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>>  zmiany prawa, badania lekarskie, orzeczenie lekarskie

1.	 	Nowe	rozporządzenie	w	sprawie	
przeprowadzania	badań	lekarskich		
–	co	się	zmieniło	od	1	kwietnia	2015	r.

Pracownik przeprowadzający profilaktyczne badania lekarskie otrzyma 
dla siebie 1 egzemplarz wystawionego przez pracodawcę skierowania 
na badania lekarskie. Takie rozwiązanie pozwoli kolejnemu pracodawcy 
ustalić, czy warunki pracy, w jakich pracownik dotychczas pracował, od-
powiadają warunkom pracy na stanowisku, które będzie u niego zajmo-
wał. Dzięki temu nowy pracodawca zatrudniający pracownika z ważnymi 
badaniami będzie mógł zdecydować, czy trzeba kierować go na wstępne 
badania lekarskie, czy nie.

Od 1 kwietnia 2015 r. nie trzeba przeprowadzać wstępnych badań lekarskich dla pracow-
ników, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i podejmują pracę u innego pracodawcy 
równolegle lub w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Dotyczy to jed-
nak podjęcia pracy na stanowisku, które odpowiada warunkom pracy, w jakich pracownik 
pracował u poprzedniego pracodawcy. Ta nowelizacja spowodowała konieczność dostoso-
wania przepisów rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich do nowych 
regulacji. Zmiany w rozporządzeniu zostały wprowadzone od 1 kwietnia 2015 r.

Skierowanie	na	badania	lekarskie
Zmiany rozporządzenia dotyczą przede wszystkim określenia zakresu informacji, jakie 

trzeba podać w skierowaniu na badania lekarskie, oraz ustalają urzędowy wzór takiego 
skierowania. Wprowadzają także zmiany mające na celu umożliwienie zwolnienia ze wstęp-
nych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy, jeżeli pracow-
nik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na postawie skierowania wydanego 
przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na nowym 
stanowisku. W praktyce oznacza to, że nowy pracodawca nie będzie musiał kierować na 
wstępne badania lekarskie pracownika, który przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie do-
tyczące przeciwwskazań do pracy na stanowisku, na którym występują takie same czynniki 
środowiskowe albo poziom tych czynników jest co najmniej taki jak na stanowisku, na któ-
rym pracował u poprzedniego pracodawcy. Zatem przy zatrudnianiu nowego pracownika 
i podejmowaniu decyzji o zwolnieniu go z badań wstępnych konieczne będzie porównanie 
warunków pracy na poprzednim stanowisku z nowym miejscem pracy.

Z punktu widzenia pracodawcy i pracownika najistotniejszą modyfikacją dokonaną w roz-
porządzeniu dotyczącym przeprowadzania badań lekarskich są zmiany pozwalające po-
równać warunki pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku u innego pracodawcy z wa-
runkami pracy na nowym stanowisku, na którym będzie zatrudniony pracownik. W wyniku 
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omawianej zmiany przepisów skierowanie na badania lekarskie będzie wydawane pracow-
nikowi w 2 egzemplarzach (§ 4 ust. 1a nowego rozporządzenia w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy). Jedno ze 
skierowań zostanie dostarczone lekarzowi medycyny pracy, drugie zaś otrzyma pracownik. 
Ma to istotne znaczenie, ponieważ zgodnie ze znowelizowanymi przepisami rozporządzenia 
skierowanie na badania lekarskie ma zawierać niezbędne dane dotyczące opisu warunków 
pracy, uwzględniające informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy 
czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i innych wynikających 
ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia.

W praktyce zmiana ta oznacza, że pra-
cownik podlegający np. badaniom okreso-
wym otrzyma 1 egzemplarz skierowania 
wyłącznie dla siebie. W skierowaniu tym pra-
codawca dokładnie określi warunki pracy na 
zajmowanym przez pracownika stanowisku 
pracy. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych 
badań pracownik otrzyma orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na takim 
stanowisku, to podejmując pracę u kolejnego pracodawcy na takim samym lub podobnym 
stanowisku pracy, będzie mógł przedłożyć nowemu pracodawcy oba te dokumenty. Nowy 
pracodawca tylko na podstawie skierowania na badania lekarskie będzie mógł ocenić, czy 
stanowisko pracy, które ten pracownik ma zajmować w jego zakładzie pracy, jest takie samo 
pod względem warunków pracy jak u poprzedniego pracodawcy i czy takiego pracownika 
można zwolnić ze wstępnych badań lekarskich.

Pozostałe zmiany przepisów rozporządzenia z punktu widzenia pracodawcy i pracowni-
ka mają mniejsze znaczenie.

