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Konkurs „Wyprzedzaj zmiany i wygraj 
samochód” rozstrzygnięty! 
Z przyjemnością informujemy, że zwyciężczynią naszego konkursu zo-
stała pani Violetta Hermanowicz. Poniżej zamieszczamy wywiad, któ-
rego udzieliła nam laureatka podczas gali wręczenia nagrody – samo-
chodu Ford Ka.

Jakie to uczucie dowiedzieć się z e-maila, że Pani hasło okazało się zwycięskie i wygra-
ła Pani Forda Ka?
–  Pierwsza myśl: niedowierzanie, znowu ktoś sobie „żarty stroi”. Jednak po chwili re-

fleksja. Przecież to mail z INFOR-u, z poważnej firmy. I ponownie niedowierzanie: Ja 
miałabym wygrać konkurs? Ja miałabym dostać samochód? Niemożliwe! Dzisiaj jestem 
ogromnie szczęśliwa, chociaż w najśmielszych marzeniach nie sięgałam tak daleko. 
Takich uczuć życzę każdemu!

Czy czuła Pani, że hasło: „sklep.infor.pl = Twój mądry przyjaciel” wygra konkurs?
–   Ależ skąd. Wpisując hasło, podzieliłam się swoim postrzeganiem publikacji INFOR-u. To 

wszystko. Po chwili już o tym nie myślałam.
Przy odbiorze nagrody wspomniała Pani, że INFOR i jego produkty są Pani bardzo przy-
datne w codziennej pracy.
–   Obszar, w którym się specjalizuję, to prawo pracy i związane z nim przepisy podatkowe 

oraz ZUS-owskie. Publikacje i artykuły INFOR-u są dla mnie jak wysoko usytuowany punkt 
obserwacyjny. Mam szersze spektrum widzenia, a kiedy trzeba, mogę sięgnąć po lornet-
kę, aby przyjrzeć się szczegółom. I co ważne: czuję się bezpiecznie.

Bardzo nas cieszy, że tacy specjaliści jak Pani kupują nasze produkty. Czy jest jakaś szcze-
gólna seria publikacji INFOR-u, którą by Pani poleciła?
–   O tak! „żółte książki” INFOR-u. Uwielbiam je. Każdego roku je kupuję. Dzięki nim je-

stem na bieżąco z przepisami. Cenię tę serię za rzeczowość informacji popartej przy-
kładami, za szybkość reakcji na zmiany w przepisach, kompleksowość opracowań. 
Świetnie opracowane teksty ustaw, tj. w nagłówku: tytuły ustaw i numery artykułów, 
w treści: wytłuszczone tytuły artykułów, dwuwiersz, format. Dodatkowe wyjaśnienia 
w dolnych przypisach, szczegółowe spisy treści. Moim zdaniem aktualnie nie ma na 
rynku wydawniczym niczego lepszego!

Wracając jeszcze do samego konkursu. Skąd 
taki pomysł na hasło?
–   To było całkowicie spontaniczne. Ja po pro-

stu tak postrzegam sklep i cały INFOR. To 
mój mądry przyjaciel.

Kończąc naszą rozmowę, jakimi słowami za-
chęciłaby Pani innych do zakupu produktów 
INFOR-u w naszym sklepie?
–   Zaufaj przyjacielowi!
Dziękujemy za rozmowę.
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>> FEP, praca w szczególnych warunkach, praca w szczególnym charakterze, obowiązki płatnika

1.  Jak prawidłowo wypełnić lub skorygować 
informację ZUS ZSWA

Do 31 marca 2015 r. niektórzy płatnicy składek mają obowiązek prze-
kazania do ZUS informacji ZUS ZSWA za 2014 r. Jest to zgłoszenie da-
nych o pracownikach wykonujących pracę w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, za których istniał obowiązek opłacania 
składki na FEP w poprzednim roku.

Płatnicy składek zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze mają obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS ZSWA w terminie do 
31 marca danego roku za rok poprzedni. W niektórych przypadkach pracodawca musi jed-
nak złożyć informację ZUS ZSWA wcześniej niż do 31 marca następnego roku, tj.:
 ■ w razie wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej – w ter-

minie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez pracownika,
 ■ w przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek – nie później niż w dniu przekazania 

dokumentu wyrejestrowania płatnika składek.

Należy pamiętać, że formularz ZUS ZSWA, a także jego ewentualną korektę, przeka-
zuje się w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odniesieniu do składa-
nia innych dokumentów ubezpieczeniowych. Będzie to więc dokument elektroniczny lub 
papierowy.

Okresy niewliczane do pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze 
Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodze-
nie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 12 
ustawy pomostowej). Oznacza to, że należy wyłączyć okresy pobierania wynagrodzenia cho-
robowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, 
zasiłku opiekuńczego. Oprócz tych okresów należy pominąć m.in. urlop wychowawczy, ur-
lop bezpłatny, szkoleniowy, dla poratowania zdrowia, służbę wojskową.

PRZYKŁAD
Kamila M. została zatrudniona w garbarni od 1 marca 2014 r. Chorowała w okresie od 
9 do 20 września 2014 r. i za ten czas otrzymała wynagrodzenie chorobowe. W lipcu 
2014 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego. Do okresu pracy w szczególnych warun-
kach należy zaliczyć jej czas urlopu, a pominąć okres niezdolności do pracy spowo-
dowanej chorobą. Płatnik składek ma obowiązek złożyć za Kamilę M. ZUS ZSWA do 
31 marca 2015 r.
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Najczęściej popełniane błędy w ZUS ZSWA i ich korekta

Najczęściej popełnianymi błędami przy wypełnianiu ZUS ZSWA są:
 ■ wpisanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych płatnika bądź ubezpieczonego,
 ■ ustalenie i wpisanie nieprawidłowych okresów pracy wykonywanej w szczególnych wa-

runkach lub o szczególnym charakterze lub
 ■ złożenie zgłoszenia za pracownika, który nie był zatrudniony w szczególnych warunkach 

lub nie wykonywał pracy w szczególnym charakterze.

W przypadku pomyłek płatnik ma obowiązek złożyć nowy formularz z prawidłowymi da-
nymi w trybie korekty (dotyczy ubezpieczonych). Zgłoszenie korygujące płatnik musi złożyć 
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania 
zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS lub właściwy organ PIP.

PRZYKŁAD
Marek J. od kilku lat pracuje w firmie zajmującej się m.in. pracami rozbiórkowymi związa-
nymi z usuwaniem azbestu. Płatnik składek w lutym 2015 r. złożył za niego ZUS ZSWA. 
Jednak w marcu zauważył błąd w danych dotyczących okresu pracy w szczególnych 
warunkach. Zamiast wskazać dwa okresy, tj. od 1 stycznia do 27 października 2014 r. 
i od 2 listopada do 31 grudnia 2014 r., wpisał jeden okres takiej pracy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2014 r. W tym okresie pracodawca ujął również urlop bezpłatny Marka J. 
Poza tym od 1 września 2014 r. pracownik zmienił etat z pełnego na 1/2, a płatnik po-
dał, że ubezpieczony w 2014 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach w pełnym 
wymiarze czasu pracy. W takim przypadku zgłoszenie ZUS ZSWA należy skorygować.

PRZYKŁAD
Płatnik składek sporządził ZUS ZSWA za Zbigniewa L. za 2014 r., podczas gdy w tym 
roku osoba ta współpracowała z firmą płatnika w ramach samozatrudnienia. Zatem 
zgłoszenie należy wycofać, gdyż w formularzu nie uwzględnia się osób prowadzących 
działalność. Wycofanie ubezpieczonego powinno wyglądać następująco:
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PRZYKŁAD
Spółka przewozowa zatrudnia m.in. maszynistów i kierowników pociągów. Za 2014 r. zło-
żyła zgłoszenie ZUS ZSWA, w którym wykazała 4 pracowników. Okazało się, że w zgło-
szeniu wykazała Jana Nawrockiego, który nie pracuje w szczególnym charakterze, zamiast 
Jarosława Nawrockiego, który jest maszynistą. W związku z tym należy złożyć korektę for-
mularza. W bloku III został wycofany błędnie zgłoszony pracownik, natomiast w bloku IV 
został zgłoszony pracownik, który faktycznie pracował w szczególnym charakterze.

PODSTAWA PRAWNA: 4936afef-441a-4afa-9dcf-04f827660fcb

 ● art. 12, art. 38–39 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – Dz.U. Nr 237, poz. 1656; ost.zm. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 637

 ● § 1 ust. 1 pkt 17 oraz załączniki nr 17 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 paździer-
nika 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
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imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, dekla-
racji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1844; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1957

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

>> ochrona danych osobowych, obowiązki pracodawcy

2.  Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie 
danych osobowych – jak dostosować firmę 
do zmienionych regulacji 

Od 1 stycznia 2015 r. rozszerzeniu uległy kompetencje pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach administratora bezpieczeństwa infor-
macji (ABI). Najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. działający u pracodawcy 
ABI musi zostać zgłoszony do GIODO. Jednocześnie ograniczono zakres 
obowiązków rejestracyjnych tych podmiotów, które powołają ABI. 

Wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. zmiany w zakresie ochrony danych osobowych doty-
czą głównie nowych zasad funkcjonowania w firmie administratora bezpieczeństwa informacji. 
Zarówno w poprzednim, jak i w nowym stanie prawnym podmioty przetwarzające dane osobowe 
nie muszą decydować się na powołanie ABI (art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). 
Jednak w przypadku jego niepowołania odpowiedzialność za spełnienie wymagań w zakresie 
ochrony danych osobowych ciąży na administratorze danych, czyli organie, jednostce organiza-
cyjnej, podmiocie lub osobie decydującej o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 

Stanowisko ABI tylko dla osób spełniających wymagania
Przed zmianą przepisów nie obowiązywały wymagania w zakresie kwalifikacji osób pełniących 

funkcję ABI. Nowe przepisy wprowadziły określone wymagania dla tej grupy specjalistów. Po 
zmianie przepisów od 1 stycznia 2015 r. na stanowisko ABI można powołać tylko osobę, która:
 ■ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 ■ posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,
 ■ nie była karana za umyślne przestępstwo.

W praktyce wątpliwości może budzić wymóg „posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie 
danych osobowych”. Ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnych szczegółowych wyma-
gań dotyczących tej kwestii, jak np. ukończenie określonego szkolenia, kursu lub studiów. Nie 
ma również obowiązku posiadania praktyki na tym stanowisku. Zatem to pracodawca będzie 
oceniał, czy dana osoba ma odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. 
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W ustawie o ochronie danych osobowych nie określono również, czy osoba wykonująca 
zadania ABI powinna być zatrudniona u pracodawcy. Z tego względu funkcję ABI może peł-
nić zarówno pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jak i osoba zatrudniona 
w ramach umowy cywilnoprawnej bądź pracownik specjalistycznej firmy outsourcingowej 
działającej w obszarze ochrony danych osobowych. 

Administrator – ważniejszy niż do tej pory
Ze względu na nowy zakres kompetencji przypisany ABI ustawodawca zdecydował się na 

zwiększenie ich pozycji w jednostkach organizacyjnych, dla których pracują. W szczególno-
ści ABI w zakresie swoich zadań może obecnie podlegać tylko bezpośrednio kierownikowi 
jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych. Przed nowe-
lizacją kwestia podporządkowania ABI nie była uregulowana.

Ponadto administratora danych zobowiązano do zapewnienia środków i organizacyjnej 
odrębności ABI niezbędnej do niezależnego wykonywania przez niego zadań. Nie zostało 
jednak określone, na czym konkretnie ma polegać wspomniane zapewnienie odrębności or-
ganizacyjnej i jakie środki należy zapewnić administratorowi. Rozstrzygnięcie w tych kwe-
stiach pozostawiono podmiotowi zatrudniającemu ABI.

 Więcej zadań dla ABI
W porównaniu z poprzednimi regulacjami zakres obowiązków ABI uległ zwiększeniu. Jego 

nowe zadania to zwłaszcza:
 ■ cykliczne sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochro-

nie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla administra-
tora danych,
 ■ sprawdzanie zgodności przetwarzania danych na żądanie GIODO – z obowiązkiem prze-

kazania sprawozdania do GIODO,
 ■ prowadzenie rejestrów zbiorów danych będących w posiadaniu administratora danych 

(z wyłączeniem zbiorów podlegających 
obowiązkowi rejestracji).

Nowe zadania dla ABI oznaczają, że pra-
codawcy muszą dostosować zatrudnienie 
na tym stanowisku do wprowadzonych re-
gulacji. Może to oznaczać zmianę osoby pełniącej funkcję ABI. Jeżeli natomiast pracodawca 
zdecyduje się na dalsze zatrudnianie tej samej osoby, musi zmienić jej zakres obowiązków 
zgodnie z nowymi wymaganiami. 

Nowe przepisy nakładają obowiązek dokonania zgłoszenia do rejestracji GIODO faktu 
powołania lub odwołania ABI, w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. ABI 
powołany przed 1 stycznia 2015 r. może pełnić tę funkcję zgodnie z nowymi przepisami do 
czasu wpisania go do rejestru GIODO, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2015 r. Oznacza 
to, że dotychczasowy ABI powinien zostać zgłoszony do rejestracji GIODO najpóźniej do 
końca czerwca 2015 r. 

UWAGA!
Pracodawcy powinni dostosować zakres obowiąz-
ków ABI do nowych regulacji. 
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Powołanie ABI zwalnia z obowiązku rejestracyjnego

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2014 r. przepisami podmioty posiadające zbiór da-
nych osobowych były zobowiązane do zgłoszenia tego zbioru do GIODO. Zwolnienia z obo-
wiązku zgłoszenia zbioru danych dotyczyły tylko nielicznych sytuacji, m.in. danych prze-
twarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury czy danych przetwarzanych w związku 
z zatrudnieniem lub świadczeniem usług na umowy cywilnoprawne. 

Na podstawie nowych przepisów z obowiązku zgłaszania zbiorów danych do GIODO 
zwolniono również te podmioty, w których powołano ABI. Zwolnienie nie dotyczy jednak da-
nych wrażliwych. 

9c68c3f1-dba9-4027-906e-cb6f66d78638

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 7 pkt 4, art. 36a–36b, art. 40, art. 43, art. 46b ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 35 ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662

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

 >> zmiany prawa, wynagrodzenie, młodociani, PFRON

3.  Od 1 marca 2015 r. nowa podstawa wpłat 
na PFRON i wynagrodzenia młodocianych

Od 1 marca 2015 r. zmieniły się: wysokość wynagrodzenia dla pracow-
ników młodocianych, kwota przychodu powodującego zmniejszenie 
lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, od 
której są dokonywane wpłaty na PFRON. Zmiana wynika z obowią-
zującej od 1 marca 2015 r. nowej, wyższej o 161,53 zł, kwoty bazo-
wej, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2014 r., 
tj. 3942,67 zł.

Zmiana kwoty bazowej od 1 marca 2015 r. powoduje, że wyższe będą wskaźniki zależne 
od jej wysokości, m.in. wynagrodzenie pracowników młodocianych, kwota przychodu po-
wodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów oraz podstawa, 
od której dokonywane są wpłaty na PFRON.

Wynagrodzenie młodocianych
Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 maja 

2015 r. będzie wyższe odpowiednio o 6,46 zł (dla pracownika w I roku nauki), o 8,07 zł (dla 
pracownika w II roku nauki) i o 9,69 zł (dla pracownika w III roku nauki).
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Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Pracownik młodociany
Wysokość wynagrodzenia w okresie:

od 1 marca 2015 r. 
do 31 maja 2015 r.

od 1 grudnia 2014 r. 
do 28 lutego 2015 r.

w I roku nauki – nie mniej niż 4% przecięt-
nego wynagrodzenia 157,71 zł 151,25 zł

w II roku nauki – nie mniej niż 5% przecięt-
nego wynagrodzenia 197,13 zł 189,06 zł

w III roku nauki – nie mniej niż 6% przecięt-
nego wynagrodzenia 236,56 zł 226,87 zł

Wpłaty na PFRON i dofinansowanie za zatrudnianie niektórych 
pracowników

W omawianym okresie pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON dokonają ich w wyż-
szej wysokości w porównaniu z wpłatami za okres od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. 
Podstawa wpłat jest bowiem wyższa o 161,53 zł. Wpłaty na PFRON dokonuje się w wysoko-
ści ustalonej według wzoru:

40,65% przeciętnego wynagrodzenia x

liczba pracowników odpowiadająca różnicy między 
zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 

wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób 

niepełnosprawnych

Wysokość wpłat na PFRON

Okres Kwota bazowa

od marca 2015 r. do maja 2015 r. 3942,67 zł

od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. 3781,14 zł

Dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z tytułu zatrudnie-
nia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, wyższe przeciętne wynagrodzenie oznacza 
wyższą kwotę refundacji z tego tytułu, jeżeli umowa ze starostą zostanie zawarta w okresie 
od 1 marca do 31 maja 2015 r.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych
Emerytów i rencistów obowiązują progi zarobków, po przekroczeniu których świadczenie 

będzie zawieszone lub zmniejszone. Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmie-
niają się raz na kwartał i od 1 marca 2015 r. wynoszą 2759,90 zł (70% przeciętnego wynagro-
dzenia) oraz 5125,50 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia).
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W przypadku gdy osiągany przez świadczeniobiorcę przychód przekroczy 70% przecięt-
nego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, świad-
czenie będzie podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę 
maksymalnego zmniejszenia.

Maksymalnie świadczenie można pomniejszyć o:
 ■ 561,70 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 ■ 421,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 ■ 477,47 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Natomiast konsekwencją osiągnięcia zarobków wyższych niż 130% przeciętnego wyna-
grodzenia jest zawieszenie prawa do emerytury lub renty.

W okresie od 1 marca do 31 maja 2015 r. emeryci i renciści z ograniczonymi możliwościa-
mi zarobkowania mogą dorobić więcej, tj. o kwotę:
 ■ 113,10 zł – wówczas świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone,
 ■ 210 zł – świadczenie zostanie zmniejszone, ale nie zawieszone.

6e5c5703-76bf-4974-b73b-c02a2d637f78

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 20 pkt 2, art. 104–105 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682

 ● § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 232

 ● art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 149

 ● komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagro-
dzenia w trzecim kwartale 2014 r. – M.P. z 2014 r., poz. 1077

 ● komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodze-
nia w czwartym kwartale 2014 r. – M.P. z 2014 r., poz. 181

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

ZM!ANY 2015 Od 1 października 2015 r. osoby niepełnosprawne samodzielnie 
prowadzące działalność gospodarczą nie zostaną pozbawione 

dotacji z PFRON do składek na ubezpieczenia społeczne z powodu kilkudniowego opóź-
nienia w ich zapłacie (nie większego niż 14 dni). Będziemy o tym pisać w MPPiU w II kwar-
tale 2015 r.

Pamiętaj o prenumeracie na 2015 r.!
Zamówienia: bok@infor.pl, tel. 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 (32), www.sklep.infor.pl
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 >> emerytura, waloryzacja

4. Jak od 1 marca 2015 r. wzrosną emerytury
Od 1 marca br. większość świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie 
o 36 zł. Nieco mniejszą podwyżkę otrzymają osoby uprawnione do renty 
z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a połowę tej kwoty – osoby 
uprawnione do emerytury częściowej.

Przeprowadzając w marcu 2015 r. waloryzację emerytur i rent, ZUS podwyższy je naj-
pierw wskaźnikiem waloryzacji. Wskaźnik ten został ustalony na poziomie 100,68%. Nie 
będzie miał jednak znaczenia dla większości emerytów i rencistów. Jeśli bowiem w wyniku 
pomnożenia kwoty emerytury lub renty przez ten wskaźnik podwyżka emerytury lub ren-
ty wyniesie mniej niż 36 zł, ZUS przeprowadzi kwotową waloryzację świadczenia o gwa-
rantowane 36 zł.

