, uchwale). Należy przy tym pamiętać, że 
z podstawy wymiaru składek jest wyłączona tylko ta część danego składnika, która przypa-
da na okres niezdolności do pracy. 

PRZYKŁAD
Zofia R. przebywała na zasiłku chorobowym od 14 do 30 września 2014 r. Pracodawca 
w układzie zbiorowym pracy wszystkim swoim pracownikom przyznał pakiet medycz-
ny (o wartości 60 zł), który za okres wykonywania pracy dolicza do podstawy wymiaru 
składek pracowników. Przysługuje on również pracownikom w okresie pobierania wy-
nagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego 
i świadczenia rehabilitacyjnego. Za wrzesień br. oskładkowaniu podlega pakiet medycz-
ny w wysokości 34 zł, a kwota 26 zł jest zwolniona ze składek, co wynika z poniższego 
wyliczenia:
 ■ 60 zł : 30 dni września x 17 dni choroby = 34 zł, 
 ■ 60 zł – 34 zł = 26 zł.

Oprócz przychodów wymienionych 
w rozporządzeniu składkowym, ze skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne, rento-
we, chorobowe i wypadkowe są zwolnione 
także wynagrodzenia za czas niezdolności 
do pracy oraz zasiłki z ubezpieczeń spo-
łecznych. Ponadto osiągnięcie kwoty gór-
nej rocznej granicy podstawy wymiaru skła-

dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotności prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego) zwalnia pracodawcę z dalszego naliczania składek na te 
ubezpieczenia.

www.inforfk .pl

 Zobacz e-poradnik „Obliczanie wysokości świadczeń 
chorobowych” dostępny w Bibliotece INFORFK 

na www.inforfk.pl

UWAGA!
Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne nie wlicza się wynagrodzenia za czas 
niezdolności do pracy oraz zasiłków z ubezpieczeń 
społecznych.
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Natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika sta-
nowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszona o kwotę 
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe w części finansowanej 
przez pracownika. W podstawie na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się także 
wynagrodzenie za czas choroby oraz nie stosuje się ograniczenia do 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 81 ust. 1, ust. 5–6 
ustawy zdrowotnej).

3db4b40b-214b-4393-a53b-a63822c94b00

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161

 ● art. 81 ust. 1, ust. 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1188

 ● § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, 
poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

Andrzej Okułowicz –  ekspert i praktyk, prawnik, od 14 lat zajmujący się prawem ubez-
pieczeń społecznych

>> umowa zlecenia, podstawa wymiaru składki, obowiązki płatnika, ZUS

3.   Jak ustalić podstawę wymiaru składek 
od umowy zlecenia w przypadku zmiany 
jej oskładkowania

PROBLEM  Zatrudniliśmy osobę na umowę zlecenia na okres od 1 lipca do 30 
września br. W dniu zawarcia umowy zleceniobiorca był zatrudniony na umo-
wę o pracę na pełny etat w innej firmie, dlatego został zgłoszony przez nas 
tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak w sierpniu poinformował nas, 
że 14 sierpnia 2014 r. umowa o pracę uległa rozwiązaniu. W związku z tym 
od 15 sierpnia został ponownie zgłoszony w ZUS z tytułu zlecenia, ale do 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Zlecenie zakończy się we wrześniu 
i zleceniobiorcy zostanie wypłacone wynagrodzenie za wykonanie zlecenia 
w jednorazowej kwocie 1500 zł. Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru 
poszczególnych składek – czy w sposób proporcjonalny do okresu obowiąz-
kowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych? 

RADA  Tak. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe należy ustalić proporcjonalnie do okresu trwania obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych w czasie obowiązywania umowy zlecenia. Nato-
miast składkę zdrowotną należy naliczyć od podstawy wymiaru stanowiącej 
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wynagrodzenie 1500 zł, pomniejszone o składki emerytalną i rentową w czę-
ści finansowanej przez zleceniobiorcę.

UZASADNIENIE  W trakcie trwania umowy zlecenia u Państwa zleceniobiorcy doszło do zmia-
ny tytułu ubezpieczeń. Początkowo faktycznie podlegał on obowiązkowo tylko ubezpiecze-
niu zdrowotnemu ze względu na fakt, iż pozostawał w stosunku pracy z inną firmą i na jej 
rzecz nie wykonywał zawartej z Państwem umowy zlecenia. Składki emerytalne i rentowe 
miały charakter ubezpieczeń dobrowolnych. Ustanie stosunku pracy spowodowało, że zle-
ceniobiorca miał już tylko jeden tytuł do ubezpieczeń, tj. zawartą z Państwem umowę zlece-
nia. Od tego dnia obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Dlatego 
zleceniodawca jako płatnik miał obowiązek:
 ■ wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA,
 ■ dokonać ponownego zgłoszenia na druku ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń 

emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego (ubezpieczenie chorobowe 
jest dla zleceniobiorcy dobrowolne),
 ■ złożyć raport zerowy (ze względu na brak przychodu) za lipiec ZUS RZA i sierpień 

ZUS RCA.