Inne	zmiany	dotyczące	badań	lekarskich
Nowelizacja rozporządzenia poza omówioną zmianą wprowadziła także zmiany o cha-

rakterze redakcyjnym i legislacyjnym, których celem było dostosowanie obowiązującego 
rozporządzenia do zmian wynikających z nowelizacji art. 229 Kodeksu pracy. W wyniku tych 
zmian m.in. „instytuty badawczo-rozwojowe” zastąpiono „instytutami badawczo-rozwojowy-
mi medycyny pracy”, dotychczas wydawane przez lekarza medycyny pracy „zaświadczenia” 
zastąpiono określeniem „orzeczenie lekarskie”, uaktualniono jednostki uprawnione do prze-
prowadzania badań lekarskich oraz trybu odwoławczego od wydanych orzeczeń lekarskich, 
a także określono nowe wzory orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie skierowania oraz 
nowy wzór skierowania na badania wstępne, okresowe i kontrolne.

PodStawa	PrawNa:
●l art. 229 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

UWAGA!
Po zmianie przepisów od 1 kwietnia 2015 r. praco-
dawca powinien wydać skierowanie na badania le-
karskie w 2 egzemplarzach – jeden dla pracownika, 
a drugi dla lekarza medycyny pracy.
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●l § 1, § 4 oraz załączniki nr 1–3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. 
z 2015 r., poz. 457

●l § 1–4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekar-
skich, wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 457

0235cb86-b1f9-4863-8227-f5b43603091e

Małgorzata	Podgórska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zaj-
muje się problematyką prawa pracy, autorka wielu publika-
cji z tej tematyki

>> wynagrodzenie, egzamin, nauczyciel

2.	 	Jak	wynagradzać	nauczycieli	za	udział	
w	egzaminie	gimnazjalnym	i	maturalnym

Od 20 marca 2015 r. wysokość wynagrodzenia za udział w egzaminie 
gimnazjalnym jest uzależniona m.in. od stopnia trudności zadania. 
Natomiast za przeprowadzenie egzaminu maturalnego nauczyciel otrzy-
ma wynagrodzenie uzależnione od rodzaju egzaminu (ustny czy pisemny) 
i od posiadanego statusu egzaminatora.

Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela akademickiego przepro-
wadzających egzaminy gimnazjalne i maturalne jest minimalna stawka wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przy-
gotowanie pedagogiczne, która od 1 września 2014 r. wynosi 3109 zł.

wynagrodzenie	za	egzamin	gimnazjalny
Pierwsze egzaminy gimnazjalne (część humanistyczna) rozpoczynają się 21 kwietnia 

2015 r.
Od 20 marca 2015 r. wysokość wynagrodzenia za każde sprawdzone zadanie zawarte 

w arkuszu egzaminacyjnym jest uzależniona od stopnia jego trudności. Natomiast stopień 
trudności sprawdzania przedstawionego przez ucznia rozwiązania danego zadania egzami-
nacyjnego zależy od czasu, jaki egzaminator musi poświęcić na sprawdzenie rozwiązania, 
oraz od złożoności zasad oceniania tego zadania. Dotychczas przy ustalaniu wynagrodze-
nia za egzaminy gimnazjalne nie istniał taki podział.

W każdym roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do 15 marca 
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, będzie informował 
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dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych o tym, jaki stopień trudności sprawdzania 
należy przypisać do każdego zadania sprawdzanego w systemie e-oceniania, które zostało 
zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Co istotne, suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie 
wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia, 
jaka przysługuje za sprawdzenie całego arkusza egzaminacyjnego, czyli 6,59 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu eg-
zaminu gimnazjalnego z części drugiej – matematyczno-przyrodniczej, sprawdzających 
zadania z zakresu matematyki przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych

 Stopień trudności sprawdzania zadania 
zawartego w arkuszu egzaminacyjnym

Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie 
jednego zadania

1. stopień trudności 2,05 zł (0,066% x 3109 zł)

2. stopień trudności 2,49 zł (0,080% x 3109 zł)

Ponadto egzaminatorowi, za przeprowadzenie tzw. czynności administracyjno-technicz-
nych, w przypadku gdy uczeń nie podjął próby rozwiązania zadania sprawdzanego przy 
wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, przysługuje 5% wynagrodzenia, tj. 0,33 zł (5% x 
x 0,212% x 3109 zł).

Doprecyzowano też zasady wynagradzania egzaminatorów za udział w części praktycznej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (§ 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egza-
minów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 
maturalnego). Wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu wynosi 5,809% stawki 
(180,60 zł) i przysługuje egzaminatorom obserwującym oraz oceniającym część praktyczną 
egzaminu, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa.

W wyniku zmian ustalono kwotę wynagrodzenia za sprawdzenie i ocenę jednej pracy eg-
zaminacyjnej dla egzaminatora sprawdzającego i oceniającego prace egzaminacyjne w czę-
ści praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeżeli jedynym rezulta-
tem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego jest dokumentacja. Za dokonanie tych 
czynności egzaminatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,968% stawki (30,10 zł) 
za każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną.