Dzięki gwarancji kwotowej podwyżki na waloryzacji świadczeń skorzystają przede wszyst-
kim osoby uprawnione do niskich emerytur i rent. Dla nich podwyżka będzie relatywnie naj-
wyższa w stosunku do kwoty świadczenia. Procentowa waloryzacja obejmie wyłącznie eme-
rytów i rencistów z wysokimi świadczeniami (wynoszącymi ok. 5400 zł lub więcej).

PRZYKŁAD
Andrzej K. od kilku lat jest uprawniony do emerytury. Wysokość jego świadczenia 
na koniec lutego 2015 r. wyniosła 2750,50 zł. Przeprowadzając waloryzację w marcu 
2015 r., ZUS w pierwszej kolejności podwyższy ją wskaźnikiem waloryzacji wynoszą-
cym 100,68%, co da 2769,20 zł. Ustalona w ten sposób kwota podwyżki (2769,20 zł –
– 2750,50 zł) wyniesie 18,70 zł, a więc będzie niższa od gwarantowanej kwoty 36 zł. 
W związku z tym w ramach waloryzacji od 1 marca 2015 r. ZUS podwyższy emeryturę 
Andrzejowi K. o 36 zł. 

PRZYKŁAD 
Jan G. w marcu 2009 r. po 45 latach pracy w spółce ABC nabył prawo do emerytury. 
Wysokość jego świadczenia emerytalnego na koniec lutego 2015 r. wyniosła 6750,50 zł. 
W ramach tegorocznej waloryzacji ZUS najpierw podwyższy jego emeryturę wskaźni-
kiem waloryzacji wynoszącym 100,68%. Ustalona w ten sposób kwota (6796,40 zł) bę-
dzie wyższa od dotychczas otrzymywanego świadczenia o 45,90 zł. W związku z tym, 
że przekracza gwarantowaną kwotę 36 zł, w ramach waloryzacji od 1 marca 2015 r. ZUS 
podwyższy emeryturę przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji w wysokości 100,68%, 
a więc o 45,90 zł.

Kiedy waloryzacja kwotowa będzie wynosić 27 zł
W ramach tegorocznej waloryzacji podwyżki w wysokości 36 zł nie otrzymają przede 

wszystkim osoby uprawnione do rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W związku 
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z tym, że ich świadczenia wynoszą 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, prze-
pisy przewidują dla nich 75% gwarantowanej kwoty podwyżki, tj. 27 zł. 

W podobnej sytuacji są osoby uprawnione do emerytury częściowej. Przysługujące im 
świadczenie wynosi 50% pełnej kwoty emerytury, dlatego minimalna kwota podwyżki doko-
nanej w ramach tegorocznej waloryzacji wyniesie w ich przypadku 18 zł (50% z 36 zł). 

Pełnej 36-złotowej podwyżki nie otrzymają też osoby uprawnione do emerytury niższej 
od kwoty najniższego świadczenia. ZUS zwaloryzuje im świadczenie proporcjonalnie do wy-
sokości faktycznie wyliczonej emerytury. Proporcja ta będzie wyliczona jako stosunek kwo-
ty świadczenia w wysokości obowiązującej 28 lutego 2015 r. do obowiązującej w tym dniu 
kwoty najniższej emerytury. Wskaźnik uzyskany w wyniku zastosowania tej proporcji ZUS 
pomnoży przez kwotę 36 zł, wyliczając tym samym wysokość, o jaką zwiększy się emerytu-
ra od 1 marca 2015 r.

PRZYKŁAD
Anna G. w 2006 r. nabyła prawo do emerytury obliczanej na tzw. dotychczasowych za-
sadach. W związku z tym, że nie udowodniła wymaganych 20 lat składkowych i nieskład-
kowych, ZUS nie podwyższył wyliczonego świadczenia do tej gwarantowanej kwoty. Na 
koniec lutego 2015 r. kwota jej emerytury wyniosła 810,20 zł. W celu ustalenia podwyżki 
świadczenia od 1 marca 2015 r. ZUS ustali proporcję tej kwoty do kwoty najniższej eme-
rytury obowiązującej do 28 lutego 2015 r. (844,45 zł), która wyniesie 95,94% (810,20 zł : 
: 844,45 zł). W związku z tym emerytura zostanie podwyższona o 34,54 zł (36 zł x 95,94%).

Kiedy emerytura zostanie zwaloryzowana kwotowo
Od 1 marca 2015 r. wzrosną również kwoty:
 ■ najniższej emerytury, 
 ■ renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
 ■ renty rodzinnej, a także
 ■ nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego oraz świadczenia pieniężnego dla 

cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych. 

Wysokość każdego z tych świadczeń zostanie podwyższona w ramach tegorocznej wa-
loryzacji o 36 zł. Podwyżką w wysokości 75% tej kwoty (czyli 27 zł) zostanie objęta kwota 
najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Z kolei kwoty rent wypadkowych 
zostaną podwyższone do 120% nowych kwot najniższych rent „z ogólnego stanu zdrowia”, 
co spowoduje podwyżkę tych świadczeń o 43,20 zł (w przypadku wypadkowej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej) oraz o 32,40 zł (dla wypadkowej renty 
z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Podwyższona zostanie też renta socjalna – do 
84% nowej kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2015 r. o 18,01 zł wzrośnie również gwarantowana kwota świadczenia i za-
siłku przedemerytalnego obowiązująca w przypadku uzyskiwania przychodu skutkującego 
zmniejszeniem świadczenia (wyższego od 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
a nieprzekraczającego 70% przeciętnej płacy).
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Wysokość najniższych i ryczałtowych świadczeń emerytalno-rentowych

Rodzaj świadczenia

Kwota 
świadczenia 
od 1 marca 

2015 r. (w zł)

Kwota 
świadczenia 
do 28 lutego 
2015 r. (w zł)

Kwota 
podwyżki 

(w zł)

najniższa emerytura, emerytura pomostowa, nauczy-
cielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna 880,45 844,45 36

najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy 675,13 648,13 27

najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pra-
cy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
oraz najniższa renta rodzinna wypadkowa 1056,54 1013,34 43,20

najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 810,16 777,76 32,40

świadczenie przedemerytalne (nowo przyznawane) 1027,39 991,39 36

renta socjalna 739,58 709,34 30,24

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych 
ofiar działań wojennych 745,34 709,34 36

gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przed-
emerytalnego 513,70 495,69 18,01

Jak zostanie podwyższona podstawa wymiaru
Wraz z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca br. zostanie również podwyż-

szona podstawa wymiaru świadczeń obliczanych na tzw. dotychczasowych zasadach (głównie 
emerytur dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz rent z tytułu niezdolności do pracy). 
ZUS oblicza wymienione świadczenia od tej podstawy (wypadkowej zarobków oraz przeciętnych 
płac w latach kalendarzowych wskazanych do jej ustalenia). Przy zastosowaniu zwaloryzowanej 
podstawy wymiaru świadczenia te są również przeliczane w przypadkach określonych w ustawie 
emerytalnej. Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia konieczna jest w celu zachowania właś-
ciwej relacji podstawy wymiaru świadczenia do jego wysokości ustalonej w wyniku waloryzacji.

W celu dokonania waloryzacji podstawy wymiaru świadczenia ZUS ustali najpierw spe-
cjalny wskaźnik, dzieląc zwaloryzowaną kwotę emerytury lub renty przez kwotę tego świad-
czenia obowiązującą na 28 lutego 2015 r. Zwaloryzowana podstawa wymiaru zostanie usta-
lona w wyniku pomnożenia podstawy wymiaru obowiązującej ostatniego dnia lutego 2015 r. 
przez wspomniany wskaźnik. Dzięki zastosowaniu takiego sposobu waloryzacji podstawy 
wymiaru świadczenia podstawa ta wzrośnie o taki sam procent, o jaki wzrośnie świadczenie.

PRZYKŁAD
Marian D. jest uprawniony do emerytury obliczonej na tzw. dotychczasowych zasa-
dach. Wysokość świadczenia 28 lutego 2015 r. wyniosła 1666,37 zł, a podstawa wymiaru 
3069,44 zł. Od 1 marca 2015 r. emerytura wzrosła o 36 zł do kwoty 1702,37 zł. W celu 
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waloryzacji podstawy wymiaru emerytury ZUS ustalił najpierw wskaźnik zwaloryzowanej 
kwoty świadczenia do kwoty emerytury przed waloryzacją. Wysokość tego wskaźnika 
wynosi 102,16% (1702,37 zł : 1666,37 zł). W dalszej kolejności ZUS pomnożył dotychcza-
sową wysokość podstawy wymiaru świadczenia (3069,44 zł) przez uzyskany wskaźnik 
(102,16%). Zwaloryzowana podstawa wymiaru emerytury wynosi więc 3135,74 zł.

Jak zmieni się kwota dodatków i zmniejszeń 
W ramach waloryzacji przeprowadzanej od 1 marca 2015 r. wzrosną również różnego ro-

dzaju dodatki i świadczenia przysługujące do emerytury lub renty. W tym przypadku nie zo-
stała jednak przewidziana gwarantowana kwotowa podwyżka, tak jak ma to miejsce w od-
niesieniu do pozostałych świadczeń. Dodatki te będą zwiększone wyłącznie o wskaźnik 
waloryzacji wynoszący 100,68%.

Wskaźnikiem waloryzacji zostaną również podwyższone od 1 marca 2015 r. dotychczaso-
we kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu wyższego 
od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nieprzekraczającego 130% przecięt-
nej płacy. Będą one wynosiły:
 ■ 561,70 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
 ■ 421,31 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 
 ■ 477,47 zł – dla renty rodzinnej, do której jest uprawniona jedna osoba. 

PRZYKŁAD 
Jan G. jest uprawniony do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, której wyso-
kość na koniec lutego 2015 r. wyniosła 1750,40 zł. Oprócz tego przysługuje mu dodatek 
pielęgnacyjny, którego dotychczasowa wysokość wynosiła 206,76 zł. Od 1 marca 2015 r. 
kwota emerytury wzrośnie o 36 zł do wysokości 1786,40 zł, a kwota dodatku pielęgna-
cyjnego jedynie o 1,41 zł (do 208,17 zł).

PRZYKŁAD
Hanna B. dorabia na wcześniejszej emeryturze. Uzyskiwany przychód (4700 zł miesięcz-
nie) znacznie przekracza niższy próg zarobkowy wynoszący 70% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia. W związku z tym, do końca lutego świadczenie było zmniej-
szane o maksymalną kwotę, tj. 557,91 zł. Od 1 marca 2015 r. comiesięczne zmniejszenie 
emerytury będzie wynosiło 561,70 zł.

Kwoty dodatków i świadczeń od 1 marca 2015 r. 

Rodzaj dodatku (świadczenia)

Kwota dodatku 
(świadczenia) od 
1 marca 2015 r. 

(w zł)

Kwota dodatku 
(świadczenia) do 
28 lutego 2015 r. 

(w zł)

Kwota podwyżki 
od 1 marca 

2015 r. (w zł)

1 2 3 4

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wo-
jennego (150% pielęgnacyjnego) 312,26 310,14 2,12
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1 2 3 4

dodatek dla sieroty zupełnej 391,26 388,62 2,64

dodatek kompensacyjny (15% dodatku 
kombatanckiego)  31,23  31,01 0,22

świadczenie pieniężne dla byłych „żoł-
nierzy górników” oraz osób deportowa-
nych do pracy przymusowej (w zależno-
ści od liczby pełnych miesięcy trwania 
pracy)

od 10,43 (za je-
den pełny mie-
siąc) do 208,17 
(za 20 pełnych 
miesięcy)

od 10,36 (za je-
den pełny mie-
siąc) do 206,76
(za 20 pełnych 
miesięcy) 

od 0,07 (za je-
den pełny mie-
siąc) do 1,41 
(za 20 pełnych 
miesięcy)

dodatek dla poszkodowanego weterana od 88,05 
do 704,36

od 84,45 
do 675,56

od 3,60 
do 28,80

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jeden z naszych pracowników od dłuższego czasu 
przebywa na zasiłku chorobowym. Co miesiąc ma potrącane należności alimenta-

cyjne egzekwowane na mocy wyroku sądu. Czy od 1 marca 2015 r. potrącimy z zasiłku 
niższą kwotę alimentów?

Tak. Do egzekucji z należności określonych w ustawie zasiłkowej (np. kwot zasiłków 
chorobowych) stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych 
w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy te prze-
widują dwa limity, które należy stosować przy dokonywaniu potrąceń ze świadczeń. Pierwszy 
z nich to maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, którą stanowi odpowiedni procent 
kwoty świadczenia brutto. Przy egzekucji alimentów potrącenie nie może przekroczyć 60% 
kwoty zasiłku brutto.

Drugi limit to tzw. kwota wolna od potrąceń, czyli kwota, która musi pozostać po potrące-
niu w danym miesiącu. Przy dokonywaniu potrąceń z tytułu egzekwowanych należności ali-
mentacyjnych wynosi ona 50% najniższej emerytury. Do końca lutego była to kwota 422,23 zł. 
Od 1 marca 2015 r., w związku ze wzrostem najniższej emerytury do wysokości 880,45 zł, 
wzrosła również kwota wolna od potrąceń. Dla wyżej wymienionych należności wynosi ona 
obecnie 440,23 zł, co oznacza, że od 1 marca br. potrącą Państwo z zasiłku chorobowego 
pracownika odpowiednio niższą kwotę egzekwowanych alimentów.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 88–89 i art. 94 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682

 ● art. 1 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1682

25d2dda4-2b3d-4420-b02f-ece1cfef6300

Maria Gałecka –  prawnik, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych, autorka wielu 
publikacji o tej tematyce
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O to pytają Kadrowi

 Precyzyjna wyszukiwarka

 Codziennie aktualizowana
baza wiedzy

 Codzienny kontakt z Ekspertami

  Najlepsze narzędzia w pracy 
każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 

Jakie będą konsekwencje wydania pracownikom 
biurowym posiłków regeneracyjnych
Wydajemy pracownikom izycznym posiłki regeneracyjne. Czy 
możemy je także wydawać pracownikom biurowym?
TAK!  Nie ma przepisów, które zakazywałyby wydawania posiłków re-generacyjnych pracownikom niewykonującym pracy izycznej. Jednak trudno sobie wyobrazić, aby pracownicy biurowi zużywali przy wyko-nywaniu swoich zadań tyle energii co pracownicy izyczni. Zatem posiłki wydawane zatrudnionym w biurze nie mogą być uznane za świadcze-nia rzeczowe przysługujące pracownikom na podstawie przepisów bhp. W związku z tym ich wartość będzie opodatkowana i oskładkowana.
Czy kasjer musi przedstawić zaświadczenie 
o niekaralności
Chcemy zatrudnić osobę na stanowisku kasjera. Czy możemy 
wymagać od niej zaświadczenia o niekaralności?
NIE! Pracodawcy mają prawo do uzyskania informacji o niekaralno-ści pracownika tylko w szczególnych przypadkach. Można jej żądać, jeżeli z przepisów odpowiednich ustaw wynika wymóg zatrudnienia osoby niekaralnej czy korzystającej z pełni praw publicznych, a także niekaralność jest konieczna do ustalenia uprawnienia do zajmowa-nia określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu albo prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Stanowisko ka-sjera nie spełnia tego wymogu, dlatego pracodawca nie może żądać od pracownika, który ubiega się o taką pracę, zaświadczenia o nieka-ralności.
Czy pracownica ma prawo do wolnego na opiekę 
nad dzieckiem, jeżeli jej mąż jest bezrobotny
Pracownica chce skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu 
opieki nad dzieckiem. Wiemy, że jej mąż jest bezrobotny i cały 
czas przebywa w domu. Czy na tej podstawie możemy odmówić 
pracownicy prawa do skorzystania z dni wolnych?
NIE! Pracownica ma prawo do wykorzystania dni wolnych na opie-kę także wtedy, gdy jej małżonek jest bezrobotny, korzysta z urlopu macierzyńskiego czy nawet wypoczynkowego. Jedyne ograniczenie związane z korzystaniem z tego uprawnienia polega na tym, że jeśli oboje rodzice są zatrudnieni na umowę o pracę, to z prawa do opieki może skorzystać tylko jeden z nich. 

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek
radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Ewa Preis
radca prawny
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Porady na trudne czasy

 ✔ Pracodawca może podać pracownikowi w informacji o warunkach 
zatrudnienia również przyszłe dane

Informację dotyczącą warunków zatrudnienia – zarówno aktualnych, jak i przyszłych 
– pracodawca może zamieścić w jednym dokumencie, wskazując datę zmiany warun-
ków. Nie trzeba będzie wówczas aktualizować informacji o warunkach zatrudnienia, gdy 
pracownik uzyska prawo do urlopu w wyższym wymiarze lub dłuższego okresu wypo-
wiedzenia – zob. „Informacja o warunkach zatrudnienia – 5 praktycznych wskazówek, 
jak ją sporządzić”, str. 33

 ✔ Pracodawca może okresowo powierzyć pracownikowi dodatkowe czynności 
bez zwiększenia wynagrodzenia

Pracodawca nie ma obowiązku dodatkowo wynagradzać pracownika za okresowe 
powierzenie mu do wykonania dodatkowych czynności w ramach umówionego ro-
dzaju pracy. Dotyczy to także przypadku, gdy praca wynikająca z pierwotnie zawar-
tej umowy oraz wykonywana w ramach zastępstwa nie prowadzi do powstania pra-
cy nadliczbowej – zob. „Kiedy możliwe jest czasowe podwyższenie wynagrodzenia 
pracownika”, str. 42

 ✔ Ustalenie obowiązku ubezpieczeń z umowy zlecenia, z której wynagrodzenie 
zostało wypłacone po rozwiązaniu stosunku pracy, zależy od okresu jej 
wykonywania, a nie od daty wypłaty

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych z umowy zlecenia istotny jest okres 
jej wykonywania, tj. okres, za który wynagrodzenie jest należne. Jeżeli płatnik wypłaci 
wynagrodzenie dotyczące okresu, w którym zleceniobiorca był objęty ubezpieczeniami 
ze stosunku pracy, już po ustaniu zatrudnienia, to z umowy zlecenia należy opłacić tyl-
ko składkę zdrowotną – zob. „Jak ustalić obowiązek ubezpieczeń z umowy zlecenia po 
rozwiązaniu stosunku pracy”, str. 47

 ✔ Prawidłowe pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego za okres niezdolności 
do pracy pomoże uniknąć korekty listy płac

Często zdarza się, że zwolnienie lekarskie wpływa do pracodawcy po wypłacie wyna-
grodzenia za dany miesiąc, co skutkuje jego nadpłatą. W takiej sytuacji nadpłatę tę pra-

codawca odlicza od wynagrodzenia należnego za kolejny miesiąc (art. 87 § 7 Kodeksu 

pracy). – zob. „W jaki sposób pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze za okres nie-
zdolności do pracy, jeżeli nastąpiła zmiana tego wynagrodzenia”, str. 58
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1. Zmiany prawa – oczekują na wejście w życie od 1.04.2015 r.

Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 16 lutego 2015 r.

1 kwietnia 2015 r.