Płatność za wykonanie zlecenia została ustalona jedną kwotą, za całość prac, która zo-
stanie wypłacona po zakończeniu zlecenia, tj. w ostatnim dniu września. Zatem dopiero w ra-
porcie imiennym ZUS RCA za wrzesień 2014 r. należy wykazać odpowiednie podstawy wy-
miaru poszczególnych składek i naliczyć składki.

W ustawie o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (dalej ustawa systemowa) nie 
wskazano wyraźnego sposobu, jak ustalić 
wysokość podstawy wymiaru składek emery-
talno-rentowych, jeśli ubezpieczenia te obo-
wiązywały przez część okresu trwania umo-
wy zlecenia, a odpłatność została określona 
jednorazowo, z terminem wypłaty po wyko-
naniu umowy. Można jednak posiłkować się 

art. 18 ust. 9 ustawy systemowej. Stanowi on, że jeżeli objęcie (lub ustanie) ubezpieczenia-
mi emerytalno-rentowymi nastąpiło w trakcie miesiąca, a tym samym trwały one tylko przez 
część miesiąca, to podstawę wymiaru składek za ten miesiąc zmniejsza się proporcjonalnie:
 ■ dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca, a następnie
 ■ mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. 

Ten sposób ustalania podstawy dotyczy m.in. przedsiębiorców, których obowiązuje mie-
sięczna, najniższa kwota podstawy wymiaru składek społecznych. Skoro w przypadku oma-
wianej umowy zlecenia wynagrodzenie nie jest określone w stawce miesięcznej lub godzino-
wej, lecz przysługuje za cały okres jej realizacji, to wrzesień należy rozliczyć w następujący 
sposób:

UWAGA!
Jeżeli objęcie lub ustanie ubezpieczeń społecznych 
nastąpi w trakcie miesiąca, to podstawę wymia-
ru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc 
ją przez dni kalendarzowe tego miesiąca i mnożąc 
przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.
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Krok 1. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Należy podzielić kwotę wynagrodzenia przez liczbę dni obowiązywania umowy zlecenia i pomnożyć 
przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w tym okresie: 1500 zł : 92 dni (31 dni lipca, 31 dni sierpnia, 
30 dni września) x 47 dni podlegania ubezpieczeniom w okresie od 15 sierpnia do 30 września = 766,30 zł.

Krok 2. Ustalenie wysokości składek
Należy obliczyć należne składki od powyższej podstawy (finansowane przez zleceniobiorcę): 
 ■ emerytalna: 766,30 zł x 9,76% = 74,79 zł, 
 ■ rentowa: 766,30 zł x 1,5% = 11,49 zł,
 ■ łącznie składki: 86,28 zł.

Krok 3. Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej
Od kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia trzeba odjąć należne składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe: 1500 zł – 86,28 zł (11,26% z kwoty 766,30 zł) = 1413,72 zł.

Krok 4. Obliczenie należnej składki zdrowotnej 
1413,72 zł x 9% = 127,23 zł.

PRZYKŁAD
Jan Z. od stycznia wykonuje umowę zlecenia, która zakończy się 31 grudnia 2014 r. 
Jednocześnie od 3 września 2014 r. rozpoczął pracę na pełny etat w innej firmie. 
Zleceniodawca z datą 3 września br. wyrejestrował zleceniobiorcę z obowiązkowych ube-
zpieczeń społecznych i zdrowotnego, a następnie od 3 września 2014 r. zgłosił go tylko do 
ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za 
wrzesień br. zostanie obliczona proporcjonalnie za 2 dni podlegania tym ubezpieczeniom. 

PODSTAWA PRAWNA: 9bf51f66-2831-4d5a-8953-33a23dfb9a75

 ● art. 9 ust. 1–1a, art. 18 ust. 9, art. 36 ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1161

 ● art. 79, art. 81 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1188

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

  Sposób na płace: Skutki 
przyznawania pracownikom 
świadczeń pozapłacowych 
po wyroku TK z 8 lipca 2014 r.
– w praktyce

dodatek nr 14
 nr  19(259)   1.10.2014

SKUTKI PRZYZNANIA PRACOWNIKOM  

ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH  

PO WYROKU TK Z 8 LIPCA 2014 R.  