1.1.  Nowe warunki wykonywania służby przez funkcjonariuszy 
Służby Celnej

Dotychczasowy katalog przyczyn wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby 
Celnej został rozszerzony o przypadki doręczenia prawomocnego wyroku sądowego uchylają-
cego decyzję o zwolnieniu ze służby bądź orzeczenie dyscyplinarne o wydaleniu ze służby oraz 
o przypadek zakończenia pracy w instytucji Unii Europejskiej, jednostce utworzonej przez Unię 
Europejską albo organizacji międzynarodowej. Ze względu na konieczność rozliczania czasu 
służby załóg jednostek pływających Służby Celnej wykonujących służbę w 24-godzinnym syste-
mie służby zdefiniowane zostały pojęcia „doba” oraz „tydzień”. Wprowadzono zakaz posiadania 
i korzystania przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby z prywatnych przenośnych urzą-
dzeń służących do komunikacji elektronicznej, które umożliwiają indywidualne porozumiewanie 
się na odległość. Podczas absencji chorobowej funkcjonariusze będą otrzymywać 80% uposa-
żenia chorobowego, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposa-
żenia. W zakresie dotyczącym administracji podatkowej przewidziano przeniesienie z urzędów 
do izb skarbowych zadań pomocniczych, takich jak obsługa finansowa i kadrowa urzędu, oraz 
skierowanie części osób wykonujących dotąd te zadania do bezpośredniej obsługi podatników. 
Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i iz-
bach skarbowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 12 lutego 2015 r., poz. 211

2. W Sejmie

Prace nad ustawami na 86. posiedzeniu Sejmu w dniach 4–6.02.2015 r.

2.1.  Zmiana terminu opłacania składek na ubezpieczenia 
społeczne przez osoby niepełnosprawne prowadzące 
działalność gospodarczą

Od 1 października 2015 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, opłaca-
jące z tego tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będą miały prawo do ich refun-
dacji z PFRON także w przypadku, gdy spóźniły się z ich opłaceniem nie więcej niż o 14 dni. Tym 
samym warunki dotyczące uchybienia terminowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne 
przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą zrównano z obowiązują-
cymi inne osoby prowadzące taką działalność. Takimi samymi zasadami jak niepełnosprawnych 
przedsiębiorców objęto niepełnosprawnych rolników lub rolników opłacających składki wypad-
kowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe za niepełnosprawnego domownika. 
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami 
gospodarczymi lub społecznymi część lub całość zaległej składki może być umorzona, rozłożo-
na na raty lub termin jej płatności może być odroczony. Mechanizmy te obejmą również odsetki 
od nienależnie pobranych kwot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 
Ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – status dokumentu nr 2610, ustawa przekazana do 
Senatu

Oprac. Anna Seroczyńska
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3. Najnowsze orzecznictwo
  3.1.  Prokurent nie jest uprawniony do zawarcia za spółkę 

umowy o pracę z członkiem zarządu 
Prokurent nie może w imieniu spółki zawrzeć umowy o pracę z człon-
kiem zarządu spółki. Taka czynność prawna jest nieważna (wyrok Sądu 
Najwyższego z 11 lutego 2015 r., I UK 211/14).
R.R. od 2000 r. jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąc jednocześ-

nie funkcję prezesa jednoosobowego zarządu tej spółki. Drugim wspólnikiem spółki jest małżo-
nek R.R., przy czym od 2009 r. nie uczestniczy on w prowadzeniu spraw spółki.

W listopadzie 2011 r. prokurent spółki zawarł z R.R. umowę o pracę na czas nieokreślony na 
stanowisku prezesa zarządu z miesięcznym wynagrodzeniem 4300 zł. Kobieta faktycznie wyko-
nywała pracę. Składki ubezpieczeniowe były odprowadzane przez spółkę. 

W styczniu 2012 r. kobieta stała się niezdolna do pracy. Organ rentowy uznał, że umowa o pracę jest 
nieważna, gdyż została zawarta z naruszeniem przepisów prawa spółek handlowych. Prokurent spółki nie 
był bowiem uprawniony do zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki. Zgodnie z art. 210 § 1 
k.s.h. przy zawieraniu umów z członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik 
powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. R.R. odwołała się od decyzji ZUS. Sprawa trafiła do sądu. 

Stanowisko sądów i Sądu Najwyższego 
Sąd I instancji uznał stanowisko organu rentowego za nieprawidłowe. Zdaniem sądu przy za-

wieraniu umowy o pracę z R.R. spółka była należycie reprezentowana, zakres prokury jest bowiem 
szerszy od zakresu pełnomocnictwa ogólnego. Sąd I instancji podkreślał też, że R.R. faktycznie 
wykonywała pracę, co przesądza o istnieniu pracowniczego tytułu do ubezpieczeń.

Apelację od wyroku wniósł organ rentowy, a sąd II instancji uznał ją za zasadną. Zdaniem 
sądu apelacyjnego, z uwagi na niewłaściwą reprezentację spółki przy zawieraniu umowy o pracę 
z R.R., umowa jest nieważna.

R.R. wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego – jednak ta, jako niezasadna, została 
oddalona. SN w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślał, że art. 210 § 1 Kodeksu spółek hand-
lowych jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 3 Kodeksu pracy. Spółkę przy zawiera-
niu umowy o pracę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą 
zgromadzenia wspólników. W przedmiotowej sprawie umowa o pracę była nieważna, ponieważ 
prokurent nie mógł skutecznie dokonać takiej czynności prawnej.

Wnioski z wyroku
Wykonywanie pracy przez członka zarządu spółki nie przesądza o istnieniu stosunku pracy łą-

czącego go ze spółką. Jeśli bowiem umowa o pracę została zawarta z naruszeniem zasad repre-
zentacji wynikających z Kodeksu spółek handlowych, umowa o pracę jest nieważna. Nieważność 
umowy o pracę skutkuje zaś brakiem pracowniczego ubezpieczenia z tego tytułu. 
Aneta Olędzka –  doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 

z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego

A
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>> trzynastka, ekwiwalent, uprawnienia pracownika, jednostka budżetowa

1.  Trzynastki za 2014 r. – ustalanie prawa 
i wysokości w pytaniach i odpowiedziach

Obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzy-
nastki, mają, co do zasady, jednostki sektora państwowego. Taka premia 
przysługuje pracownikom samorządowym, nauczycielom oświatowym 
i akademickim oraz pracownikom niepedagogicznym za efektywnie prze-
pracowany rok u danego pracodawcy. 

Aby prawidłowo przyznać i wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne, niezbędne jest ustalenie: 
 ■ osób uprawnionych do trzynastki    KROK 1,
 ■ prawa do trzynastki    KROK 2, 
 ■ wysokości trzynastki    KROK 3.

Najważniejsze zasady postępowania przy ustalaniu prawa i wysokości trzynastki, będą-
ce rozwinięciem czynności wymienionych w powyższych punktach, przedstawiamy w sche-
matach 1–3 na str. 23–25.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?) Pracownica była zatrudniona w naszym urzędzie od 2006 r. W styczniu 2014 r. otrzy-
mała wynagrodzenie za pracę w wysokości 793,52 zł. Od 16 do 22 stycznia 2014 r. 

przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 23 stycznia do 12 czerwca 2014 r. korzystała 
z urlopu wychowawczego. Z ostatnim dniem tego urlopu umowa została rozwiązana za 
porozumieniem stron. Czy takiej osobie powinniśmy naliczyć trzynastkę za ubiegły rok? 
Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Tak. Państwa była pracownica ma prawo do trzynastki w wysokości 8,5% sumy wynagro-
dzenia za okres faktycznie przepracowany w 2014 r., ponieważ pozostawała w zatrudnieniu 
krócej niż 6 miesięcy z powodu przebywania na urlopie wychowawczym. To dodatkowe wy-
nagrodzenie będzie jej przysługiwać w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania 
pracy, czyli od 1 do 15 stycznia 2014 r. Zakładając, że pracownica przepracowała efektywnie 
ten okres, trzynastka przysługuje jej w wysokości 67,45 zł (8,5% x 793,52 zł).

Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzo-
wego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego 
okresu, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Pracownik ma pra-
wo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, gdy efektywnie przepracował mniej niż 
6 miesięcy m.in. z powodu przebywania (art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagro-
dzeniu rocznym) na:
 ■ urlopie wychowawczym,
 ■ urlopie macierzyńskim,
 ■ dodatkowym urlopie macierzyńskim,
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OSOBY UPRAWNIONE DO TRZYNASTKI

Trzynastka przysługuje: Trzynastka nie przysługuje 
(na podstawie przepisów ustawy 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym):

osobom zajmującym kierownicze sta-
nowiska państwowe, o których mowa 
w art. 2 ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska 

żołnierzom oraz funkcjonariuszom Poli-
cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Straży Granicznej, Służ-
by Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Służby Więziennej oraz Biura Ochrony 
Rządu

pracownikom biur poselskich, senator-
skich lub poselsko-senatorskich oraz klu-
bów, kół albo zespołów parlamentarnych

pracownikom państwowych jednostek 
sfery budżetowej, dla których środki na 
wynagrodzenia zostały określone w usta-
wie o kształtowaniu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej

pracownikom zatrudnionym w urzędach 
organów władzy publicznej, kontroli, 
ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, 
wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, tj. w Kancelarii 
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Try-
bunale Konstytucyjnym, Najwyższej Izbie 
Kontroli, Sądzie Najwyższym, Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym wraz z woje-
wódzkimi sądami administracyjnymi, Kra-
jowej Radzie Sądownictwa, sądownictwa 
powszechnego, organie Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Ge-
neralnym Inspektoracie Ochrony Danych 
Osobowych, Instytucie Pamięci Narodo-
wej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, Krajowym Biurze 
Wyborczym i Państwowej Inspekcji Pracy

pracownikom samorządowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych prowadzących gospodar-
kę finansową na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych

SCHEMAT 1. KROK 1.
Ustalenie osób uprawnionych 

do trzynastki
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WARUNKI NABYCIA PRAWA DO TRZYNASTKI 

przepracowanie u danego pra-
codawcy całego roku kalenda-
rzowego – wówczas trzynastka 
przysługuje w pełnej wysokości

przepracowanie u danego pracodawcy minimum 6 miesię-
cy – wówczas trzynastka przysługuje w wysokości propor-
cjonalnej do przepracowanego okresu. Przepracowanie 
co najmniej 6 miesięcy (6 miesięcy x 30 dni = 180 dni) wa-
runkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego 
(w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okre-
su) nie jest wymagane w przypadkach:
 ■ nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowe-

go z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie 
z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);
 ■ zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umo-

wa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej 
niż 3 miesiące;
 ■ powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo 

skierowania do odbycia służby zastępczej;
 ■ rozwiązania stosunku pracy w związku z: przejściem na 

emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdol-
ności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, przenie-
sieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, likwidacją 
pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn 
dotyczących pracodawcy, likwidacją jednostki organiza-
cyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;
 ■ podjęcia zatrudnienia:

–  w wyniku przeniesienia służbowego,
–  na podstawie powołania lub wyboru,
–  w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo 

ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących 
tego pracodawcy, 

–  w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej po-
przedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

–  po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po od-
byciu służby zastępczej;

 ■ korzystania z:
– urlopu wychowawczego, 
– urlopu macierzyńskiego,
– dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
– urlopu ojcowskiego,
– urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
–  dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-

skiego,
– urlopu rodzicielskiego,
– urlopu dla poratowania zdrowia, 
–  urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształ-

cenia zawodowego przez nauczyciela lub nauczyciela 
akademickiego;

 ■ wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pra-
cownika

okresy przepracowane na-
leży rozumieć jako okre-
sy faktycznie (efektywnie) 
przepracowane u danego 
pracodawcy, tj. stawianie się 
do pracy, podpisywanie listy 
obecności, wykonywanie po-
leceń służbowych.
UWAGA! Wyjątkowo jako 
przepracowany należy trak-
tować okres urlopu wypo-
czynkowego oraz dni wolne 
wynikające z rozkładu cza-
su pracy.
Do okresu przepracowanego 
nie zaliczamy m.in. wykonywa-
nia pracy na podstawie umów 
cywilnoprawnych, prowadze-
nia działalności gospodarczej, 
okresów odbywania stażu dla 
bezrobotnych, praktyk absol-
wenckich

pracownik nie nabywa prawa 
do wynagrodzenia rocznego 
w przypadkach:
 ■ nieusprawiedliwionej nie-

obecności w pracy trwa-
jącej dłużej niż 2 dni,
 ■ stawienia się do pracy 

lub przebywania w pracy 
w stanie nietrzeźwości,
 ■ wymierzenia pracowni-

kowi kary dyscyplinarnej 
wydalenia z pracy lub ze 
służby,
 ■ rozwiązania umowy o pra-

cę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika

SCHEMAT 2. KROK 2.
Ustalenie prawa  do trzynastki
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USTALENIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA TRZYNASTKI

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 
8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego 
przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, 
za który przysługuje to wynagrodzenie

Wynagrodzenie roczne wypłaca się 
nie później niż w ciągu pierwszych 
3 miesięcy roku kalendarzowego na-
stępującego po roku, za który przy-
sługuje to wynagrodzenie.
UWAGA! Pracownikowi, z któ-
rym rozwiązano stosunek pracy 
w związku z likwidacją pracodaw-
cy, wynagrodzenie roczne wypła-
ca się w dniu rozwiązania stosun-
ku pracy

Od trzynastki należy pobrać skład-
ki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne oraz zaliczkę na poda-
tek dochodowy (stosuje się kosz-
ty uzyskania przychodów i kwotę 
zmniejszającą podatek)
UWAGA! Jeżeli trzynastka zosta-
ła wypłacona po śmierci osoby 
uprawnionej, nie podlega oskład-
kowaniu, ale należy od niej potrą-
cić 18% podatek (nie stosuje się 
kosztów uzyskania przychodów 
ani kwoty zmniejszającej podatek)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
podlega zajęciu na zasadach wska-
zanych w art. 87 i 871 Kodeksu pra-
cy, tj.:
 ■ w całości na spłatę świadczeń ali-

mentacyjnych,
 ■ do wysokości 50% w przypadku 

potrąceń z innych tytułów, przy 
zastosowaniu kwot wolnych od 
potrąceń

Wysokość trzynastki ustala się, uwzględniając wyna-
grodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyj-
mowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za ur-
lop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas po-
zostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, 
który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy

Z podstawy wymiaru trzynastki należy wyłączyć:
 ■ jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za 

spełnienie określonego zadania bądź za okre-
ślone osiągnięcie,
 ■ wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za 

czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 ■ gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
 ■ wynagrodzenia za czas innej niż urlop wypoczyn-

kowy usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 ■ ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 ■ dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego 

z tytułu zastępstwa sądowego,
 ■ wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku 
z chorobą zakaźną,
 ■ kwotę wyrównania do wynagrodzenia za pracę do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 ■ nagrody z zakładowego funduszu nagród, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne, należno-
ści przysługujące z tytułu udziału w zysku lub 
w nadwyżce bilansowej,
 ■ odprawy emerytalne lub rentowe oraz inne od-

prawy pieniężne,
 ■ wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące 

w razie rozwiązania stosunku pracy,
 ■ świadczenia przyznane z zfśs,
 ■ należności z tytułu podróży służbowych

SCHEMAT 3. KROK 3.
Ustalenie wysokości trzynastki



MONITOR PPiU nr 5(269) 5 marca 2015 r.
IFK

III. TEMAT NUMERU26

 ■ urlopie ojcowskim,
 ■ urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 ■ dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 ■ urlopie rodzicielskim.

Przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie przewidują warunku efek-
tywnego pozostawania przez okres wymaganych 6 miesięcy w stosunku pracy. Tym samym 
pracownik, który np. nie przepracował 6 miesięcy z powodu korzystania z urlopu wycho-
wawczego, ale przepracował np. kilka dni, i tak nabędzie prawo do trzynastki w wysokości 
proporcjonalnej do faktycznie przepracowanego okresu. 

(?) Jedna z naszych pracownic przebywała na zwolnieniu lekarskim (będąc w ciąży) 
od 1 stycznia do 16 lipca 2014 r., a od 17 lipca do 31 grudnia korzystała z urlopu 

macierzyńskiego. Czy pracownicy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie 
roczne?

Nie. Państwa pracownica nie nabędzie prawa do trzynastki, ponieważ w 2014 r. nie prze-
pracowała ani jednego dnia. 

Pracownicy, którzy w danym roku kalendarzowym 
nie przepracowali wymaganych 6 miesięcy z powo-
du m.in. korzystania z urlopu macierzyńskiego, naby-
wają prawo do trzynastki. Wysokość trzynastki w ta-

kim przypadku naliczana jest proporcjonalnie do przepracowanego okresu w danym roku.
Jedynym warunkiem uzyskania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – choć 

nie wskazanym bezpośrednio w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – jest prze-
pracowanie choćby jednego dnia u danego pracodawcy.

Państwa pracownica w 2014 r. nie przepracowała ani jednego dnia. Od 1 stycznia do 16 lip-
ca 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Okres ten nie jest uznawany za okres fak-
tycznie przepracowany przez pracownika, a tym samym nie wpływa na wysokość trzynastki. 
Wynagrodzenie chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby pracownika nie są bowiem 
wliczane do podstawy trzynastki.

Okres przebywania na urlopie macierzyńskim od 
17 lipca do 31 grudnia 2014 r. spowodował, że pra-
cownica nabędzie prawo do trzynastki mimo nie-
przepracowania wymaganych 6 miesięcy. Jednak nie 
otrzyma tego świadczenia, ponieważ nie przepraco-

wała efektywnie w 2014 r. ani jednego dnia. Podstawa wymiaru trzynastki jest sumą wyna-
grodzeń uzyskanych przez pracownika w danym roku kalendarzowym. Przy naliczaniu tego 
świadczenia nie należy uwzględniać m.in. wynagrodzenia chorobowego. Zatem w omawia-
nym przypadku podstawa wymiaru trzynastki, a także jej wysokość wyniosą 0 zł. 

Zarówno przepracowanie okresu co najmniej 6 miesięcy, jak i nieprzepracowanie tego 
okresu z powodu nieobecności w pracy należy zawsze odnosić do jednego roku kalendarzo-
wego. W uchwale z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26) Sąd Najwyższy uznał, że 

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

 Zobacz wideoszkolenie „Urlopy macierzyńskie 
i rodzicielskie”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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„skrócenie” okresu warunkującego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia w pro-
porcjonalnej wysokości może dotyczyć tylko roku udzielenia zwolnienia, tylko roku zakoń-
czenia urlopu albo jednego i drugiego. Natomiast w sytuacji gdy nie będzie to rok udziele-
nia zwolnienia (lub jego zakończenia), w efekcie czego pracownik korzystał z urlopu przez 
pełny rok kalendarzowy, nie nabędzie on prawa do dodatkowego wynagrodzenia za ten rok 
nawet w proporcjonalnej wysokości.

(?) Czy świadczenia wypłacone za 2 dni opieki nad dzieckiem oraz z tytułu urlopów: 
okolicznościowego i szkoleniowego, a także przebywania na świadczeniu rehabi-

litacyjnym powinny zostać uwzględnione w podstawie wymiaru trzynastki? Czy te dni po-
winny wpłynąć na wysokość premii rocznej?

Nie. Wynagrodzenia za wskazane dni usprawiedliwionej nieobecności pracowni-
ka w pracy nie są uwzględniane przy obliczaniu 
trzynastki. Świadczenie rehabilitacyjne również 
nie będzie doliczane do podstawy wymiaru tego 
świadczenia. 