– W PRAKTYCE

Sposób na płace

  Wskaźniki i stawki
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>> dodatki do wynagrodzenia, podstawa wymiaru zasiłków, trzynastka

1.  Uzupełnianie składnika rocznego 
pomniejszanego w sposób proporcjonalny 
– praktyczne wskazówki

Składniki roczne, takie jak premia roczna, trzynastka, należy uwzględniać 
w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości 1/12 kwoty. W sytuacji gdy 
pracownik nie przepracował pełnego roku z przyczyn usprawiedliwio-
nych, składnik, który jest pomniejszany w sposób proporcjonalny za dni 
niezdolności do pracy, należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, 
po uzupełnieniu. 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała nie-
zdolność do pracy, pomniejszone o składki finansowane przez pracownika w wysokości 
13,71%. Do podstawy wymiaru zasiłku wchodzą nie tylko składniki wynagrodzenia przy-
sługujące za okresy miesięczne, ale również premie/nagrody przypadające za dłuższe 
okresy, w tym roczne. Włącza się je do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wy-
sokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający mie-
siąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Warunkiem uwzględnienia w podstawie 
wymiaru zasiłku nagród bądź premii jest niewypłacanie danego składnika w okresie po-
bierania zasiłku. Przyjmuje się, że nawet jeżeli wewnętrzne przepisy płacowe (np. regu-
lamin wynagradzania) nie mają żadnej wzmianki na temat nagród i zasad ich przyznawa-
nia, co oznacza, że trudno wówczas jednoznacznie określić, czy choroba ma wpływ na 
nagrodę, to należy ją uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku. Wyjątkiem jest sytuacja, 
w której pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia (premia/nagroda) jest 
pracownikowi wypłacany za okres otrzymywania zasiłku. Wtedy nie uwzględnia się go 
w podstawie wymiaru zasiłku. 

PRZYKŁAD
Pracownik zachorował we wrześniu 2014 r. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego i pre-
mii miesięcznej, która nie przysługuje za okresy pobierania zasiłków, otrzymuje roczną 
nagrodę. Nagroda za 2013 r. została wypłacona w lutym br. Z regulaminu premiowania 
wynika, że wysokość nagrody rocznej ustala się jako stały procent sumy przychodów 
za poprzedni rok kalendarzowy wraz z wynagrodzeniem za czas choroby, zasiłkiem 
chorobowym oraz świadczeniem rehabilitacyjnym. Z uwagi na to, że zgodnie z regulami-
nem, nagroda ta przysługuje za okresy pobierania zasiłków, nie podlega uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru zasiłku. Zatem do podstawy zasiłku chorobowego za wrzesień br. 
zostanie przyjęte średnie miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 
2013 r. do sierpnia 2014 r. 
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Premie/nagrody są przyjmowane do podstawy zasiłkowej w wysokości faktycznie wypła-
conej lub po odpowiednim uzupełnieniu. Uzupełnieniu podlega wynagrodzenie otrzymane 
w miesiącach, w których pracownik osiągnął niepełne wynagrodzenie z powodu:
 ■ niezdolności do pracy, 
 ■ nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. 

Dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia, traktuje się do celów zasiłkowych jak dni przepracowane.

Natomiast jeżeli pracownik nie uzyskał pełnego wynagrodzenia z powodu nieobecności 
w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wy-
nagrodzenie osiągnięte w tym miesiącu, bez uzupełnienia. Przy uzupełnianiu wynagrodze-
nia, w liczbie dni, którą pracownik był zobowiązany przepracować, nie uwzględnia się wtedy 
dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby w podstawie wymiaru zasiłku mogła być uwzględ-
niona premia

Uzupełnienie składnika rocznego oznacza podwyższenie go do takiej wysokości, jaką pra-
cownik by otrzymał, gdyby pracował przez cały rok. W wewnętrznych przepisach płacowych 
(np. regulaminie wynagradzania, regulaminie premiowania) lub w umowach o pracę pracodaw-
ca powinien zawrzeć postanowienia dotyczące sposobu zmniejszania premii w razie niezdol-
ności do pracy. Jeżeli składnik roczny jest obniżany w sposób proporcjonalny i jest to zapi-
sane w umowie o pracę lub w przepisach płacowych, to taki składnik podwyższy podstawę 
wymiaru zasiłku, po uzupełnieniu. Jeśli natomiast stosowanie metody proporcjonalności nie 

Dokonanie uzupełnienia zależy od kilku czynników, 
które muszą wystąpić łącznie, tj.:

premia/nagroda za rok poprzedzający rozpoczęcie niezdolności do pracy zosta-
ły wypłacone w obniżonej wysokości z tytułu nieobecności w pracy z przyczyn 
usprawiedliwionych (z powodu choroby, urlopu bezpłatnego)

w poprzednim roku, za który został wypłacony roczny składnik, pracownik przepra-
cował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy

składnik roczny przysługuje za cały nominalny przepracowany czas pracy ustalony 
dla pracownika, a nie tylko za niektóre dni lub poza czasem pracy (w godzinach 
nadliczbowych)

za okresy niezdolności do pracy (pobierania zasiłków) lub okresy innej usprawied-
liwionej absencji składnik roczny jest zmniejszany w sposób proporcjonalny, co 
wynika z przepisów płacowych
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wynika z żadnego z tych dokumen-
tów lub składnik jest obniżany ina-
czej niż proporcjonalnie, to składnik 
jest wliczany do podstawy wymiaru 
zasiłku w wysokości faktycznie wy-
płaconej (bez uzupełniania).

Zasada proporcjonalności będzie zachowana zarówno wtedy, gdy składnik jest obniżany 
o dni nieprzepracowane w stosunku do ogólnej liczby dni roboczych roku, jak i o wszystkie dni 
zwolnienia w stosunku do całego roku. Przykładowo, jeżeli prawo do premii oraz jej wysokość 
są powiązane z okresem wykonywania pracy i przysługują za dni efektywnej pracy, to można 
mówić o proporcjonalności przysługiwania tej premii w stosunku do przepracowanych dni. 
Składnik roczny jest proporcjonalnie pomniejszany, jeżeli jest on zmniejszany w takiej samej 
proporcji (o taką samą część), jaką stanowi czas nieprzepracowany do czasu nominalnego. 

O proporcjonalnym zmniejszaniu składnika można mówić również wtedy, gdy stanowi 
określony procent od płacy zasadniczej ustalonej wyłącznie za czas przepracowany, czyli 
płacy pomniejszonej o okresy np. niezdolności do pracy (wtedy wynagrodzenie jest propor-
cjonalnie obniżone za dni absencji, a tym samym premia/nagroda również jest współmier-
nie niższa). Jeszcze inny sposób zmniejszania składnika, także akceptowany ze względu na 
proporcjonalność, polega na podzieleniu ustalonej kwoty składnika przez liczbę dni kalen-
darzowych roku i pomnożeniu przez liczbę dni kalendarzowych nieobecności. Tak otrzyma-
ną kwotę pomniejszenia odejmuje się od całej kwoty składnika. 

Uzupełnianie składników rocznych

Charakter rocznego 
składnika

Sposób uzupełnienia

Stały W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się kwotę premii (minus 13,71%), 
którą pracownik by uzyskał, gdyby w danym roku kalendarzowym nie choro-
wał, tj. wynikającą z umowy o pracę lub innych przepisów o wynagradzaniu 

Zmienny Kwotę otrzymanego składnika rocznego, po pomniejszeniu o kwotę potrą-
conych składek, dzieli się przez liczbę dni przepracowanych w roku kalen-
darzowym oraz mnoży przez liczbę dni, którą pracownik przepracowałby 
w roku kalendarzowym

Uzupełniony składnik roczny należy przyjąć do podstawy zasiłkowej w wysokości 1/12 
kwoty wypłaconej za poprzedni rok kalendarzowy. 

PRZYKŁAD
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby we wrześniu br. Poza wyna-
grodzeniem zasadniczym 3180 zł, zgodnie z układem zbiorowym pracy przysługuje mu 
nagroda roczna w wysokości od 10% do 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego, 
która jest proporcjonalnie pomniejszana. Nagroda nie przysługuje za okres niezdol-
ności do pracy. Nagroda za 2013 r. została wypłacona w lutym 2014 r. w wysokości 

www.inforfk .pl

 Zobacz e-poradnik „Kontrola zwolnień lekarskich 
pracowników ” dostępny w Bibliotece INFORFK 

na www.inforfk.pl
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5131 zł (po pomniejszeniu o składki finansowane przez pracownika). W roku kalenda-
rzowym poprzedzającym miesiąc zachorowania, tj. w 2013 r., pracownik przepracował 
225 dni roboczych, 19 dni chorował otrzymując wynagrodzenie chorobowe, a 7 dni 
opiekował się chorym dzieckiem, pobierając zasiłek chorobowy. W poprzednim roku 
pracownik miał obowiązek przepracować 251 dni roboczych. Kwotę nagrody rocznej 
za 2013 r. należy uzupełnić do kwoty, jaką pracownik otrzymałby, gdyby przepracował 
cały rok. Po uzupełnieniu nagroda wynosi:
5131 zł : 225 dni x 251 dni = 5723,92 zł.
We wrześniu br., przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględ-
nić przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od września 2013 r. do 
sierpnia 2014 r. 
Średnie wynagrodzenie z tego okresu wyniosło 2744,02 zł (3180 zł – 13,71%).
W podstawie wymiaru zasiłku należy również uwzględnić 1/12 nagrody za 2013 r., 
tj. kwotę 476,99 zł (5723,92 zł : 12). Łączna podstawa wynosi 3221,01 zł.