W podstawie wymiaru trzynastki należy uwzględniać wynagrodzenie i inne świadcze-
nia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy. W podstawie trzynastki należy też uwzględnić wynagrodzenie za ur-
lop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące 
pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ust. 1 ustawy 
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Ustalając wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy stosować przepisy 
rozporządzenia urlopowego, zgodnie z którym do podstawy wymiaru trzynastej pensji nie 
wlicza się m.in. wynagrodzenia z tytułu:
 ■ niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 ■ innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Z podstawy wymiaru trzynastki należy też wyłączyć wynagrodzenia za czas usprawied-
liwionych zwolnień od pracy innych niż urlop wypoczynkowy, czyli np. za 2 dni wolnego 
z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat oraz inne zwolnienia okolicznościowe. 
Przyjmuje się, że ustawodawca, tworząc katalog świadczeń wyłączonych z podstawy 
wynagrodzenia urlopowego i jednocześnie z podstawy dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego, jako odrębną nieobecność w pracy wskazał jedynie okres choroby pracow-
nika. Inne zwolnienia od pracy zawarł w punkcie dotyczącym „wynagrodzenia za czas 
innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy”. Zatem zwolnienia okolicznościowe oraz 
zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem są traktowane jako „inne usprawiedliwione nie-
obecności w pracy”. Tym samym wynagrodzenie za czas takich nieobecności, zgodnie 
z § 6 rozporządzenia urlopowego, nie będzie brane pod uwagę przy naliczaniu podsta-
wy wymiaru trzynastki.

Świadczenie rehabilitacyjne również nie powinno być uwzględniane przy naliczaniu trzy-
nastki, a zatem nie wpływa na jej wysokość. 

 Zobacz e-Poradnik „Zwolnienia od pracy” 
dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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(?) Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego można wliczyć wypłaco-
ną nagrodę okolicznościową oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do 

celów służbowych?
Przy naliczaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co do zasady, nie 

uwzględnia się jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat, takich jak nagroda okolicznoś-
ciowa lub ryczałt samochodowy.

Do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocz-
nego nie zaliczamy m.in. jednorazowych lub niepe-
riodycznych wypłat za spełnienie określonego za-
dania bądź za określone osiągnięcie. Jeżeli zatem 

nagroda okolicznościowa ma taki charakter, wówczas będzie jednorazowym elementem wy-
nagrodzenia, którego wypłata w ciągu roku nie jest powtarzalna. Oznacza to, że nie należy 
jej doliczać do podstawy trzynastki. 

Analogicznie należy traktować ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służ-
bowych. Jeśli pracownik otrzymuje taki ryczałt regularnie, wówczas jako świadczenie ze sto-
sunku pracy będzie on doliczony do podstawy trzynastki. Natomiast gdy było to świadczenie 
jednorazowe, nie można uwzględnić go w tej podstawie. O periodycznym charakterze danego 
składnika może decydować również okres jego wypłaty. Fakt wypłacania pracownikowi ry-
czałtu przez pewien okres, np. kilka miesięcy, powoduje, że świadczenie uzyskuje regularny 
charakter. Wówczas jest to podstawa do uwzględnienia takiej wypłaty w wysokości trzynastki.

O tym, czy dany składnik wynagrodzenia będzie doliczany do podstawy trzynastki, decy-
duje jego charakter i częstotliwość wypłaty. Charakter świadczenia wypłaconego pracowni-
kowi zależy od ustalenia, czy świadczenie to faktycznie stanowi składnik jego wynagrodze-
nia. Przykładowo premie i nagrody uznaniowe nie są składnikami wynagrodzenia pracownika. 
Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00, OSNP 
2002/3/77), zgodnie z którym tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszcze-
niowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w po-
jęciu wynagrodzenia urlopowego. Tym samym nie może być uwzględniana przy naliczaniu 
wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zatem o tym, czy nagroda okolicznościowa może zostać uwzględniona w podstawie 
trzynastki, w pierwszej kolejności będzie decydować to, czy ma ona charakter uznaniowy. 
Jeżeli taka wypłata jest uznaniowa, to nie można jej doliczyć do podstawy wymiaru trzynast-
ki. Jeśli natomiast zasady przyznawania i wypłaty nagrody okolicznościowej są jasno wska-
zane np. w regulaminie wynagradzania, wówczas będzie ona składnikiem wynagrodzenia. 
W takim przypadku o tym, czy należy doliczyć ją do podstawy trzynastki, decydować będzie 
częstotliwość jej wypłaty.

(?) Czy do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego pracowni-
kowi, z którym umowa o pracę została rozwiązana 29 grudnia 2014 r., należy zasto-

sować koszty uzyskania przychodu? Czy nadal będzie to przychód ze stosunku pracy?
Tak. Naliczając zaliczkę na podatek od trzynastki dla byłego pracownika, mają Państwo 

obowiązek zastosować koszty uzyskania przychodu. Świadczenia wypłacone byłemu 

Posłuchaj audiokomentarza „Ryczałt samo-
chodowy 2015”  dostępnego w Bibliotece 
INFORFK  na www.inforfk.pl
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pracownikowi po jego odejściu z pracy, lecz należne za okres jego zatrudnienia, są zalicza-
ne do przychodów ze stosunku pracy. 

O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy 
może je otrzymać wyłącznie pracownik czy inna osoba niezwiązana – obecnie lub w prze-
szłości – z pracodawcą.

Trzynastkę może otrzymać wyłącznie osoba, która pozostaje w stosunku pracy, lub oso-
ba, której to świadczenie przysługuje, ponieważ uprzednio łączył ją z pracodawcą stosunek 
pracy. Wypłacona byłemu pracownikowi trzynastka ma swoje źródło w łączącym wcześniej 
byłego pracownika z pracodawcą stosunkiem pracy, zatem należy ją zakwalifikować do przy-
chodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). W takiej sytuacji były pracodaw-
ca jako płatnik jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek, uprzednio stosując koszty 
uzyskania przychodu. 

Należy przy tym dodać, że ustalając wysokość podatku od trzynastki wypłacanej byłemu 
pracownikowi, zasadniczo nie stosuje się zmniejszenia podatku na podstawie oświadcze-
nia PIT-2 (46,33 zł). Takiego zmniejszenia dokonuje się bowiem tylko w okresie pozostawa-
nia pracownika w stosunku pracy, gdyż przepisy ustawy o pdof w art. 32 ust. 3 odwołują się 
wprost do określenia „pracownik”. Oświadczenie to zachowuje zatem ważność tylko pod-
czas stosunku pracy. Po jego ustaniu strony tego stosunku nie są już dla siebie pracowni-
kiem i zakładem pracy. 

PRZYKŁAD
Kazimierz T., pracownik jednostki samorządowej zatrudniony do 30 listopada 2014 r., na-
był prawo do dodatkowego wynagrodzenia za 2014 r. w wysokości 3150,60 zł. Wypłatę 
trzynastki przewidziano na marzec 2015 r. W czasie trwania zatrudnienia pracownik 
miał prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej 
podatek. Do obliczenia wysokości podatku należy zastosować tylko koszty uzyskania 
przychodów.

Rozliczenie premii rocznej na liście płac powinno wyglądać następująco:

Lp. Pozycja na liście płac Kwota 

1 2 3

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3150,60 zł

2. Przychód 3150,60 zł

3. Podstawa wymiaru składek: emerytalnej, rentowej i chorobowej 3150,60 zł

4. Składka emerytalna (poz. 3 x 9,76%) 307,50 zł

5. Składka rentowa (poz. 3 x 1,5%) 47,26 zł

6. Składka chorobowa (poz. 3 x 2,45%) 77,19 zł

7. Suma składek (poz. 4 + poz. 5 + poz. 6) 431,95 zł

8. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 3 – poz. 7) 2718,65 zł
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1 2 3

 9. Składka zdrowotna (poz. 8 x 9%) 244,68 zł

10. Składka zdrowotna (poz. 8 x 7,75%) 210,70 zł

11. Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

12. Podstawa opodatkowania (poz. 2 – poz. 7 – poz. 11) 2607,00 zł

13. Podatek (poz. 12 x 18%) 469,26 zł

14. Zaliczka na podatek (poz. 13 – poz. 10) 259,00 zł

15. Kwota do wypłaty (poz. 2 – poz. 7 – poz. 9 – poz. 14) 2214,97 zł

(?) W naszej firmie obniżamy pracownikom wynagrodzenie za dany miesiąc o kwotę 
wynagrodzenia za czas nieprzepracowany wskutek prywatnego wyjścia (potrące-

nie obliczamy proporcjonalnie). Wynagrodzenie stanowiące podstawę trzynastki oblicza-
my za czas faktycznie przepracowany. Obliczając podstawę świadczenia chorobowego 
z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, uzupeł-
niamy wynagrodzenie o kwotę potrącenia z tytułu wyjść prywatnych, jeśli takie potrącenie 
miało miejsce. Czy wliczając 1/12 trzynastki do wynagrodzenia chorobowego, należy ją 
uzupełnić o kwotę potrącenia za wyjście prywatne?

Jeżeli w przepisach płacowych obowiązujących u pracodawcy dokonano zapisu o pro-
porcjonalnym pomniejszaniu wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy  m.in. z tytułu wyjść prywatnych i w związku z tym pracownik nie przepracował pełnego 
roku, to przed uwzględnieniem trzynastki w podstawie wymiaru zasiłku należy ją uzupełnić 
do kwoty, jaką pracownik uzyskałby, gdyby przepracował cały rok. 

Uzupełnienie trzynastki polega na ustaleniu wysokości, jaką pracownik otrzymałby, gdy-
by przepracował pełny wymagany okres (w tym przypadku rok). Przy uzupełnianiu trzynastki 
warto pamiętać, że czas nieprzepracowany z powodu urlopu wypoczynkowego należy trak-
tować na równi z czasem przepracowanym, a wynagrodzenie za ten urlop na równi z wyna-
grodzeniem za pracę. Przez pojęcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trzeba rozu-
mieć przede wszystkim okresy absencji chorobowej, okresy urlopu bezpłatnego lub urlopu 
wychowawczego.

PRZYKŁAD
Andrzej K. był niezdolny do pracy z powodu choroby od 20 stycznia do 6 lutego 2015 r. 
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik jest uprawniony do nagrody rocz-
nej, która jest proporcjonalnie pomniejszana za czas choroby. W roku kalendarzowym 
poprzedzającym miesiąc zachorowania pracownik był nieobecny w pracy z powodu 
opieki nad chorym dzieckiem przez 21 dni roboczych oraz przebywał na urlopie bez-
płatnym przez 5 dni roboczych. Z obowiązujących w tym okresie 250 dni pracy prze-
pracował 224 dni. Wypłacone mu wynagrodzenie roczne (trzynastka), po pomniejszeniu 
o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, wyniosło 2680 zł. 
Otrzymane wynagrodzenie należy uzupełnić do kwoty, jaką pracownik otrzymałby, 
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gdyby przepracował cały rok. Po uzupełnieniu wynagrodzenie wynosi 2990 zł (2680 zł : 
: 224 dni = 11,96 zł; 11,96 zł x 250 dni = 2990 zł). Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego należy uwzględnić przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za 
okres od stycznia do grudnia 2014 r. oraz 1/12 uzupełnionego dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego wypłaconego za 2014 r.

Jeśli składnik wynagrodzenia został pomniejszony za okres usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy, ale w sposób inny niż proporcjonalny, to należy go wliczyć do podstawy wy-
miaru zasiłku w wysokości 1/12 faktycznie wypłaconej kwoty, bez uzupełniania. 

Warunkiem uwzględnienia nagrody rocznej w podstawie wymiaru zasiłku jest m.in. to, aby 
w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik otrzymał nagrodę w pomniej-
szonej wysokości. W związku z tym, że wynagrodzenie roczne jest obliczane za czas fak-
tycznie przepracowany, należy uznać, że jest pomniejszane za ten czas. Wówczas nagrodę 
roczną należy uwzględnić w podstawie świadczenia chorobowego w wysokości stanowiącej 
1/12 kwoty wpłaconej za rok poprzedzający miesiąc powstania niezdolności do pracy, po 
uprzednim jej uzupełnieniu o dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, które 
zgodnie z przepisami płacowymi są pomniejszane za okres pobierania zasiłków, uwzględ-
nia się w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok 
poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. 

Brak postanowień w regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę o zachowaniu pra-
wa do danego składnika wynagrodzenia w okresie pobierania zasiłku skutkuje uznaniem, że 
dany składnik nie przysługuje za ten okres. Zatem oznacza to, że taki składnik powinien być 
uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku. Jeżeli mimo odpowiednich zapisów w przepi-
sach płacowych o tym, że dany składnik wynagrodzenia przysługuje za okres pobierania za-
siłków, pracodawca jest w stanie udokumentować wypłacanie składnika za okres pobierania 
zasiłków, takiego składnika nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku.

(?) Nasza pracownica przebywała na urlopie wychowawczym, który zakończył się 
2 października 2014 r. Od 3 października 2014 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim 

(jest w ciąży). Czy do podstawy zasiłku chorobowego należy zaliczyć 1/12 trzynastki wy-
płaconej w lutym 2013 r. za 2012 r., gdyż za 2013 r. pracownica nie nabyła prawa do nagro-
dy rocznej ze względu na nieprzepracowanie żadnego dnia?

W związku z tym, że przez cały okres przed powstaniem niezdolności do pracy, z którego 
wynagrodzenie należy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego, 
tj. od października 2013 r. do września 2014 r., pracownica korzystała z urlopu wychowawcze-
go, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdol-
ność do pracy, tj. za październik 2014 r. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. do 
października 2014 r., należy doliczyć nagrodę roczną w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej za 
poprzedni rok kalendarzowy, tj. za 2013 r. Ponieważ za ten okres nagroda nie przysługuje, pod-
stawę wymiaru zasiłku należy ustalić bez tego składnika. W takim przypadku nie można przy-
jąć do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego nagrody za rok poprzedni, tj. za 2012 r. 
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Jeżeli bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy z powodu choroby pracow-
nik przez cały okres, z którego wynagrodzenie należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku, 
korzystał z urlopu wychowawczego, podstawą wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie za mie-
siąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj.: 
 ■ stałe miesięczne wynagrodzenie określone w umowie o pracę albo 
 ■ przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym na takim 

samym lub podobnym stanowisku pracy – jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie 
zmienne. 

Ponadto w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego uwzględnia się 
dodatkowe wynagrodzenie roczne niewypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobo-
wych, w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający 
miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli składnik roczny przysługuje, ale 
nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat świadczeń chorobo-
wych, do ustalenia podstawy wymiaru tych świadczeń przyjmuje się składnik w wysokości 
wypłaconej za okres poprzedni. Ta sytuacja ma miejsce wówczas, gdy pracownik otrzyma 
nagrodę za poprzedni rok, jednak ze względu na termin przewidziany na wypłatę nagroda 
nie została jeszcze naliczona.

Jeśli natomiast trzynastka nie przysługuje za okres, z którego wynagrodzenie uwzględ-
nia się w podstawie wymiaru, to podstawę wymiaru zasiłku należy ustalić bez tego 
składnika.

60149870-01f4-4361-a43f-48e0bc0cfe0c

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1–5 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 

budżetowej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1144

 ● art. 12 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 32 ust. 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 2015 r., poz. 211

 ● § 6, § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

 ● § 1, § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – Dz.U. 
Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1712

 ● § 1, § 3, § 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu 
ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich – Dz.U. Nr 203, poz. 1499; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 959

 ● art. 36, art. 41, art. 42 ust. 3 i ust. 5, art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

  Magdalena Kasprzak –  doktor nauk prawnych, wykładowca, były pracownik Depar-
tamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjali-
sta z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń

Bogusław Nowakowski –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, praktyk 
z 25-letnim stażem w dziale świadczeń krótkoterminowych
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1.  Informacja o warunkach zatrudnienia 
– 5 praktycznych wskazówek, jak ją sporządzić

Pracodawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę powinien przeka-
zać pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia. Takie sformuło-
wanie tego obowiązku oznacza, że jeśli nawet pracownik zawrze umowę 
o pracę na kilka miesięcy przed rozpoczęciem pracy, to informację o wa-
runkach zatrudnienia trzeba mu przekazać najpóźniej w ciągu tygodnia 
od podpisania tej umowy.

Zakres informacji o warunkach zatrudnienia różni się w zależności od liczby zatrudnio-
nych pracowników. Pracodawca zawsze informuje na piśmie pracownika o:
 ■ obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
 ■ częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, 
 ■ wymiarze urlopu wypoczynkowego, 
 ■ długości okresu wypowiedzenia, 
 ■ układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest 

objęty. 

Natomiast gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy (jeśli w firmie 
obowiązuje układ zbiorowy pracy lub pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników), do-
datkowo informuje pracowników o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagro-
dzenia, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy 
oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

Zmiana warunków zatrudnienia wymaga formy pisemnej. Należy o niej poinformować pra-
cownika niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tej 
zmiany, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego 
terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy o pracę (art. 29 § 32 Kodeksu pracy). 

Wskazówka 1. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być 
zindywidualizowana
Informacja o warunkach zatrudnienia musi być podana w sposób zindywidualizowa-

ny, tzn. należy przedstawić pracownikowi do wiadomości obowiązujący go np. wymiar 
urlopu wypoczynkowego i długość okresu wypowiedzenia, a nie wszystkie przewidziane 
w przepisach okresy wypowiedzenia umów o pracę czy ogólne przepisy o wymiarze urlopu 
wypoczynkowego. 

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wy-
miarze czasu pracy od 1 listopada 2014 r. do 31 maja 2015 r. Wcześniej w 2014 r. nigdzie nie 

 Zobacz e-Poradnik „Zawieranie umów 
o pracę” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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pracował. Umowa przewiduje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Staż pracy pracownika 
wynosi ponad 10 lat. W informacji o warunkach zatrudnienia należało przekazać pracowni-
kowi, że wymiar jego urlopu wypoczynkowego wynosi w 2014 r. proporcjonalnie do okresu 
zatrudnienia 5 dni, a od 1 stycznia 2015 r. wymiar urlopu wypoczynkowego wyniesie propor-
cjonalnie do okresu pracy 11 dni (26 dni x 5/12). Ponadto należy mu podać, że obowiązuje 
go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. 

Trzeba pamiętać, że w umowie o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą 
zawrzeć klauzulę dopuszczającą rozwiązanie takiej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. 
Tylko wtedy możliwe będzie jej wypowiedzenie. W przeciwnym razie umowa taka rozwiązuje się 
z terminem, na jaki została zawarta, na mocy porozumienia stron lub przez rozwiązanie bez wy-
powiedzenia. Jeżeli umowa na czas określony nie zawiera w swojej treści okresu wypowiedzenia, 
to w informacji o warunkach zatrudnienia należy podać, że umowa nie podlega wypowiedzeniu. 

Wskazówka 2. Dla pracowników pracujących powyżej 8 godzin 
na dobę norma dobowa wynosi 8 godzin
Pracownikom zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy można wydłużyć 

wymiar czasu pracy do 12 godzin na dobę. W szczególnych przypadkach możliwe jest wy-
dłużenie godzin pracy w tym systemie nawet do 16 lub 24 godzin na dobę. Mimo to norma 
dobowa pracowników pracujących w systemie równoważnym nadal wynosi 8 godzin. Czym 
innym jest bowiem norma czasu pracy, a czym innym wymiar czasu pracy. Zatem w infor-
macji o warunkach zatrudnienia trzeba wskazać, że pracownika obowiązuje norma dobo-
wa wynosząca 8 godzin, a wymiar czasu może zostać przedłużony do 12 godzin na dobę.

PRZYKŁAD
Pracownik świadczy pracę w równoważnym systemie czasu pracy. Dobowy wymiar cza-
su pracy w poszczególnych dniach może być przedłużony do 12 godzin, ale w innych 
dniach odpowiednio skrócony. W jednym z tygodni pracownik ma ustalone godziny 
pracy w następujący sposób: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00–18.00
(10 godzin)

8.00–14.00
(6 godzin)

8.00–16.00
(8 godzin)

8.00–19.00
(11 godzin)

8.00–13.00
(5 godzin)

Pomimo różnych wymiarów czasu pracy dobowa norma czasu pracy pracownika wynosi 
zawsze 8 godzin i w informacji o warunkach zatrudnienia należało podać tę normę, tj. 8 go-
dzin, a nie wymiar np. 12 godzin. 