W jednostkach sfery budżetowej dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) wy-
płacane jest obligatoryjnie. Trzynastkę wypłaca się do końca marca następnego roku kalen-
darzowego za poprzedni rok. Jest ona proporcjonalnie zmniejszana m.in. za okresy pobiera-
nia zasiłku, ponieważ stanowi stały procent – 8,5% przychodu uzyskanego przez pracownika 
w danym roku kalendarzowym za pracę (po wyłączeniu zasiłków, wynagrodzenia chorobo-
wego). Jeśli pracownik w danym roku, za który jest ustalana trzynastka, miał usprawiedliwio-
ne nieobecności z tych tytułów i w związku z tym roczne wynagrodzenie zostało naliczone 
od niższej podstawy, to biorąc je do podstawy zasiłkowej w kolejnym roku najpierw należy 
je uzupełnić. 

Jeśli jednak przepisy wewnątrzzakładowe nie zawierają postanowienia o proporcjonalnym 
zmniejszeniu nagrody, to należy ją wliczać do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych 
w wysokości 1/12 faktycznie uzyskanej kwoty. Zasada ta ma zastosowanie także w przypad-
ku, gdy przepisy płacowe nie zawierają wyraźnych postanowień o sposobie zmniejszania 
wysokości składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku, a pracownik nie zachowu-
je prawa do tego składnika za okres pobierania zasiłku.

PRZYKŁAD
Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 29 sierpnia do 27 września 
2014 r. W roku poprzedzającym, za który wypłacono nagrodę roczną (2013 r.), był 
nieobecny w pracy z powodu choroby przez 120 dni roboczych (w tym okresie obo-
wiązywały 251 dni robocze) i otrzymał nagrodę w wysokości 2209,02 zł (kwota po-
mniejszona o 13,71%). Z regulaminu przyznawania rocznej nagrody uznaniowej wyni-
ka, że nagroda ta jest przyznawana pracownikom w kwocie uznaniowej, w zależności 
od oceny wyników pracy pracownika w danym roku. Regulamin nie zawiera zapisów 
o zasadach pomniejszania wysokości nagrody za okres pobierania zasiłków. Nagrodę 
należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez 
uzupełniania.
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Jak uzupełnić trzynastkę w sferze budżetowej – INSTRUKCJA 

Krok 1. Kwotę wypłaconej trzynastki należy pomniejszyć o 13,71%. 

Krok 2. Uzupełnienie trzynastki:

Kwotę trzynastki pomniejszoną o 13,71% należy:

 ■ podzielić przez liczbę dni przepracowa-
nych przez pracownika w ubiegłym roku, 
 ■ pomnożyć przez liczbę dni, które pracow-

nik powinien przepracować, zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem czasu pracy, tj. 
przez 251 dni w 2013 r. (uzupełnienie dla 
składnika zmiennego) 

 ■ przyjąć w kwocie, którą pracownik otrzy-
małby, gdyby w danym roku kalendarzo-
wym nie chorował.

W przypadku dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla pracowników jednostek sfe-
ry budżetowej jest to 8,5% sumy pełnego 
wynagrodzenia, które pracownik otrzymał-
by w ciągu roku kalendarzowego, za który 
przysługuje to wynagrodzenie

Krok 3. Po uzupełnieniu trzynastki do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się 1/12 uzupełnionego 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego za poprzedni rok kalendarzowy. 

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
 Pracownica, która chorowała od 31 sierpnia do 7 września 2014 r., otrzymuje stałe 
wynagrodzenie oraz w każdym roku premię roczną, wypłacaną każdego roku we 

wrześniu. Zgodnie z obowiązującym u nas regulaminem premiowania, premia jest propor-
cjonalnie pomniejszana za czas choroby. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego? Czy po wypłaceniu premii rocznej należy przeliczyć podstawę wymiaru?

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinni Państwo ustalić dla pracowni-
cy na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego za okres od wrześ-
nia 2013 r. do sierpnia 2014 r. oraz 1/12 części premii rocznej wypłaconej pracownicy za rok 
jeszcze wcześniejszy, tj. za 2012 r.

Przysługująca pracownicy premia roczna za 2013 r., którą uwzględniają Państwo w podstawie 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego, nie została wypłacona do czasu ostatecznego sporzą-
dzenia listy wypłat zasiłków. Zatem do podstawy wymiaru powinni Państwo przyjąć 1/12 część 
premii rocznej wypłaconej za poprzedni okres, czyli za 2012 r. Wypłacenie we wrześniu 2014 r. 
premii za 2013 r. nie powoduje przeliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 2, art. 38, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 3 i ust. 5 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

jeżeli jest składnikiem zmiennym jeżeli jest składnikiem stałym
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 ● art. 4–5 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 1144

8987857b-a921-4e90-b601-3f2ace1839cf

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

>>  zasiłek chorobowy, zwolnienie lekarskie, kontrola

2.  Czy pracownik może utracić prawo do zasiłku 
podpisując nową umowę o pracę

PROBLEM  Jeden z naszych pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim 
od 1 sierpnia do 31 października br. (jest na wypowiedzeniu). Pracownik we 
wskazaniach lekarskich ma zaznaczone, że może chodzić. Uzyskaliśmy in-
formację, że 29 września br. podpisał z naszą konkurencyjną firmą umowę 
o pracę, z terminem rozpoczęcia pracy od 3 listopada br. Czy takie zachowa-
nie pracownika jest sprzeczne z celem zasiłku i pozbawia go prawa do niego?

RADA  Nie. Z przedstawionych przez Państwa okoliczności nie wynika, aby 
działanie pracownika mogło spowodować wydłużenie niezdolności do pracy, 
a tym samym pozbawiało go prawa do zasiłku. 

UZASADNIENIE  Podpisanie umowy o pracę przez Państwa pracownika nie jest równoznacz-
ne z podjęciem pracy, ponieważ termin rozpoczęcia pracy przypada na 3 listopada br., czyli 
już po okresie orzeczonej niezdolności do pracy. Podpisanie tej umowy nie wpłynie na prze-
dłużenie okresu niezdolności do pracy Państwa pracownika, chyba że było ono poprzedzone 
innymi okolicznościami i czynnościami, które mogą wskazywać, że skutkiem działań podej-
mowanych przez pracownika będzie przedłużenie jego niezdolności do pracy. 

Jeżeli uważają Państwo, że postępowanie pracownika mogło powodować przedłuże-
nie okresu niezdolności do pracy, powinni Państwo zwrócić się do ZUS o rozstrzygnię-
cie sprawy. Gdy ZUS uznana to za uzasadnione, uzyska od lekarza leczącego opinię, czy 
działanie pracownika nie spowodowało wydłużenia niezdolności do pracy i wyda w tej 
sprawie decyzję.

PRZYKŁAD
Pracownik złamał rękę i na okres od 1 do 31 października br. założono na nią gips. 
Z zaleceń lekarza wynikało, że pracownik miał nie nadwyrężać ręki. 1 października pra-
cownik został zaproszony na pierwszy etap rekrutacji (w innym zakładzie pracy), gdzie 
przez 3 godziny miał rozwiązywać test z prawa. Tego samego dnia udał się do lekarza, 
gdyż jego ręka znacznie spuchła. Uczestniczenie pracownika w rekrutacji było sprzecz-
ne z zaleceniami lekarza i pozbawia go prawa do zasiłku.
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Każda praca zarobkowa wykony-
wana w czasie orzeczonej niezdol-
ności do pracy, w tym również wy-
konywanie różnych czynności na 
podstawie różnych stosunków praw-
nych, a także prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. Wyjątkiem jest 
okres hospitalizacji ubezpieczonego, za który nie można pozbawić go prawa do zasiłku 
chorobowego.

Ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zwolnieniem le-
karskim, jeżeli:
 ■  zostanie stwierdzone, że w czasie zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę zarobkową 

albo 
 ■  wykorzystywał zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem. 

PRZYKŁAD
Pracownik przedłożył w zakładzie pracy zwolnienie lekarskie na okres od 5 do 14 sierp-
nia br. 12 sierpnia 2014 r. pracownik został skontrolowany w zakresie prawidłowości 
wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. W trakcie kontroli osoby kontrolujące zastały 
pracownika w jego prywatnym warsztacie samochodowym przy pracy. Sporządzono 
protokół i pozbawiono pracownika prawa do zasiłku chorobowego za cały okres orze-
czonej niezdolności do pracy, czyli od 5 do 14 sierpnia br.