Wskazówka 3. Niepełnoetatowcowi podajemy wymiar urlopu 
w wysokości proporcjonalnej do etatu i okresu zatrudnienia
W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy za podstawę wy-

miaru urlopu wypoczynkowego przyjmujemy 20 albo 26 dni proporcjonalnie do wymiaru 
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czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Tak obliczone 
wymiary urlopu wypoczynkowego trzeba podać pracownikowi w informacji o warunkach 
zatrudnienia.

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu od 1 marca do 31 grudnia 2015 r. Jego 
staż pracy wynosi powyżej 10 lat. W 2015 r. pracownik wcześniej nie pracował. W infor-
macji o warunkach zatrudnienia należy podać, że w 2015 r. wymiar urlopu wypoczynko-
wego pracownika wynosi 11 dni, tj. 88 godzin (obliczamy go proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy i okresu zatrudnienia, tj. 26 dni x 1/2 etatu = 13 dni; 13 dni x 10/12. 

Wskazówka 4. Jeśli pracownik wykorzystał więcej urlopu 
wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy, niż mu przysługuje, 
w informacji trzeba wskazać odpowiednio mniejszy wymiar urlopu
Może się zdarzyć, że pracownik, który w danym roku kalendarzowym rozpoczyna 

pracę u nowego pracodawcy bezpośrednio po jej zakończeniu u poprzedniego praco-
dawcy, wykorzystał u poprzedniego pracodawcy więcej urlopu wypoczynkowego, niż 
mu proporcjonalnie przysługiwało. Wówczas wymiar urlopu wypoczynkowego w danym 
roku kalendarzowym nie powinien przekroczyć odpowiednio 20 albo 26 dni. W informa-
cji o dodatkowych warunkach zatrudnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowe-
go należy wpisać pozostałą część urlopu wypoczynkowego przysługującego w danym 
roku kalendarzowym. 

PRZYKŁAD
Pracownik do końca marca 2015 r. pracuje u pracodawcy X w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Jego staż pracy wynosi powyżej 10 lat. Od 1 kwietnia 2015 r. rozpocznie pracę 
u pracodawcy Y również w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. U pra-
codawcy X pracownik wykorzystał 13 dni urlopu wypoczynkowego przysługującego 
mu w 2015 r. U pracodawcy Y w 2015 r. pracownikowi będzie przysługiwało tylko 13 dni 
urlopu wypoczynkowego z uwagi na fakt, że u pracodawcy X pracownik wykorzystał 
więcej dni urlopu wypoczynkowego, niż przysługiwało mu proporcjonalnie do okresu 
zatrudnienia. Dlatego w informacji o warunkach zatrudnienia trzeba będzie wpisać pra-
cownikowi, że: 
 ■ „w 2015 r. przysługuje Panu 13 dni, czyli 104 godziny (13 dni x 8 godz.) urlopu 
wypoczynkowego,
 ■ od 1 stycznia 2016 r. przysługuje Panu 26 dni urlopu wypoczynkowego”. 

Wskazówka 5. Pracownika można poinformować o warunkach 
zatrudnienia poprzez wskazanie przepisów
Pracownika można poinformować o obowiązujących go dodatkowych warunkach za-

trudnienia, a także o zmianie tych warunków, poprzez wskazanie odpowiednich przepi-
sów prawa. 
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PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy na 
czas nieokreślony. Od 1 stycznia 2015 r. przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego 
i okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące. W przekazanej pracownikowi informacji 
można zamieścić następujące informacje: 
 ■ wymiar urlopu wypoczynkowego od 1 stycznia 2015 r. – zgodnie z art. 154 § 1 pkt 2 
Kodeksu pracy,
 ■ długość okresu wypowiedzenia – zgodnie z art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. 

Bardziej zrozumiała dla pracownika jest jednak infor-
macja o warunkach zatrudnienia w formie opisowej i taki 
sposób przekazywania tej informacji zalecamy.

PRZYKŁAD
Pracownik został zatrudniony od 1 grudnia 2014 r. na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada on ponad 10-letni staż pracy. 
W 2014 r. nie pracował u innego pracodawcy. Data wypłaty wynagrodzenia przypada 
25. dnia każdego miesiąca. Pracodawca zatrudnia 15 pracowników. W firmie nie ma 
układu zbiorowego pracy. Pracodawca powinien sporządzić dla pracownika informację 
o warunkach zatrudnienia takiej treści: 

 Poznań, 3 grudnia 2014 r.
„Solo” Sp. z o.o.
ul. Malinowa 12
61-741 Poznań  

Pan
Jacek Strzelecki
ul. Wrzosowa 15
61-743 Poznań

Informacja o warunkach zatrudnienia

Obowiązują Pana następujące warunki zatrudnienia:
 ■ norma dobowa – 8 godzin;
 ■ norma tygodniowa – przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;
 ■ częstotliwość wypłaty wynagrodzenia – raz w miesiącu;
 ■ obowiązująca długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę – 2 tygodnie; 
 ■ wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego:

– w 2014 r. – 3 dni (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia), 
– od 01.01.2015 r. – 26 dni;

 Zobacz wideoszkolenie „Dokumentacja 
pracownicza w praktyce”  dostępne w Biblio-
tece INFORFK na www.inforfk.pl
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 ■ pracownik nie jest objęty układem zbiorowym pracy;
 ■ pora nocna obejmuje godziny od 22.00. do 6.00;
 ■ wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, 25. każdego miesiąca przelewem na ra-
chunek bankowy lub w kasie zakładu, pok. 4, w godz. 10.00–12.00. i 14.00–17.00;
 ■ pracownik potwierdza niezwłocznie przybycie do pracy podpisem na liście 
obecności;
 ■ o przyczynie nieobecności pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformo-
wać pracodawcę, nie później niż w drugim dniu nieobecności. Powiadomienia 
można dokonać telefonicznie, e-mailem, SMS-em, osobiście lub poprzez inną 
osobę albo za pośrednictwem poczty lub innego środka łączności. Za datę za-
wiadomienia przyjmuje się datę stempla pocztowego. W przypadkach szczegól-
nych uniemożliwiających zawiadomienie w terminie i w sposób wskazany powyżej 
(np. obłożna choroba lub inne zdarzenie losowe) terminy i sposób poinformowa-
nia pracodawcy stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej 
poinformowanie pracodawcy.

 3.12.2014 r. Jacek Strzelecki  Paweł Wiśniewski
 ………………………………….....…… .............................................………………………
 (data i podpis pracownika)  (podpis pracodawcy lub osoby działającej w jej imieniu)

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Zatrudniliśmy od 2 marca 2015 r. nowego pracownika. W trakcie zatrudnienia zmie-
ni mu się wymiar urlopu wypoczynkowego i długość okresu wypowiedzenia. Czy 

te informacje mogę od razu zamieścić w jednym dokumencie, czy muszę czekać, aż na-
stąpią zmiany, i przedstawić pracownikowi kolejną informację o warunkach 
zatrudnienia? 

Tak. Informację dotyczącą warunków zatrudnienia – zarówno aktualnych, jak i przyszłych 
– może Pani zamieścić w jednym dokumencie, wskazując datę zmiany warunków. Nie trzeba 
będzie wówczas aktualizować informacji o warunkach zatrudnienia, gdy pracownik uzyska 
prawo do urlopu w wyższym wymiarze lub dłuższego okresu wypowiedzenia. Potwierdziło 
to Ministerstwo Pracy w piśmie z 9 kwietnia 2014 r. Odmienne stanowisko prezentuje GIP 
(pismo z 10 maja 2013 r., GNP-249-4560-3-1/13/PE/RP). Pogląd ten jest jednak krytykowany 
przez ekspertów prawa pracy.

dddca44c-4f02-4c11-a92b-f962a7c571b4

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 29 § 32–3, art. 33, art. 36 § 1, § 5, art. 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., 

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

Anna Kaczmarczyk –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje 
się zawodowo problematyką prawa pracy 
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 >> ochrona kobiet w ciąży, godziny nadliczbowe, główny księgowy

2.  Czy główna księgowa będąca w ciąży może 
dobrowolnie pracować w godzinach 
nadliczbowych 

PROBLEM  Nasza główna księgowa jest w 4. miesiącu ciąży, jednak nie przed-
łożyła w kadrach zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży. Czasami zostaje 
po godzinach, ponieważ nie ma osoby, która mogłaby jej pomóc. Pracowni-
ca nie upomina się o dodatkowe wynagrodzenie i twierdzi, że – jako głów-
na księgowa – jest wyłączona z zakazu dodatkowej pracy. Czy zakaz pracy 
w nadgodzinach pracownic w ciąży dotyczy także pracownicy zatrudnionej 
w charakterze głównej księgowej?

RADA  Tak. Państwa pracownica będąca w ciąży nie może pracować w godzi-
nach nadliczbowych, niezależnie od stanowiska, na jakim jest zatrudniona.

UZASADNIENIE  Powinni Państwo zakazać głównej księgowej wykonywania pracy po godzi-
nach. Skoro wiedzą Państwo, że pracownica jest w ciąży, to nie ma znaczenia fakt, że nie 
dostarczyła ona zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży. Zakaz pracy w godzinach nad-
liczbowych jest w tym przypadku bezwzględny (art. 178 § 1 Kodeksu pracy). Nie może być 
uchylony nawet wtedy, gdy ciężarna pracownica zgadza się na pracę w nadgodzinach lub wy-
konuje ją z własnej woli. Oświadczenie pracownicy w tej sytuacji nie ma żadnego znaczenia. 

PRZYKŁAD
Główna księgowa przedstawiła zaświadczenie o stanie ciąży i złożyła w kadrach pisem-
ną zgodę na kilkugodzinną pracę w godzinach nadliczbowych 2 dni w miesiącu, aby 
rozliczyć każdy miesiąc obrachunkowy, w zamian za dodatkowe 2 dni wolne na koniec 
każdego miesiąca. Dyrektor zakładu, na wniosek kadrowej, uznał oświadczenie głównej 
księgowej za niezgodne z prawem i słusznie zakazał jej pracy w nadgodzinach.

Główna księgowa jest zaliczona do pracowników zarządzających w imieniu pracodaw-
cy zakładem pracy (art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy). Pracownicy zarządzający w imie-
niu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych 
wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do 
wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1514 § 1 
Kodeksu pracy). Nie zwalnia to jednak pracodawcy z obowiązku przestrzegania wobec 
tych osób przepisów dotyczących ochrony pracy kobiet w ciąży. Nie można zatem po-
lecać pracy nadliczbowej pracownicy w ciąży, która jest uważana za pracownika zarzą-
dzającego zakładem pracy. 

Na żądanie pracodawcy kobieta w ciąży powinna przedstawić odpowiednie zaświadcze-
nie lekarskie. Jeśli jednak pracownica nie dostarczy takiego zaświadczenia, a stan ciąży jest 
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widoczny, pracodawca będzie odpowiadał za nieprzestrze-
ganie przepisów o ochronie pracy kobiet w ciąży. Za takie 
naruszenie grozi mu grzywna w wysokości od 1 tys. zł do 
30 tys. zł. Czas pracy kobiet w ciąży nie może przekraczać 
8 godzin na dobę (art. 148 Kodeksu pracy), nawet gdy ciężarna jest zatrudniona w systemach 
i rozkładach czasu pracy, w których czas pracy może przekraczać 8 godzin.

PRZYKŁAD
Kierowniczka gabinetu kosmetycznego poleciła swojej pracownicy w ciąży pracę po 
8 godzinach świadczenia pracy ze względu na dużą liczbę klientek. Pracownica odmó-
wiła wykonania tego polecenia. Miała do tego prawo, ponieważ polecenie było sprzecz-
ne z przepisami prawa pracy. 
Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych przez kobiety w ciąży obowiązuje nawet wów-
czas, gdy wystąpią szczególne potrzeby pracodawcy.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 128 § 2 pkt 2, art. 148, art. 1514, art. 178 § 1, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

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

Jadwiga Krukowska –   specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z 30-letnim doświad-
czeniem w działach kadrowo-płacowych, od 20 lat nadzoruje 
pracę w tych działach

Czytaj także: „Czy pracownica w ciąży może pracować w godzinach ponadwymiarowych” 
– na www.inforfk.pl w bazie codziennie aktualizowanych porad i artykułów. 

Sprawdź wyjątkowe oferty dostępu do serwisu.

www.inforfk .pl

 Zobacz wideoszkolenie „Nowe przepisy 
o czasie pracy”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl

 >> urlop wypoczynkowy, wygaśnięcie umowy o pracę, umowa na zastępstwo

3.  Kiedy rozwiązuje się umowa na zastępstwo 
w przypadku śmierci zastępowanego pracownika

PROBLEM  Pracownik jest zatrudniony na umowę na zastępstwo. Została ona 
zawarta na czas nieobecności w pracy jednego z pracowników, bez określe-
nia daty jej zakończenia. Osoba, którą zastępował pracownik, zmarła. Czy 
taką umowę należy wypowiedzieć, czy rozwiązuje się samoistnie? Jak udzielić 
pracownikowi pracującemu na zastępstwo urlopu wypoczynkowego? Zamie-
rzamy przedłużyć tej osobie umowę. Czy należy zawrzeć z nią nową umowę 
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na czas określony i czy urlop z poprzedniej umowy na zastępstwo może wy-
korzystać w trakcie nowej umowy o pracę?

RADA  W razie śmierci zastępowanego pracownika i wygaśnięcia z mocy pra-
wa jego umowy o pracę rozwiązaniu ulega również umowa o pracę zawarta 
z pracownikiem w celu jego zastępstwa. Pracownik zatrudniony na zastęp-
stwo z dniem rozwiązania jego stosunku pracy nabywa prawo do ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 
odpowiadającym okresowi jego zatrudnienia u tego pracodawcy. Jeżeli nato-
miast strony umowy zamierzają kontynuować współpracę bezpośrednio po 
rozwiązaniu umowy na zastępstwo, pracodawca może nie wypłacać ekwiwa-
lentu i wspólnie z pracownikiem podjąć decyzję o wykorzystaniu przez niego 
urlopu w trakcie kolejnego stosunku pracy.

UZASADNIENIE  Umowa o pracę na zastępstwo jest umową „celową” zawieraną na czas 
nieobecności pracownika. Zatem w większości przypadków nie jest możliwe dokład-
ne określenie terminu jej rozwiązania. Najczęściej termin zakończenia stosunku pracy 
zawartego w celu zastępstwa jest określany w umowie przy użyciu np. następujących 
sformułowań: 
 ■ „umowa jest zawarta na czas nieobecności Pana Jana Kowalskiego w pracy” albo 
 ■ „umowę zawiera się do dnia powrotu Pana Jana Kowalskiego do pracy”. 

Trzeba zwrócić uwagę, że umowa o pracę zastępo-
wanego pracownika – czasowo nieobecnego w pracy 
– ma charakter pierwotny w stosunku do umowy o pracę 

zawartej w celu zastępstwa. Gdyby zatem pracodawca nie podpisał z zastępowanym pra-
cownikiem umowy o pracę, nigdy nie doszłoby do zawarcia umowy na zastępstwo za tego 
pracownika z inną osobą.

Śmierć zastępowanego pracownika
Jeżeli zastępowany pracownik umrze w czasie swojej usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy, to z dniem jego śmierci stosunek pracy wygasa (art. 631 § 1 Kodeksu pracy). W związ-
ku z tym z dniem śmierci zastępowanego pracownika rozwiązaniu ulegnie także umowa o pra-
cę zawarta w celu jego zastępstwa. Mimo że w przepisach Kodeksu pracy nie ma wyraź-

nej regulacji w tym zakresie, taki pogląd jest 
uzasadniony ze względu na fakt, że umowa 
o pracę na zastępstwo ma wtórny charakter 
w stosunku do umowy o pracę zastępowa-
nego pracownika. Zatem z dniem wygaśnię-
cia umowy o pracę zastępowanego pracow-
nika wskutek jego śmierci rozwiązaniu ulega 
także umowa o pracę na zastępstwo. W tym 

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

UWAGA!
Umowa o pracę na zastępstwo rozwiązuje się au-
tomatycznie z dniem wygaśnięcia stosunku pra-
cy zastępowanego pracownika, np. z powodu jego 
śmierci.
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przypadku nie jest konieczne wypowiadanie umowy o pracę na zastępstwo ani żadne dzia-
łanie którejkolwiek ze stron tego stosunku prawnego.

Urlop wypoczynkowy i kontynuacja zatrudnienia
Pracownik zatrudniony na zastępstwo, o którym mowa w pytaniu, z dniem rozwiązania 

jego umowy o pracę nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynko-
wy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy (art. 171 § 1 
Kodeksu pracy). 

Od tej zasady wyjątek stanowi jedynie chęć kon-
tynuowania przez strony dalszej współpracy na pod-
stawie kolejnej (czyli zawartej bezpośrednio po roz-
wiązaniu umowy na zastępstwo) umowy o pracę. 
Pracodawca nie ma bowiem obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop, jeśli 
strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku 
pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośred-
nio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 171 
§ 3 Kodeksu pracy). Jeżeli zatem zarówno pracownik, jak i pracodawca po rozwiązaniu umo-
wy o pracę na zastępstwo zamierzają podpisać nową umowę o pracę (na czas określony lub 
na czas nieokreślony), to aby pracownik mógł wykorzystać urlop w naturze, umowa o pracę 
musi być zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę na zastępstwo, czyli tego 
samego dnia lub najpóźniej następnego dnia. 

PRZYKŁAD
Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym po 2 latach nieobecności w pracy 
zgłosiła nieoczekiwanie swój powrót do pracy w październiku 2014 r. W tym przypadku 
z dniem powrotu pracownicy rozwiązaniu uległa także umowa na zastępstwo (trwająca 
przez cały ten czas) z osobą, która została zatrudniona, aby wykonywać zadania urlo-
powanej pracownicy. Pracodawca jest zadowolony z pracy zastępującego pracownika, 
zdecydował więc o kontynuowaniu z nim współpracy na podstawie umowy o pracę na 
czas nieokreślony, jednak ze względów finansowych nie od razu po rozwiązaniu umowy 
na zastępstwo, ale dopiero od stycznia 2015 r. Pracownik zatrudniony na zastępstwo 
w dniu rozwiązania stosunku pracy był uprawniony do 25 dni urlopu wypoczynkowego, 
za które otrzymał ekwiwalent pieniężny. Nie miał on bowiem możliwości wykorzystania 
urlopu w naturze, bo nowa umowa o pracę została zawarta dopiero w styczniu 2015 r., 
czyli nie bezpośrednio po wcześniejszej umowie o pracę.

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 25 § 1, art. 631 § 1, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; 

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

61f6f04e-a8d7-4858-812f-c172e50ea6ff

Małgorzata Podgórska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje się 
problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Posłuchaj audiokomentarza „Wynagrodzenie 
i ekwiwalent za urlop”  dostępnego 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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>> podwyżka wynagrodzenia, pracownik, porozumienie stron

1.  Kiedy możliwe jest czasowe podwyższenie 
wynagrodzenia pracownika

PROBLEM  Jednemu z naszych pracowników powierzyliśmy w drodze poro-
zumienia stron dodatkowe stanowisko i obowiązki innej osoby na czas jej 
nieobecności (ok. 6 miesięcy). Dodatkowo pracownik będzie przez ten czas 
otrzymywał wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Po zakończeniu tego okresu 
chcemy, aby pracownik powrócił na swoje stanowisko za wynagrodzeniem, 
które otrzymywał przed zmianą. Pracownik, który będzie zastępował nie-
obecną osobę, ma niższe stanowisko i mniej zarabia. Czy możemy tylko na 
jakiś czas zwiększyć mu wynagrodzenie?