PODSTAWA PRAWNA: 66bed42a-fa85-4a72-9f4e-a96dd486e562

 ● art. 17 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 

 ● § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń le-
karskich – Dz.U. Nr 65, poz. 743

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

www.inforfk .pl

 Zobacz e-poradnik „Pracownik na zwolnieniu 
lekarskim” dostępny w Bibliotece INFORFK 

na www.inforfk.pl

W numerze 20/2014 MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń „Ściąga kadrowego”

Jak przeprowadzić kontrolę niezdolnego do pracy pracownika – praktyczna instrukcja
a w niej m.in.:

 kiedy można kwestionować niezdolność pracownika do pracy,

 jak sporządzić protokół pokontrolny.

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

POLECAMY!
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>> badania lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, orzeczenie lekarskie

1.  Co zrobić z pracownikiem, który odwołał się 
od orzeczenia lekarza medycyny pracy 
o niezdolności do pracy i nie stawił się w pracy

PROBLEM  Pracownik został skierowany na okresowe badania lekarskie. 
Dostarczył nam orzeczenie o niezdolności do pracy. Pracownik złożył od-
wołanie od tego orzeczenia i przestał przychodzić do pracy. Co możemy zro-
bić w takiej sytuacji? 

RADA  Mogą Państwo rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę za 
wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z powodu nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy. Pracownik, który nie uzyskał dopuszczenia do pracy przez 
lekarza medycyny pracy, nie może bowiem samodzielnie postanowić o tym, 
że nie będzie przychodził do pracy. 

UZASADNIENIE  Jeżeli lekarz medycyny pracy w orzeczeniu lekarskim stwierdził przeciw-
wskazania do wykonywania przez pracownika pracy, wówczas nie mogą Państwo do-
puścić takiego pracownika do pracy – jest to zakaz bezwzględny (art. 229 § 4 Kodeksu 
pracy). W okresie odwołania się pracownika od orzeczenia lekarskiego on sam nie może 
zdecydować, że nie będzie przychodził do pracy. Pracownik musi w tym czasie pozosta-
wać w gotowości do świadczenia pracy i za to przysługuje mu wynagrodzenie przestojo-
we. Pracodawca powinien ustalić z pracownikiem, gdzie będzie pozostawał w gotowości 
do pracy w czasie oczekiwania na wynik odwołania od otrzymanego zaświadczenia o nie-
zdolności do pracy. Pracownik może bowiem oczekiwać na podjęcie pracy w domu albo 
w zakładzie pracy. 

Istnieje również możliwość zatrudnienia pracownika przy innej pracy w czasie oczeki-
wania na decyzję o jego zdolności do pracy. Może to jednak nastąpić dopiero po stwier-
dzeniu przez lekarza medycyny pracy możliwości wykonywania pracy na tym innym sta-
nowisku pracy. 

Natomiast niestawianie się pracownika do pracy, w przypadku gdy nie przedstawił uspra-
wiedliwienia swojej nieobecności zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez pracodawcę, 
stanowi podstawę rozwiązania z nim stosunku pracy. Może to być rozwiązanie umowy za 
wypowiedzeniem lub nawet bez wypowiedzenia. Mogą też Państwo podjąć decyzję o nie-
rozwiązywaniu z pracownikiem umowy z tego powodu, lecz jedynie skontaktować się z nim 
i ustalić, w jaki sposób będzie oczekiwał na wynik odwołania, czy stawiając się codziennie 
w pracy bez jej świadczenia, czy przebywając w domu. 

Orzeczenie lekarskie o zdolności/niezdolności do pracy na danym stanowisku jest wyda-
wane w formie zaświadczenia zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W zależności od 
wyników badania, z orzeczenia lekarskiego wynikają dla pracodawcy określone obowiązki 
i sposoby postępowania z pracownikiem. Przedstawia je schemat na str. 64.
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 Decyzje lekarza medycyny pracy dotyczące badanego pracownika

stwierdzenie braku prze-
ciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku

stwierdzenie braku przeciw-
wskazań do pracy przy określo-
nych dodatkowych warunkach, 
np. praca przy komputerze 
w okularach, zakaz dźwigania 
ciężarów powyżej 20 kg

stwierdzenie zakazu wyko-
nywania określonej pracy 

W przypadku gdy pracownik lub pracodawca nie zgadza się z treścią wydanego orzecze-
nia, przysługuje mu w terminie 7 dni prawo do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie 
ponownego badania. Czynności tej dokonuje się za pośrednictwem lekarza, który wydał 
orzeczenie. Ponowne badanie przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 
w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia 
pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik. Jeśli kwe-
stionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim 
ośrodku medycyny pracy, to badanie jest przeprowadzane w najbliższej jednostce badaw-
czo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. 

Oprócz tego należy wiedzieć, że jeżeli w orzeczeniu lekarskim został stwierdzony brak 
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, również pracodawca ma prawo do-
puścić pracownika do pracy, ale może też odmówić, np. kwestionując treść orzeczenia le-
karskiego ze względu na jego oczywiste błędy lub wady. 

PRZYKŁAD
Pracodawca skierował pracownika na wstępne badania lekarskie na stanowisku kierow-
ca-magazynier. Pracownik przed przystąpieniem do pracy przedstawił orzeczenie lekar-
skie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Pracodawca 
na podstawie takiego orzeczenia lekarskiego nie może dopuścić pracownika do pracy 
na stanowisku kierowca-magazynier. 

W sytuacji gdy pracownik nie uzyska ponownie zdolności do pracy na zajmowanym sta-
nowisku, postępowanie pracodawcy zależy od tego, czy ma inne stanowisko, na którym pra-
cownik mógłby pracować, czy nie posiada takiego stanowiska. 

Procedura postępowania z pracownikiem, który nie uzyskał dopuszczenia do pracy 
od lekarza medycyny pracy

Krok 1. Zaproponuj pracownikowi inne stanowisko pracy, na którym mógłby wykonywać pracę ze 
względu na swój stan zdrowia. W razie braku takiego stanowiska dla pracownika niedopuszczone-
go do pracy, możesz złożyć mu wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem obowiązującego 
go okresu wypowiedzenia.
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Krok 2. W razie przyjęcia pracy na wskazanym pracownikowi stanowisku pracy zmień mu umowę 
o pracę w zakresie stanowiska w formie porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego. 

Krok 3. Skieruj pracownika na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, aby stwierdzić zdol-
ność pracownika do pracy na nowym stanowisku.

Krok 4. W razie dopuszczenia pracownika do pracy przez lekarza medycyny pracy na nowym sta-
nowisku pracy skieruj go do pracy.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 grudnia 1999 r. (I PKN 469/99, OSNP 
2001/10/346), przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku na-
leżącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedze-
nie umowy o pracę. 

1bc7c28e-b79c-4a03-a323-cb72c7109c10

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 30, art. 52, art. 81, art. 229, art. 283 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. 

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

 ● § 5 ust. 1, ust. 2, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie prze-
prowadzania badań w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy – Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1611 

Anna Kaczmarczyk –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje 
się zawodowo problematyką prawa pracy

400 pojęć kadrowo-płacowych

definicje z 6 dziedzin prawa

wszystkie nowelizacje przepisów, najnowsze 
orzecznictwo i praktyka PIP i ZUS

Kompendium wiedzy dla kadrowych, 
księgowych, prawników

Tylko w październiku 

w cenie 139 zł zamiast 199 zł!
Encyklopedia kadr i płac

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



W następnym numerze MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:
• Czy choroba pracownika przesuwa korzystanie z 2 dni opieki na dziecko
• Czy okres pobytu pracownika w zagranicznej delegacji wlicza się do 183 dni pobytu za 

granicą, od czego zależy miejsce opodatkowania dochodów 
• Czy członkowie rodziny osoby pobierającej zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia 

mają prawo do świadczeń zdrowotnych
• Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik nie przepracował ani jednego dnia 

Kwotę  zł za zamówiony abonament:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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

Abonament 2015
www.sklep.infor.pl
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam abonament:

  MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń w cenie 589 zł brutto
  kompletu MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń plus INFORFK w cenie 

1190 zł brutto zamiast 1548 zł

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃

Grupa INFOR PL

Prezes Zarządu 
Ryszard Pieńkowski

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

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

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

Redaktor naczelny
Marek Skałkowski

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

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

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

Zamówienia na prenumeratę:

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

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

Druk: GRYFIS

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

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

Nakład 5150 egz.



INFORFK Platforma
Księgowych i Kadrowych 

www.inforfk.pl

Platforma Księgowych i Kadrowych

to pierwsza w Polsce Platforma, która w przejrzysty dla użytkownika

sposób prezentuje informacje m.in. z zakresu:

podatków, zarządzania, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, kadr i płac 

oraz zamówień publicznych.

INFORorganizer
Nowoczesne narzędzie, dzięki któremu 

z pulpitu komputera możesz przejść do pełnych zasobów 

Platformy Księgowych i Kadrowych INFORFK.

…poznaj, przetestuj, korzystaj!



Za opłacenie rocznego abonamentu  
prezenty gwarantowane

Sprawdź na www.sklep.infor.pl/oferta  
lub zadzwoń: 22 212 07 30

Odbierz prezent  
za abonament na 2015 rok!

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