RADA  Tak. Do porozumienia stron dochodzi na podstawie zgodnych oświad-
czeń woli stron, dlatego można przyjąć, że dopuszczalnym rozwiązaniem bę-
dzie powierzenie pracownikowi na tej podstawie dodatkowego stanowiska 
oraz zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego na okres obowiązywania po-
rozumienia. Po zakończeniu tego okresu pracownik będzie wykonywał swoje 
poprzednie obowiązki na warunkach obowiązujących przed zmianą, w tym 
w zakresie wynagrodzenia. 

UZASADNIENIE  Do typowych rozwiązań mających na celu zastąpienie nieobecnego pra-
cownika należą m.in. umowa na zastępstwo lub powierzenie pracownikowi innej pracy niż 
określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. 
Takie powierzenie nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika i powinno od-
powiadać jego kwalifikacjom, a jest możliwe tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami 
pracodawcy (art. 42 § 4 Kodeksu pracy).

Zastępstwo nieobecnego pracownika jest również możliwe na podstawie porozumienia 
stron. Jest to optymalna forma, ponieważ nowe obowiązki i wszelkie dodatkowe warunki z tym 
związane są obejmowane przez pracownika za jego zgodą. Niezbędne jest ustalenie, czy nowe 
zadania pracownika będą wykraczały poza dotychczas ustalony zakres czynności. Jeżeli tak 
nie jest, za wystarczające należy uznać wydanie polecenia służbowego w zakresie wykonywa-
nia dodatkowych obowiązków. W przypadku gdy z pracą na dodatkowym stanowisku wiążą się 
nowe obowiązki, niemieszczące się w ramach dotychczas wykonywanej pracy, wówczas można 
zaproponować pracownikowi porozumienie stron lub złożyć mu wypowiedzenie zmieniające.

Jeżeli nowe obowiązki wynikające z objęcia dodatkowego stanowiska pracy nie mieszczą 
się w rodzaju pracy pierwotnie umówionej, konieczna jest modyfikacja warunków zatrudnie-
nia m.in. w trybie porozumienia. Porozumienie powinno zawierać uzgodnienia dotyczące za-
kresu powierzanych dodatkowych obowiązków oraz ewentualnej kwestii dodatkowego wy-
nagrodzenia. Uwzględniając fakt, że zastępowanie nieobecnego pracownika jest czasowe, 
porozumienie powinno wskazywać początek i koniec zastępstwa. 
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Zasadniczo wykonywanie przez pracownika jego obowiązków oraz czynności związanych 
z przejmowanym stanowiskiem pracy wiąże się ze zwiększoną aktywnością zatrudnionego. 
Należy przyjąć, że nie ma potrzeby, aby pracownik otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie 
w przypadku, gdy:
 ■ czynności wykonywane w ramach powierzonego dodatkowego stanowiska mieszczą się 

w ramach umówionego rodzaju pracy, 
 ■ praca wynikająca z pierwotnie zawartej umowy oraz wykonywana w ramach zastępstwa 

nie prowadzi do powstania pracy nadliczbowej. 

PRZYKŁAD 
Kierownik sekcji organizacji jednostki instytucji publicznej zachorował. Zwykle w typo-
wych, przewidywalnych sytuacjach, takich jak urlop, zastępował go pracownik ds. zamó-
wień publicznych, który w tym czasie pełnił swoje obowiązki wynikające z umowy i obo-
wiązki kierownika sekcji. Kwestia zastępstwa została ponadto uregulowana w pisemnym 
zakresie obowiązków i schemacie organizacyjnym jednostki. Absencja kierownika prze-
widziana jest przynajmniej na 6 miesięcy. Pracodawca powierzył na czas tej nieobecno-
ści obowiązki kierownika sekcji pracownikowi ds. zamówień publicznych bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe. 
Pracodawca nie miał bowiem obowiązku zwiększania wynagrodzenia z uwagi na fakt, 
że czynności wynikające z zastępstwa mieściły się w zakresie kompetencji pracownika 
oraz były wykonywane w tzw. normalnym czasie pracy. W takim przypadku pracow-
nik nie ma roszczenia do pracodawcy o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu 
zwiększonego obciążenia pracą. 

Nie ma przeszkód, aby pracodawca wraz 
ze zwiększeniem obowiązków na czas za-
stępstwa zaoferował pracownikowi dodat-
kowe wynagrodzenie. Może to nastąpić 
np. w formie ustalonego przez strony do-
datku do wynagrodzenia (premii) lub przez 
odpowiednie zwiększenie wynagrodzenia za-
sadniczego. Takie zwiększenie może nastąpić w porozumieniu zmieniającym. Podobnie jak 
powierzenie dodatkowych obowiązków ma charakter czasowy, tak i podwyższenie wynagro-
dzenia obowiązuje przez okres zastępstwa. Zatem uwzględniając sytuację opisaną w pytaniu, 
należy uznać, że skoro porozumienie stron w sprawie powierzenia dodatkowego stanowiska 
oraz zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego następują na czas określony uzgodniony 
przez strony, również zwiększenie wynagro-
dzenia będzie terminowe. 

Po okresie obowiązywania porozumienia 
nie ma żadnych przeszkód, aby pracownik 
świadczył tylko pracę wynikającą z zawartej umowy o pracę na pierwotnym stanowisku za 
wynagrodzeniem, jakie obowiązywało przed jego czasowym podwyższeniem (mimo że było 

UWAGA!
Pracodawca na podstawie porozumienia z pracow-
nikiem może wypłacać mu wyższe wynagrodzenie 
przez okres wskazany w tym porozumieniu. 

 Zobacz e-Poradnik „Wynagrodzenia w pytaniach 
i odpowiedziach” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl
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niższe). Pracownik, który wraca na swoje poprzednie stanowisko pracy w związku z za-
przestaniem obowiązywania porozumienia zmieniającego, nie ma roszczenia o zachowanie 
zwiększonego wynagrodzenia, które przysługiwało mu w związku z czasowym wykonywa-
niem dodatkowych obowiązków. 

cd86769f-fc13-485d-86e2-3a834f536153

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1662

Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, od kilkunastu lat spe-
cjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz w wybranych 
zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, autor wielu 
artykułów i komentarzy z tej dziedziny

 >> urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie urlopowe

2.  Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe 
po długiej nieobecności w pracy

PROBLEM  Nasza pracownica zatrudniona na czas nieokreślony przebywała 
na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, a następnie na urlopie macierzyń-
skim i rodzicielskim. Od 13 lutego 2015 r. chce skorzystać z urlopu wypoczyn-
kowego. Jak powinniśmy obliczyć przysługujące jej wynagrodzenie urlopowe? 

RADA  W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić 
stałe składniki wynagrodzenia należne w miesiącu wykorzystywania urlopu, 
tj. za luty, oraz składniki zmienne z okresu poprzedzającego zwolnienie le-
karskie i urlopy związane z rodzicielstwem. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE  Jeśli państwa pracownica jest wynagradzana stałą stawką, ma prawo do wy-
nagrodzenia w tej wysokości za miesiąc, w którym przebywała na urlopie wypoczynkowym. 

Jeżeli ma również prawo do zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia, po-
winni je Państwo uwzględnić w przeciętnej wysokości wypłaconej w okresie ostatnich 
3 miesięcy przed miesiącem korzystania przez pracownicę z urlopu, a gdy wysokość tych 

składników bardzo się waha – można je obliczyć 
maksymalnie z 12 miesięcy. Gdy jednak pracow-
nicy nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne 
przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy 

wynagrodzenia urlopowego, poprzedzający miesiąc uzyskania prawa do urlopu lub przez 
okres krótszy, lecz obejmujący pełny bądź pełne miesiące kalendarzowe – przy ustalaniu 
tej podstawy należy uwzględniać te składniki z najbliższych miesięcy, za które to wyna-
grodzenie przysługiwało. 

 Zobacz e-Poradnik „Wynagrodzenia w pytaniach 
i odpowiedziach” dostępny w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl



V. WYNAGRODZENIA 45

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 5(269)
IFK

Jeśli zatem pracownik np. w jednym z 3 miesię-
cy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlo-
pu wypoczynkowego nie przepracuje ani jednego 
dnia (np. pobierał zasiłek chorobowy), wówczas do 
podstawy urlopowej należy przyjąć składniki zmien-
ne z miesiąca poprzedzającego nieprzepracowany miesiąc. Gdyby bezpośrednio przed ur-
lopem absencja w pracy trwała nieprzerwanie np. pół roku, wtedy pod uwagę należy wziąć 
najbliższy przepracowany okres poprzedzający tę nieobecność.

PRZYKŁAD
Iwona G. jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku. Jest 
wynagradzana według stawki 25 zł za godzinę. Na okres od 20 do 27 lutego 2015 r. wystąpiła 
o urlop wypoczynkowy. Ze względu na jej długą nieobecność w pracy spowodowaną zwol-
nieniem lekarskim, a następnie urlopem macierzyńskim i rodzicielskim (od 5 czerwca 2013 r. 
do 19 lutego 2015 r.), do podstawy wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć pensję otrzy-
maną w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r., która łącznie z wynagrodzeniem za nadgo-
dziny wyniosła 10 700 zł. Wynagrodzenie urlopowe należy wyliczyć w następujący sposób:
 ■ 10 700 zł : 344 godziny faktycznie przepracowane od 1 kwietnia do 4 czerwca 2013 r. = 31,10 zł;
 ■ 31,10 zł x 48 godzin urlopu wypoczynkowego w okresie od 20 do 27 lutego 2015 r. 
(6 dni x 8 godz.) = 1492,80 zł.

Jeśli w okresie, z którego w podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się 1-mie-
sięczne składniki wynagrodzenia, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowe-
go zostały wprowadzone zmiany w składnikach wynagrodzenia (np. zostały zlikwidowane, 
zawieszone albo zamienione na inne) należnych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, które 
są uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop, lub zmiany w wysokości 
takich składników, to podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop należy ustalić ponownie 
z uwzględnieniem tych zmian.

PRZYKŁAD
Anna C. bezpośrednio po rocznym urlopie wychowawczym, tj. od 2 do 31 marca 2015 r., 
chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego. W czasie jej nieobecności w pracy pracodawca 
zawarł z załogą porozumienie, na mocy którego na okres 2 lat zawieszono zapis regulaminu 
wynagradzania przyznającego niektórym pracownikom, w tym Annie C., stały dodatek funk-
cyjny. W związku z tym, obliczając należne jej wynagrodzenie urlopowe, pracodawca nie 
powinien uwzględniać tego dodatku. Zakładając, że pracownica jest wynagradzana stawką 
miesięczną w wysokości 4800 zł, ma prawo do dodatku funkcyjnego w wysokości 600 zł. 
Wynagrodzenie za urlop należy ustalić tylko od stawki zasadniczej, tj. od 4800 zł. Za marzec 
pracownica powinna otrzymać wynagrodzenie urlopowe w wysokości 4800 zł. 

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzy-
małby, gdyby w tym czasie pracował. Jednak do podstawy urlopowej nie zalicza się wszystkich 

 Zobacz Ściągi księgowego i kadrowego 
„Obliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu 
za urlop wypoczynkowy – praktyczna instrukcja” 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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świadczeń ze stosunku pracy. Wyłączenia w tym 
zakresie i przykładowe składniki uwzględniane 
w podstawie wynagrodzenia urlopowego przed-
stawia poniższa tabela.

Świadczenia zaliczane i wyłączone z podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Przykładowe świadczenia zaliczane 
do podstawy urlopowej

Świadczenia wyłączone z podstawy urlopowej

 ■ wynagrodzenie zasadnicze w formie 
czasowej, akordowej, prowizyjnej 
 ■ wynagrodzenie i dodatek za pracę nad-

liczbową
 ■ dodatki o stałym charakterze, np. funk-

cyjny, stażowy, motywacyjny, za szcze-
gólne warunki pracy, szczególne kwali-
fikacje lub warunki pracy
 ■ premia regulaminowa
 ■ wynagrodzenie za dyżur, pełnienie po-

gotowia domowego

 ■ jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnie-
nie określonego zadania bądź za określone osiągnię-
cie
 ■ wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za 

czas niezawinionego przez pracownika przestoju
 ■ wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, 

a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy
 ■ ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
 ■ dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu 

zastępstwa sądowego
 ■ wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wsku-

tek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 
zakaźną
 ■ kwota wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wy-

sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
 ■ nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodat-

kowe wynagrodzenie roczne, należności przysłu-
gujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bi-
lansowej
 ■ odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy 

pieniężne
 ■ wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w ra-

zie rozwiązania stosunku pracy
 ■ wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej zawartej 

z własnym pracownikiem
 ■ premie uznaniowe

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1662

 ● § 6–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

7ab3063c-0765-4b39-a29a-b58978088a4f

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

Posłuchaj audiokomentarza „Wynagrodzenie 
i ekwiwalent za urlop”  dostępnego 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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 >> umowa zlecenia, tytuł ubezpieczenia, obowiązki płatnika, umowa o pracę

1.   Jak ustalić obowiązek ubezpieczeń z umowy 
zlecenia po rozwiązaniu stosunku pracy

Zleceniobiorca zatrudniony jednocześnie na podstawie umowy o pracę 
w innej firmie z wynagrodzeniem równym płacy minimalnej nie podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym  ze zlecenia. Jeśli jednak umo-
wę zlecenia wykonuje także po ustaniu zatrudnienia, składki ZUS będą 
obowiązkowe. Gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia zostanie wypłacone 
po ustaniu zatrudnienia, ale dotyczy okresu, w którym zleceniobiorca 
pozostawał jednocześnie w stosunku pracy – z tytułu tej umowy należna 
jest tylko składka zdrowotna. Na obowiązek ubezpieczeń nie ma bowiem 
wpływu data wypłaty wynagrodzenia.

Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpiecze-
niami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów są obejmowani ubezpieczeniami tylko z ty-
tułu stosunku pracy, pod warunkiem że ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne z tytułu stosunku pracy jest równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodze-
nia za pracę. Jeżeli więc wynagrodzenie ze stosunku pracy będzie mniejsze, zleceniobiorca 
będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym 
także z tytułu umowy zlecenia. W przypadku zleceniobiorców podstawą wymiaru składek 
jest przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, jeżeli w umowie zlecenia odpłatność 
za jej wykonanie została określona kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej 
albo prowizyjnie.

Wypłata z umowy zlecenia po ustaniu pracowniczego tytułu 
do ubezpieczeń
W praktyce powstaje wiele wątpliwości, jak rozliczyć składki, gdy wypłata wynagro-

dzenia z umowy zlecenia następuje już po ustaniu zatrudnienia. Przy ustalaniu obowiąz-
ku ubezpieczeń społecznych istotny jest bowiem okres wykonywania umowy zlecenia, 
tj. okres, za który jest należne wynagrodze-
nie. Jeżeli wynagrodzenie z umowy zlecenia 
zostało wypłacone po ustaniu zatrudnienia, 
ale dotyczy okresu, w którym zleceniobior-
ca był objęty ubezpieczeniami ze stosunku 
pracy, z umowy zlecenia należy opłacić tylko 
składkę zdrowotną. Natomiast w sytuacji gdy 
wynagrodzenie jest należne za okres, w którym zleceniobiorca nie pozostawał już w za-
trudnieniu, zleceniodawca będzie zobowiązany opłacić składki na ubezpieczenia społecz-
ne z tytułu umowy zlecenia.

UWAGA!
O powstaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych 
z umowy zlecenia decyduje okres, za który jest na-
leżne wynagrodzenie, a nie data jego wypłaty.
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W interpretacji indywidualnej wydanej przez Oddział ZUS 
w Lublinie 12 marca 2013 r. (DI/200000/451/131/2013) organ 
rentowy wskazał, że  jeżeli umowa zlecenia była wykonywa-
na w okresie jednoczesnego zatrudnienia  zleceniobiorcy  w innym podmiocie na podstawie 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, to: 

(...)  dla zleceniobiorcy pomimo iż wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nastąpiła 
w momencie, gdy zleceniobiorca nie miał innego tytułu do ubezpieczeń, ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe były dobrowolne, co oznacza iż płatnik składek nie miał obowiązku 

opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę. Natomiast stosownie do art. 82 ust. 1 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia obowiązkowo należało odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. (…)

PRZYKŁAD
Wojciech P. zawarł ze spółką jawną umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 30 kwiet-
nia 2015 r. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jak wynika ze złożonego 
przez niego oświadczenia, jest także zatrudniony w spółce akcyjnej na czas określo-
ny od 1 lutego 2014 r. do 31 marca 2015 r. z miesięcznym wynagrodzeniem 3000 zł. 
Wynagrodzenie ze zlecenia jest płatne do 10. dnia miesiąca, tj. za marzec br. zostanie 
wypłacone do 10 kwietnia. Za styczeń, luty i marzec br. z tytułu umowy zlecenia należna 
będzie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ dotyczy okresu, w którym 
zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy. Natomiast od 
1 kwietnia br. spółka powinna wyrejestrować Wojciecha P. z ubezpieczenia zdrowotnego 
na druku ZUS ZWUA i zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowot-
nego na druku ZUS ZUA. Od 1 kwietnia br. Wojciech P. podlegać będzie obowiązkowo 
ubezpieczeniom z umowy zlecenia, gdyż nie posiada już innego tytułu do ubezpieczeń.

Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana lub wygasła w trakcie wykonywania umowy zle-
cenia, zleceniobiorcę należy wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego z tą datą na druku 
ZUS ZWUA z kodem 600 (inna przyczyna), a następnie z datą wyrejestrowania zgłosić go do 
obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego na druku ZUS ZUA, z kodem 04 11 xx. Na wniosek zleceniobiorcy należy go 
zgłosić także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

PRZYKŁAD
Anna K. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie A z miesięcznym wy-
nagrodzeniem 2300 zł. Jednocześnie od 19 stycznia 2015 r. wykonuje umowę zlecenia 
w firmie B. Z tego tytułu została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego na druku 
ZUS ZZA z kodem 04 11 xx. 2 marca br. Anna K. poinformowała zleceniodawcę, że 
z dniem 28 lutego 2015 r. została z nią rozwiązana umowa o pracę. W związku z tym 
zleceniodawca jako płatnik składek ma obowiązek:
 ■ wyrejestrować ją z ubezpieczenia zdrowotnego od 1 marca 2015 r., składając formu-
larz ZUS ZWUA, 

Pełną treść interpretacji 
znajdziesz na www.inforfk.pl 
w zakładce „Interpretacje”
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 ■ zgłosić ubezpieczoną do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
oraz, ewentualnie, dobrowolnego chorobowego, na druku ZUS ZUA z tą samą datą, 
tj. 1 marca 2015 r.

Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy
Zleceniobiorca, który w ramach umowy zlecenia (zawartej z własnym pracodawcą lub in-

nym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy 
systemowej, jest uznawany za pracownika. Oznacza to, że z tytułu umowy zlecenia podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tak jak pracownik. Zatem pracodawca jako płat-
nik składek uwzględnia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
również przychód z tytułu umowy zlecenia (art. 18 ust. 1a ustawy systemowej).

Należy podkreślić, że pracodawca jest zobowiązany opłacać składki na ubezpieczenia spo-
łeczne z umowy zlecenia wykonywanej na jego rzecz pod warunkiem, że w okresie wykony-
wania umowy zlecenia pracownik jednocześnie pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli natomiast 
umowa zlecenia jest wykonywana już po ustaniu zatrudnienia, nie ma podstaw do uznania zle-
ceniobiorcy za pracownika w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Tym samym u pra-
codawcy w ogóle nie powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia. 

PRZYKŁAD
Jacek W. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce akcyjnej do 31 stycznia 
2015 r. Spółka wyrejestrowała go z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne-
go z datą 1 lutego 2015 r. na druku ZUS ZWUA. W okresie od 2 stycznia 2015 r. Jacek W. 
wykonuje w ramach umowy zlecenia zawartej ze spółką jawną czynności na rzecz spółki 
akcyjnej (doradztwo podatkowe). W związku z tym, że w lutym 2015 r. umowa zlecenia 
zawarta ze spółką jawną była wykonywana przez zleceniobiorcę już po ustaniu stosunku 
pracy, spółka akcyjna nie była zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne z tego zlecenia za luty 2015 r. Jeżeli Jacek W. nie miał w tym okresie innego tytułu 
do ubezpieczeń społecznych, to zleceniodawca (spółka jawna) miał obowiązek zgłosić go 
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 
04 11 xx. Natomiast za styczeń br. spółka akcyjna jako płatnik składek powinna opłacić 
składki na ubezpieczenia społeczne zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?)
Zleceniobiorca wykonywał w naszej firmie umowę zlecenia w okresie od 1 grudnia 
2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Jednocześnie do 31 stycznia br. był zatrudniony w spół-

ce z o.o. Wynagrodzenie z umowy o pracę wynosiło 1950 zł miesięcznie, dlatego z tytułu 
umowy zlecenia został on zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS 
ZZA. Firma wypłaciła mu wynagrodzenie z umowy zlecenia 5 lutego br. Czy w tym przy-
padku należało opłacić za zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną, czy także składki na 
ubezpieczenia społeczne?

Pracowniczy tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ustał już po zakończe-
niu umowy zlecenia (tj. od 1 lutego 2015 r.), zatem nie wystąpiła sytuacja, w której powstałby 
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obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Oznacza to, że 
od umowy zlecenia należnej za styczeń br., ale wypłaconej w lutym 2015 r., należało opłacić 
tylko składkę zdrowotną.

08bdfb08-e244-4048-83f5-7749354619af

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 4 pkt 9, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1 i ust. 1a, art. 18 ust. 1 i ust. 1a oraz ust. 3, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 paź-

dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 

 ● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 79 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1831

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

>>  członkowie rady nadzorczej, Fundusz Pracy, FGŚP, obowiązki płatnika

2.  Czy za członków rad nadzorczych płatnik 
opłaca składki na FP i FGŚP 

Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych podlegają obowiąz-
kowo składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Płatnik składek 
jest również zobowiązany opłacać za te osoby składkę na Fundusz Pracy, 
jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki. Nie opłaca się za nich na-
tomiast składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Opłacanie składek na Fundusz Pracy jest obowiązkowe za osoby, które łącznie spełniają 
następujące warunki:
 ■ są objęte obowiązkiem ubezpieczeń emerytal-

nego i rentowych,
 ■ podstawa wymiaru składek na powyższe ubez-

pieczenia dla tych osób wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne 
wynagrodzenie za pracę (bez stosowania ograniczenia 30-krotności),
 ■ nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat 

dla mężczyzn (art. 104 ust. 1 w zw. z art. 107 oraz art. 104b ust. 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia…).

Jeśli dana osoba jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowy-
mi z więcej niż jednego tytułu, obowiązek opłacania za nią składek na FP z każdego z tych 

Posłuchaj audiokomentarza „Ubezpieczenie 
członków rad nadzorczych 2015”  dostępnego 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl
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tytułów powstanie wówczas, gdy łączna podstawa wymiaru składek ze wszystkich tytułów 
wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

PRZYKŁAD
Wiktor B. pracuje w spółce z o.o. na 1/2 etatu i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie 
w kwocie 1500 zł. Dotychczas jego pracodawca nie opłacał za niego składki na FP. Od 
1 stycznia Wiktor B. został jednocześnie powołany do rady nadzorczej w spółce jawnej 
i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1000 zł. W celu ustalenia obowiązku 
opłacania składek na FP należy zsumować podstawę wymiaru składek z każdego z tych 
tytułów, co oznacza, że od wynagrodzeń należnych za styczeń 2015 r. obaj pracodawcy 
odprowadzą składkę na FP obowiązkowo.

Zasadą jest, że składki na FP opłaca się za wszystkich ubezpieczonych spełniających 
wskazane warunki, jeśli w stosunku do danego tytułu ubezpieczenia obowiązek ten nie został 
wyraźnie wyłączony. Wyłączenie dotyczy m.in.:
 ■ duchownych, 
 ■ osób świadczących pracę na podstawie umowy uak-

tywniającej, o której mowa w ustawie o opiece nad 
dziećmi do lat 3 (chodzi o nianie),
 ■ osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński,
 ■ osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, m.in. osób prowadzących pozarol-

niczą działalność gospodarczą, zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących 
(art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia…).

Członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji, objęci od 
1 stycznia 2015 r. obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, nie zostali wymie-
nieni w powołanym przepisie, co oznacza, że płatnicy składek są zobowiązani opłacać za 
nich składki na FP począwszy od wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należnych za styczeń 2015 r., jeśli wynagrodzenie 
to będzie odpowiadało kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jeśli 
suma wynagrodzeń ze wszystkich tytułów osiągnie co najmniej taką wysokość.

W odniesieniu do członków rad nadzorczych nie występuje natomiast obowiązek opła-
cania składki na FGŚP. Składki te są opłacane przez pracodawców będących przedsię-
biorcami w rozumieniu przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, za-
trudniających na terytorium Polski zgodnie 
z przepisami polskiego prawa co najmniej 
jednego pracownika. Za pracownika (zgod-
nie z art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pra-
cowniczych) uznaje się natomiast wyłącznie 
te osoby, które:
 ■ pozostają w stosunku pracy,

 Zobacz wideo ekspert radzi „Nowe obowiązki 
płatników składek za członków rad nadzor-
czych”  dostępne w Bibliotece INFORFK 
na www.inforfk.pl

UWAGA!
Płatnicy składek mają obowiązek opłacania skła-
dek na FP za członków rad nadzorczych począwszy 
od wynagrodzenia należnego za styczeń 2015 r., je-
śli będzie ono odpowiadało co najmniej minimalne-
mu wynagrodzeniu za pracę.
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 ■ wykonują pracę nakładczą,
 ■ są zatrudniane na podstawie umów o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo
 ■ wykonują pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy 

będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spół-
dzielnią zajmującą się produkcją rolną,

jeśli z danego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 
Wymienione osoby nie będą uznawane za „pracowników” w rozumieniu art. 10 ww. ustawy, 
jeżeli pozostają z pracodawcą w bliskich stosunkach pokrewieństwa lub powinowactwa. 
Zaliczają się do nich np.: małżonek pracodawcy, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżon-
ka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, a także 
rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie oraz 
osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Członkowie rad nadzorczych nie zostali uznani za „pracowników” w rozumieniu przepi-
sów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, za-
tem płatnicy nie mają obowiązku opłacania za nich składek na FGŚP.

81a3bbcb-edcc-4abe-a992-abff748dd79d

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 104 ust. 1 i ust. 3, art. 104b ust. 2, art. 107 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149

 ● art. 9, art. 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodaw-
cy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 923

 ● art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 672; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1885

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

W MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń nr 6/2015 płyta CD 
z wideoszkoleniem na temat zmian przepisów: 

Oskładkowanie umów zlecenia i przychodów członków rad nadzorczych 
Ze szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.:
 jak oskładkować przychody członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r.,
 co się zmieni w oskładkowaniu umów zlecenia,
 jakie zmiany w wyłączeniach z podstawy wymiaru składek ZUS obowiązują od 1 stycznia 2015 r. 

Szkolenie poprowadzi Andrzej Radzisław – radca prawny, były wieloletni pracownik ZUS.

Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:
bok@infor.pl, tel. 22 212 07 30, 801 626 666, faks 22 212 07 32, www.sklep.infor.pl

POLECAMY!
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>> zasiłek macierzyński, urlop wychowawczy

1.  Prawo do zasiłku macierzyńskiego 
z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu 
wychowawczego

Pracownica, która urodziła kolejne dziecko podczas urlopu wychowaw-
czego, nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres podstawo-
wego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
oraz urlopu rodzicielskiego. Jeżeli okres urlopu wychowawczego na 
pierwsze dziecko kończy się w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskie-
go z tytułu urodzenia kolejnego dziecka, pracownica musi złożyć wniosek 
o przedłużenie urlopu wychowawczego, jeśli chce pobierać cały zasiłek 
macierzyński. 

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem 
przysługującym ubezpieczonej, która w okre-
sie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu 
wychowawczego urodziła dziecko albo przy-
jęła na wychowanie dziecko w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. 
roku życia. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownikom, a także osobom niebędącym pra-
cownikami, jeżeli poród lub przyjęcie na wychowanie dziecka nastąpiły w czasie podlegania 
ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu 
wyczekiwania, czyli bez względu na długość okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowe-
mu przed porodem lub przyjęciem dziecka na 
wychowanie. 

Do 16 czerwca 2013 r. okres wypłaty zasił-
ku macierzyńskiego pracownicy, która urodziła 
kolejne dziecko podczas przebywania na urlo-
pie wychowawczym, ulegał skróceniu o 2 tygo-
dnie, gdy pełny wymiar zasiłku macierzyńskiego 
przypadał w okresie urlopu wychowawczego. Obecnie okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego 
z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego nie ulega skróceniu. 

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, która rodzi kolejne dziecko, od dnia 
porodu nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale nie do urlopu macierzyńskiego, po-
nieważ nadal przebywa na urlopie wychowawczym udzielonym jej na starsze dziecko. Jeżeli 
urlop wychowawczy zakończy się w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, pracowni-
ca od następnego dnia nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego określonego przepisami 
Kodeksu pracy, a następnie do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskie-
go oraz zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. 

 Zobacz e-Poradnik „Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie 
po zmianach od 17 czerwca 2013 r.” dostępny 
w Bibliotece INFORFK na www.inforfk.pl

UWAGA!
Zasiłek macierzyński przysługuje bez okresu 
wyczekiwania. 
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 PRZYKŁAD 
Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko od 14 stycznia 
2013 r. do 12 stycznia 2015 r. 1 grudnia 2014 r. urodziła drugie dziecko. Pracownica wy-
stąpiła do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalo-
ny przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 
Z tytułu urodzenia drugiego dziecka pracownica ma prawo do: 
 ■ zasiłku macierzyńskiego od 1 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r., przypadającego 
w okresie urlopu wychowawczego (43 dni), 
 ■ urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego od 13 stycznia do 19 kwietnia 
2015 r. (97 dni), 
 ■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego od 20 kwietnia do 
31 maja 2015 r. (42 dni),
 ■ urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego od 1 czerwca do 29 listopada 2015 r. 
(182 dni). 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowaw-
czego jest uzależnione od tego, czy okres urlopu wychowawczego kończy się w czasie po-
bierania zasiłku macierzyńskiego za okres:
 ■ urlopu macierzyńskiego,
 ■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
 ■ urlopu rodzicielskiego. 

Jeżeli urlop wychowawczy pracownicy kończy się w czasie pobierania przez nią zasiłku 
macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
wówczas pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego jedynie do ostatniego dnia ur-
lopu wychowawczego. 

 
PRZYKŁAD 
Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego od 3 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 
2014 r. 12 lipca 2014 r. urodziła drugie dziecko. Pracownica wystąpiła o wypłatę zasiłku 
macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ma-
cierzyńskiego w pełnym wymiarze. Z tytułu urodzenia drugiego dziecka pracownica ma 
prawo do: 
 ■ zasiłku macierzyńskiego od 12 lipca do 28 listopada 2014 r. (140 dni), 
 ■ zasiłku macierzyńskiego za część okresu odpowiadającego okresowi dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego przypadającego w czasie urlopu wychowawczego od 29 li-
stopada do 31 grudnia 2014 r. (33 dni).

W przypadku zakończenia urlopu wychowawczego w czasie pobierania przez pracownicę 
zasiłku macierzyńskiego w okresie odpowiadającym okresowi urlopu rodzicielskiego pracow-
nica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego tylko do ostatniego dnia urlopu wychowawczego. 

 Zobacz wideoszkolenie „Urlopy macierzyńskie
 i rodzicielskie”  dostępne w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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PRZYKŁAD 
Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego od 3 marca 2013 r. do 28 lutego 2015 r. 
2 czerwca 2014 r. urodziła kolejne dziecko. Pracownica wystąpiła o wypłatę zasiłku ma-
cierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macie-
rzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu ro-
dzicielskiego w pełnym wymiarze. Z tytułu urodzenia następnego dziecka pracownica 
ma prawo do:
 ■ zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego 
przypadającego w czasie urlopu wychowawczego od 2 czerwca do 19 października 
2014 r. (140 dni), 
 ■ zasiłku macierzyńskiego odpowiadającego okresowi dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego przypadającego w czasie urlopu wychowawczego od 20 października do 
30 listopada 2014 r. (42 dni),
 ■ zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 
przypadającego w czasie urlopu wychowawczego od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 
2015 r. (90 dni).

Gdyby pracownica w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego na kolejne dziecko za 
okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go lub urlopu rodzicielskiego wystąpiła o przedłużenie urlopu wychowawczego na pierwsze 
dziecko, to nadal miałaby prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu do-
datkowego lub odpowiednio rodzicielskiego. 

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym. Składka na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński jest w całości fi-
nansowana przez budżet państwa. Podstawę wymiaru składek stanowi kwota pobierane-
go zasiłku macierzyńskiego przed potraceniem zaliczki na podatek. Zasiłek macierzyński 
nie stanowi natomiast podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ 
w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wygasa prawo do świadczeń z ubezpie-
czenia zdrowotnego. 

 
PRZYKŁAD
Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 1 do 12 grudnia 2014 r., nato-
miast od 13 do 31 grudnia 2014 r. pobierała zasiłek macierzyński. Za grudzień płatnik 
składek był zobowiązany złożyć za pracownicę następujące dokumenty:
 ■ raport ZUS RSA, w którym wypełnił 2 bloki:
–  pierwszy z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, podając kod przerwy 121 (urlop 

wychowawczy), okres 1.12.2014 – 12.12.2014, liczbę dni 12, 
–  drugi z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, podając kod świadczenia 311 (zasiłek 

macierzyński), okres 13.12.2014–31.12.2014, liczbę dni 19, kwotę zasiłku brutto 1500 zł;
 ■ raport ZUS RCA, w którym wypełnił 2 bloki: 
–  pierwszy z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00 (osoba przebywająca na urlopie 

wychowawczym), w którym wykazał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
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emerytalne i rentowe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wyliczoną za 
12 dni (1680 zł : 31 x 12 = 650,32 zł) oraz składkę emerytalną w kwocie 126,94 zł 
(650,32 zł x 19,52%) i rentową w kwocie 52,03 zł (650,32 zł x 8%); podstawę wymiaru 
składki zdrowotnej stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 
520 zł, natomiast składka od tej kwoty wynosi 46,80 zł, 

–  drugi z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 00 (osoba pobierająca zasiłek macierzyń-
ski), w którym wykazał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe w kwocie 1500 zł, składkę emerytalną w kwocie 292,80 zł oraz składkę rentową 
w kwocie 120,00 zł.

Najważniejsze zasady udzielania zasiłku macierzyńskiego podczas urlopu wychowawczego

Jeżeli urlop wychowawczy pracownicy kończy się w czasie pobierania przez nią zasiłku macierzyń-
skiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wówczas pracow-
nica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego jedynie do ostatniego dnia urlopu wychowawczego.          

W przypadku zakończenia urlopu wychowawczego w czasie pobierania przez pracownicę zasiłku 
macierzyńskiego w okresie odpowiadającym okresowi urlopu rodzicielskiego pracownica ma prawo 
do zasiłku macierzyńskiego tylko do ostatniego dnia urlopu wychowawczego.

Gdyby pracownica w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego na kolejne dziecko za okres usta-
lony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzi-
cielskiego wystąpiła o przedłużenie urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko to nadal miałaby 
prawo pobierać zasiłek macierzyński za okres urlopu dodatkowego lub odpowiednio rodzicielskiego.  

Odpowiedzi na pytania Czytelników 

(?) Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym urodziła drugie dziecko. 
W jaki sposób powinniśmy ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, 

skoro w okresie 12 miesięcy przed porodem nie uzyskała wynagrodzenia?
Jeżeli bezpośrednio przed powstaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego pracowni-

ca przez cały okres 12 miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka korzystała z urlopu 
wychowawczego i w związku z tym za ten okres nie uzyskała wynagrodzenia, podsta-
wę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się w taki sam sposób jak dla pracownika, 
który zachorował w pierwszym dniu zatrudnienia. Gdy pracownica otrzymuje wynagro-
dzenie w stałej miesięcznej wysokości, do ustalenia podstawy wymiaru należy przyjąć 
wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Jeżeli pracownica osiągała zmienne wy-
nagrodzenie, przyjmuje się je w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej pracow-
nikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku za miesiąc, w którym 
powstało prawo do zasiłku. 
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(?) Pracownica ma udzielony urlop wychowawczy do 28 lutego 2015 r. Obecnie pobie-
ra zasiłek macierzyński na drugie dziecko urodzone 18 maja 2014 r. Czy jeżeli zło-

ży wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego do 31 maja 2015 r., to będzie miała 
prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego? 

Tak. Jeżeli pracownica spełnia warunki do dalszego urlopu wychowawczego i pracodawca 
jej go udzieli, wówczas będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego do 16 maja 2015 r., 
czyli za cały okres 182 dni.

Długość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński za okres
 
   

urlopu 
macierzyńskiego

w wymiarze

 ■ 20 tygodni – w przypad-
ku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym po-
rodzie,
 ■ 31 tygodni – w przypadku 

urodzenia dwojga dzieci 
przy jednym porodzie,
 ■ 33 tygodni – w przypad-

ku urodzenia trojga dzie-
ci przy jednym porodzie,
 ■ 35 tygodni – w przypadku 

urodzenia czworga dzie-
ci przy jednym porodzie,
 ■ 37 tygodni – w przypadku 

urodzenia pięciorga i wię-
cej dzieci przy jednym po-
rodzie

dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego

w wymiarze

 ■ do 6 tygodni – w przy-
padku urodzenia jedne-
go dziecka przy jednym 
porodzie,
 ■ do 8 tygodni – w przypad-

ku urodzenia dwojga lub 
więcej dzieci przy jednym 
porodzie

urlopu
rodzicielskiego

w wymiarze

 ■ 26 tygodni – niezależnie 
od liczby dzieci urodzo-
nych przy jednym poro-
dzie

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 29–31, art. 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-

zie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159 

 ● art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 12 ust. 2, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121

 ● art. 180, art. 1821, art. 1821a, art. 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
5d991efc-c66e-475f-a3e5-1a9f85ebec49

Anna Szocińska –  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych z 20-letnim stażem, 
autorka wielu publikacji o tej tematyce
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>> obliczanie wynagrodzenia, zasiłek chorobowy

2.  W jaki sposób pomniejszyć wynagrodzenie 
zasadnicze za okres niezdolności do pracy, 
jeżeli nastąpiła zmiana tego wynagrodzenia

PROBLEM  Pracownik od 1 lutego 2015 r. otrzymuje wynagrodzenie w nowej, 
wyższej stawce. Po wypłacie wynagrodzeń za styczeń dostarczył zwolnienie 
lekarskie na okres przypadający w styczniu, które rozliczymy w lutym. Czy 
wynagrodzenie powinniśmy pomniejszyć od stawki obowiązującej w styczniu 
czy w lutym?

RADA  Powinni Państwo pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze według 
stawki obowiązującej w styczniu 2015 r. Niezdolność pracownika do pracy 
wystąpiła w styczniu br., a  tym samym wynagrodzenie za styczeń zostało 
pracownikowi nadpłacone. Ustalając kwotę odliczenia nadpłaconego wyna-
grodzenia, powinni Państwo wynagrodzenie przysługujące za styczeń 2015 r. 
podzielić przez 30, a następnie pomnożyć przez liczbę dni niezdolności do 
pracy przypadających w styczniu. Tak ustaloną kwotę nadpłaconego wyna-
grodzenia za styczeń powinni Państwo odjąć od wynagrodzenia po podwyż-
ce, należnego za luty. 

UZASADNIENIE  W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w sta-
łej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego 
miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe (zasiłek), miesięczną stawkę wynagrodze-
nia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zwolnieniu 

lekarskim (§ 11 rozporządzenia o wynagrodzeniach). 
Ustalając wynagrodzenie przysługujące za przepra-
cowaną część miesiąca, należy w każdym przypad-
ku odnieść się do wynagrodzenia należnego za dany 

miesiąc. Nie ma przy tym znaczenia, czy faktyczne pomniejszenie wynagrodzenia zasad-
niczego zostanie dokonane przy wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc czy za miesiąc 
następny. 

W praktyce często zdarza się, że zwolnienie lekarskie wpływa do pracodawcy po wy-
płacie wynagrodzenia za dany miesiąc, co skutkuje jego nadpłatą. W takiej sytuacji nad-
płatę tę pracodawca odlicza od wynagrodzenia należnego za kolejny miesiąc (art. 87 § 7 
Kodeksu pracy). 

Potrącenie wynagrodzenia na podstawie art. 87 § 7 Kodeksu pracy nie wymaga zgody 
pracownika. Pracodawca jest jednak ograniczony wymogiem dokonania takiego odliczenia 
w najbliższym terminie płatności. Ograniczenie to skutkuje tym, że pracodawca nie może 
nadpłaconego wynagrodzenia odliczyć z pensji pracownika po upływie np. kilku miesięcy 
od wystąpienia nadpłaty. 

 Zobacz e-Poradnik „Obliczanie wysokości 
świadczeń chorobowych” dostępny w Bibliotece 
INFORFK na www.inforfk.pl
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Ustalając wartość wynagrodzenia do po-
mniejszenia w związku z absencją chorobo-
wą, w każdym przypadku odnosimy się do 
wynagrodzenia należnego za miesiąc, w któ-
rym wystąpiła niezdolność do pracy. Jeżeli 
niezdolność do pracy wystąpi na przełomie 
dwóch miesięcy, za które wynagrodzenie 
przysługuje w różnych stawkach, to kwotę pomniejszenia ustala się odrębnie dla każdego 
z tych miesięcy, również wówczas, gdy rozliczenia dokonuje się w drugim z uwzględnianych 
miesięcy. 

PRZYKŁAD 
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną, która od lutego br. wzrosła z kwoty 
3600 zł do 3900 zł, po wypłacie wynagrodzenia za styczeń dostarczył zwolnienie lekarskie 
obejmujące okres od 30 stycznia do 10 lutego (12 dni). Za wskazany okres niezdolności 
do pracy zostało mu wypłacone wynagrodzenie chorobowe w terminie wypłaty wynagro-
dzenia za luty, tj. 27 lutego 2015 r. Pracodawca wypłacił pracownikowi za styczeń br. pełne 
wynagrodzenie w kwocie należnej za ten miesiąc, tj. 3600 zł. Wypłacając wynagrodzenie 
za luty br., pracodawca powinien pomniejszyć je nie tylko o okres niezdolności do pracy 
przypadający w lutym br., ale także o nadpłacone wynagrodzenie za styczeń. Od lutego 
br. nastąpiła zmiana wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości, zatem 
ustalając kwotę do odliczenia od wynagrodzenia za luty, należy wyliczyć ją dwuetapowo.
Etap 1. Wynagrodzenie za styczeń br. w wysokości 3600 zł należy pomniejszyć o dni 
niezdolności do pracy w styczniu:
 ■ 3600 zł : 30 = 120 zł, 
 ■ 120 zł x 2 dni niezdolności do pracy przypadające w styczniu = 240 zł (kwota do po-
mniejszenia z wynagrodzenia za luty br., będąca równocześnie nadpłaconym wyna-
grodzeniem za styczeń 2015 r.).

Etap 2. Wynagrodzenie za luty br. w wysokości 3900 zł należy pomniejszyć o dni nie-
zdolności do pracy w styczniu i lutym:
 ■ 3900 zł : 30 = 130 zł, 
 ■ 130 zł x 10 dni niezdolności do pracy w lutym 2015 r. = 1300 zł (kwota wynagrodzenia 
do pomniejszenia za luty),
 ■ 1300 zł + 240 zł = 1540 zł (kwota do potrącenia z wynagrodzenia).

Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi za luty, oprócz wynagrodzenia chorobo-
wego za 12 dni, także wynagrodzenie za pracę w kwocie 2360 zł:
3900 zł (wynagrodzenie należne za luty) – 240 zł (nadpłacone wynagrodzenie za styczeń) 
– 1300 zł (kwota wynagrodzenia za luty do pomniejszenia w związku z chorobą) = 2360 zł. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-

dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 

UWAGA!
Pracodawca może potrącić nadpłacone wynagro-
dzenie bez zgody pracownika tylko z jego następ-
nego wynagrodzenia.
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odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie 
pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292

 ● art. 87 § 7 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662
75168d61-3408-48b0-b63c-621e96685c84

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

>> okres wyczekiwania, zasiłek chorobowy

3.  Czy ubezpieczony, który pobierał zasiłek 
po ustaniu ubezpieczenia, ma prawo do zasiłku 
bez okresu wyczekiwania

PROBLEM  Od 1 marca 2015 r. rozpoczęliśmy współpracę na podstawie umowy 
zlecenia ze zleceniobiorcą, który rozwiązał umowę o pracę 31 grudnia 2014 r. 
W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2015 r. pobierał on zasiłek chorobo-
wy z ZUS po ustaniu ubezpieczenia. Zleceniobiorca dostarczył nam zwolnie-
nie lekarskie od 3 marca 2015 r. Czy ma prawo do zasiłku chorobowego bez 
okresu wyczekiwania?

RADA  Nie. Osoba ta nabędzie prawo do zasiłku chorobowego po okresie 
wyczekiwania, tj. od 91. dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu jako 
zleceniobiorca, czyli od 30 maja 2015 r.

UZASADNIENIE  Zleceniobiorca, jako osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu do-
browolnie, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubez-
pieczenia chorobowego. Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie 
okresy tego ubezpieczenia, jednak pod warunkiem że przerwa między nimi:
 ■ nie przekroczyła 30 dni lub
 ■ była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czyn-

nej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. 

Państwa zleceniobiorca nie spełnia tych warunków, ponieważ nie korzystał z wymienio-
nych urlopów, nie odbywał służby wojskowej, a przerwa między poprzednim a obecnym 

ubezpieczeniem chorobowym przekroczyła 
30 dni – trwała od 1 stycznia do 28 lutego 
2015 r. (59 dni). W tym okresie zleceniobior-
ca pobierał zasiłek po ustaniu zatrudnienia 
z ZUS. Ustanie zatrudnienia oznacza ustanie 
ubezpieczenia chorobowego, zatem okres 

UWAGA!
Okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpiecze-
nia nie jest okresem ubezpieczenia chorobowego.
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pobierania zasiłku chorobowego z ZUS nie jest okre-
sem trwania ubezpieczenia chorobowego i nie można 
go zaliczyć do okresu wyczekiwania.

W omawianym przypadku ubezpieczony nie spełnia również specjalnych warunków, które 
uprawniają do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. 

Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego przysługuje:
 
    
absolwentom szkół 
lub szkół wyższych, 
którzy zostali obję-
ci ubezpieczeniem 
chorobowym lub 
przystąpili do ubez-
pieczenia chorobo-
wego w ciągu 90 dni 
od dnia ukończenia 
szkoły lub uzyskania 
dyplomu ukończenia 
studiów wyższych

ubezpieczonym, je-
żeli niezdolność do 
pracy została spo-
wodowana wypad-
kiem w drodze do 
pracy lub z pracy

u b e z p i e c z o n y m 
obowiązkowo, któ-
rzy mają wcześ-
niejszy, co najmniej 
10-letni okres obo-
wiązkowego ubez-
pieczenia chorobo-
wego

posłom i senatorom, 
którzy przystąpili do 
ubezpieczenia cho-
robowego w ciągu 
90 dni od ukończe-
nia kadencji

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-

łecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159
872fe099-a3af-4550-ab36-aa21d320b7da

Aneta Maj –  praktyk z 35-letnim stażem pracy, od 20 lat wykładowca, autorka licznych 
artykułów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

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

 W jednym z najbliższych numerów MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń 
dodatek z serii „Sposób na płace”:

Sporządzanie i korygowanie listy płac w praktyce
a w nim m.in.:
 co powinna zawierać prawidłowa lista płac, 
 lista płac czy rachunek do umowy dla osób wykonujących umowy zlecenia (o dzieło), 
 najczęstsze błędy przy sporządzaniu listy płac, 
 sposoby korygowania listy płac, 
 korekta listy płac a dokumentacja rozliczeniowa ZUS i US.

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

POLECAMY!
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>>  szkolenie bhp, szkolenie dla pracodawców, służba bhp

1.  Jakie szkolenia bhp może przeprowadzać 
pracodawca

PROBLEM  Zatrudniłem dwóch pracowników. Czy jeżeli posiadam okreso-
we szkolenie bhp dla pracodawców, mogę przeprowadzić instruktaż ogólny 
szkolenia wstępnego dla nowo zatrudnionego pracownika czy tylko instruk-
taż stanowiskowy?

RADA  Nie. Instruktaż ogólny dla pracowników mógłby Pan przeprowadzić 
tylko wówczas, gdyby posiadał Pan szkolenie dla pracodawców wykonują-
cych zadania służby bhp oraz wykonywał zadania tej służby w firmie. Jeżeli 
ukończył Pan szkolenie okresowe dla pracodawców, może Pan przeprowa-
dzić jedynie instruktaż stanowiskowy dla pracowników. 

UZASADNIENIE  Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odbycie odpowiedniego 
do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia bhp, w tym przekazać mu informacje i instrukcje 
dotyczące zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Zabronione jest dopusz-
czenie pracownika do pracy, do której nie posiada on wymaganych kwalifikacji i potrzebnych 
umiejętności, a także znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

Organizatorem oraz prowadzącym szkolenie bhp może być pracodawca lub jednostka 
organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp – działająca na zlece-
nie pracodawcy. Na szkolenie wstępne składają się:
 ■ szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny, 
 ■ szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy. 

Zasadą jest, że instruktaż ogólny jest prowadzony przez: 
 ■ pracownika służby bhp, 
 ■ osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby,
 ■ pracodawcę, który sam wykonuje zadania służby bhp, 
 ■ pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, posiadającego zasób wiedzy i umiejętno-

ści zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mającego aktualne zaświad-
czenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp (§ 10 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). 

Zatem pracodawca ma możliwość osobistego przeprowadzania instruktażu ogólnego tyl-
ko wówczas, gdy sam jednocześnie wykonuje zadania służby bhp. Pracodawca sam może 
wykonywać zadania służby bhp, jeżeli:
 ■ posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp,
 ■ zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do 

grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż III kategorię ryzyka w rozumieniu prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
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Pracodawca, który wykonuje zadania służby bhp, przed podjęciem wykonywania tych za-
dań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu 
opracowanego na podstawie ramowego programu określonego w rozporządzeniu w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z takiego szkolenia jest zwolniony pra-
codawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W praktyce może powstać pytanie, czy pra-
codawca, który posiada ukończone szkolenie 
dla pracowników służby bhp, ale sam nie wyko-
nuje zadań tej służby, jest uprawniony do prze-
prowadzania szkolenia wstępnego – ogólne-
go. Warunkiem prowadzenia szkoleń ogólnych 
jest nie tylko posiadanie aktualnego szkolenia 
dla pracowników służby bhp (co jest niezbęd-
ne dla pracowników, aby mogli wykonywać 
zadania służby bhp), ale i faktyczna realizacja 
zadań tej służby. Zatem w przypadku, gdy in-
struktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, a pracodawca posiada szkolenie dla pracowni-
ków tej służby, ale nie wykonuje jej zadań, należy wykluczyć możliwość przeprowadzania instruk-
tażu ogólnego przez takiego pracodawcę. 

W praktyce może także powstać wątpliwość, czy pracodawca może sam siebie wyzna-
czyć do przeprowadzenia instruktażu ogólnego. Taką możliwość należy wykluczyć. Regulacja 
obowiązująca w tym zakresie posługuje się zwrotem „pracownik wyznaczony przez praco-
dawcę”, co powoduje niemożność wyznaczenia pracodawcy do prowadzenia instruktażu 
ogólnego. Gdyby przepis zawierał zwrot „osoba wyznaczona przez pracodawcę” – można 
by było przyjąć, że dopuszczalną praktyką jest sytuacja, w której pracodawca sam siebie 
wyznacza jako osobę uprawnioną do przeprowadzania szkolenia wstępnego – ogólnego. 

Kwestia podmiotów uprawnionych do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zo-
stała uregulowana inaczej niż w przypadku instruktażu ogólnego. Instruktaż stanowiskowy 
jest przeprowadzany przez wyznaczoną przez pracodawcę osobę kierującą pracownikami 
– lub przez samego pracodawcę – o ile osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i do-
świadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu 
stanowiskowego. Do przeszkolenia w tym zakresie dochodzi podczas szkolenia okresowe-
go bhp dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Oznacza to, że pracodawca 
posiadający wymienione kwalifikacje może, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowni-
ków, przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla pracowników. 

d28ae738-3182-40ec-8bda-079034c486f9
PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 2373, art. 23711 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1662
 ● § 2 ust. 1, § 6, § 8–10, § 11 ust. 5, § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. Nr 180, poz. 1860; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420 

Sebastian Kryczka –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor wielu publikacji 
z tej tematyki

UWAGA!
Osobą uprawnioną do przeprowadzenia instrukta-
żu ogólnego dla pracowników jest pracownik służby 
bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej 
służby, pracodawca, który sam wykonuje takie za-
dania, lub pracownik wyznaczony przez pracodaw-
cę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapew-
niające właściwą realizację programu instruktażu.
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>> emerytura, PIP, praca w szczególnych warunkach

1.  Czy pracownik może ubiegać się przed sądem 
powszechnym o uznanie pracy za wykonywaną 
w szczególnych warunkach

PROBLEM  Odmówiliśmy pracownikowi umieszczenia stanowiska pracy, na 
którym jest zatrudniony, w wykazie oraz ewidencji stanowisk pracy w szcze-
gólnych warunkach. Czy pracownik może bezpośrednio w tej sprawie wy-
stąpić z powództwem do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, czy będzie 
to możliwe dopiero po wydaniu przez ZUS decyzji odmawiającej przyznania 
emerytury?

RADA  Pracownik, którego pracodawca nie umieścił w wykazie i w ewidencji 
zatrudnionych w szczególnych warunkach, może wnieść powództwo do sądu 
pracy i ubezpieczeń społecznych o ustalenie wykonywania tej pracy. Upraw-
nienie to przysługuje mu niezależnie od złożenia skargi do PIP czy wydania 
decyzji o przyznaniu emerytury pomostowej.

UZASADNIENIE  Pracownik może zażądać 
ustalenia, że wykonuje pracę w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze, wnosząc powództwo do sądu 
(art. 189 Kodeksu postępowania cywilne-
go). Taka możliwość została potwierdzo-
na w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 

W wyroku z 5 grudnia 2002 r. (I PKN 629/01) Sąd Najwyższy stwierdził, że:

Pracownik ma interes prawny w ustaleniu rzeczywistej treści stosunku pracy, jeżeli 
wynikające z niego roszczenia majątkowe mogą powstać dopiero w przyszłości.

Do takich sytuacji Sąd Najwyższy zaliczył m.in. przypadek, gdy pracownik żąda przed 
sądem ustalenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach w celu usunięcia wątpliwo-
ści co do posiadania uprawnień do emerytury pomostowej, które będzie mógł zrealizować 
w przyszłości.

Możliwość złożenia powództwa do sądu ma zarówno pracownik, któremu nie udało się 
uzyskać wpisu do ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze w wyniku skargi złożonej do PIP, jak i pracownik, który wcześniej 
nie składał skargi do PIP. Złożenie skargi o umieszczenie we wspomnianej ewidencji oraz 
wniesienie powództwa do sądu powszechnego to dwa różne i niezależne od siebie tryby do-
chodzenia roszczeń. Wniesienie powództwa do sądu powszechnego nie jest uzależnione od 
uprzedniego wyczerpania pierwszej, administracyjnej ścieżki postępowania.

UWAGA!
Pracownik nieumieszczony w wykazie pracowników 
zatrudnionych przy pracach szczególnych może 
wnieść powództwo do sądu.
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Jeśli ZUS wydał decyzję odmowną w spra-
wie emerytury pomostowej (np. w związku 
z nieuznaniem okresu zatrudnienia pracow-
nika jako okresu pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze), 
wnioskodawca ma prawo do złożenia od-
wołania do sądu okręgowego – sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych. Może to zrobić w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. 
W postępowaniu sądowym mogą zostać dopuszczone wszelkie środki dowodowe potwier-
dzające wykonywanie przez pracownika pracy „szczególnej” (np. zeznania świadków, opinie 
biegłych, dowody z innych dokumentów itd.).

Pracownik, który wykonuje pracę „szczególną”, ale nie został umieszczony w ewidencji 
pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze, może wnieść skargę do PIP. Nie ma podstaw do tego, aby we wspomnianym trybie ad-
ministracyjnym PIP mogła nakazać pracodawcy umieszczenie pracownika w wykazie prac 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, dopóki nie zostanie znoweli-
zowana ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (takie plany ogłosiło niedawno Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej).

75663100-0702-4930-92fe-5823d7641278

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3, art. 35, art. 38, art. 41, art. 50–51 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – j.t. Dz.U. 

Nr 237, poz. 1656; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

 ● art. 10 ust. 1 pkt 9a, art. 11a, art. 34 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – Dz.U. z 2012 r., 
poz. 404; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 768

 ● art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 

 ● art. 189, art. 367–391, art. 3981–39821, art. 4779–47714a ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 4

Maria Gałecka –  prawnik, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych, autorka wielu 
publikacji o tej tematyce

UWAGA!
Ubezpieczony, który nie otrzymał emerytury pomo-
stowej z ZUS, może w ciągu miesiąca odwołać się 
do sądu okręgowego.

Wkrótce w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń: 

Kiedy płatnik powinien naliczyć odsetki od wypłaconych zasiłków
W artykule podpowiemy:

 w jakim terminie należy wypłacać zasiłki z ubezpieczeń społecznych,

 jak ustalić termin wypłaty zasiłku, gdy dzień wypłaty przypada w niedzielę lub święto,

 kiedy i w jakiej wysokości należy naliczyć odsetki od nieterminowych wypłat zasiłków.

Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:
bok@infor.pl, tel. 22 212 07 30, 801 626 666, faks 22 212 07 32, www.sklep.infor.pl

POLECAMY!
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1.
TEMAT

Badania lekarskie na nowych zasadach i planowane 

zmiany w prawie pracy na 2015 r. 

TERMIN
9 marca 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Karol Siergiej 

2.
TEMAT

Zmiany w VAT od 1.01.2015 r., nowości  

i podsumowanie zasad obowiązujących od 2014 r. 

TERMIN
11 marca 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Radosław Kowalski 

TEMAT

Używanie samochodów służbowych po zmianie 

przepisów od 1.01.2015 r.

TERMIN
25 marca 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Paweł Ziółkowski

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

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

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

3.

Akademia
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