Dodatkowo egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów spraw-
dzających i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawo-
dzie, jeżeli jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja – przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym 
w skład zespołu, nie mniej niż 150 zł.

Przepis ten ma charakter porządkujący i odnosi się do sposobu sprawdzania i oceniania 
prac egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w za-
wodzie, jeżeli jedynym rezultatem wykonania zadania jest dokumentacja. Sposób spraw-
dzania i oceniania takich prac jest podobny do tego, jaki stosowano przy egzaminie po-
twierdzającym kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie technikum. W niektórych 
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bowiem kwalifikacjach jedynym rezultatem wykonania zadania egzaminacyjnego jest po-
wstanie dokumentacji.

wynagrodzenie	za	matury
Wysokość wynagrodzenia za udział w egzaminie dojrzałości zależy od przedmiotu i jego 

poziomu oraz od liczby zdających. Egzaminatorowi, będącemu przewodniczącym zespołu 
egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusze egzaminacyjne zdających część pi-
semną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, przysługuje wynagrodzenie w wysoko-
ści 13% łącznej kwoty wynagrodzeń należnych egzaminatorom wchodzącym w skład danego 
zespołu, nie mniej jednak niż 150 zł.

Matura ustna

Część ustna egzaminu maturalnego polega na ocenianiu zdającego w szkole, którą ukoń-
czył. Obejmuje język polski, język obcy nowożytny, język łemkowski, język kaszubski i język 
mniejszości narodowej – dla absolwentów wszystkich typów szkół. W 2015 r. odbywa się ona 
w terminie głównym od 4 do 29 maja, według harmonogramów ustalonych przez przewod-
niczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych (Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku).

Nauczyciele uczestniczą w części ustnej egzaminu maturalnego w ramach obowiąz-
kowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (tzw. pensum, 
wynoszącego zazwyczaj 18 godzin tygodniowo). Dotyczy to również nauczycieli-egza-
minatorów. Gdy przekroczą to pensum, przysługuje im wynagrodzenie za godziny po-
nadwymiarowe (art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela w zw. z art. 9c ust. 12 ustawy o systemie 
oświaty). Podstawę wymiaru wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stanowi staw-
ka osobistego zaszeregowania nauczyciela (wynagrodzenie zasadnicze) i ewentualnie 
dodatek za warunki pracy.

Aby obliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, podstawę wymiaru należy podzielić 
przez tzw. miesięczne pensum, czyli przez pensum tygodniowe pomnożone przez wskaźnik 
4,16, wyrażone w pełnych godzinach, przy czym:
●■ czas zajęć trwający do 0,5 godziny – należy pominąć,
●■ czas zajęć trwający powyżej 0,5 godziny – należy przyjąć za pełną godzinę.

Uzyskaną stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin ponadwymiarowych 
przepracowanych z powodu uczestniczenia w ustnych egzaminach maturalnych.

PrZYKŁad
Załóżmy, że nauczycielka Grażyna C. w maju 2015 r. będzie brała udział w części ust-
nej matury i z tego powodu o 3 godziny przekroczy obowiązkową liczbę zajęć dy-
daktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, wynoszącą 18 godzin tygodniowo. 
Grażyna C. jest nauczycielem mianowanym, posiadającym tytuł zawodowy magistra 
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bez przygotowania pedagogicznego. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysoko-
ści 2306 zł brutto miesięcznie. Należne jej wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
w maju 2015 r. trzeba będzie obliczyć w następujący sposób:
●■ podstawa wymiaru: 2306 zł,
●■ stawka godzinowa: 2306 zł : (18 godz. x 4,16) = 2306 zł : 75 godz. = 30,75 zł,
●■ wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: 30,75 zł x 3 godz. = 92,25 zł.

PrZYKŁad
Karol J., nauczyciel zatrudniony według pensum 22/22, z powodu udziału w części ustnej 
egzaminu maturalnego w maju 2015 r. wypracuje 4 godziny ponadwymiarowe. Otrzymuje 
wynagrodzenie zasadnicze 2366 zł (nauczyciel dyplomowany z tytułem zawodowym licen-
cjata i bez przygotowania pedagogicznego) oraz m.in. dodatek za warunki pracy 250 zł mie-
sięcznie. Jednak godzin ponadwymiarowych z powodu ustnej matury nie przepracuje w wa-
runkach trudnych lub uciążliwych, dlatego w podstawie wymiaru wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe należy uwzględnić tylko wynagrodzenie zasadnicze. Wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiarowe w maju 2015 r. należy ustalać w następujący sposób:
●■ podstawa wymiaru: 2366 zł,
●■ stawka godzinowa: 2366 zł : (22 godz. x 4,16) = 2366 zł : 92 godz. = 25,72 zł,
●■ wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: 25,72 zł x 4 godz. = 102,88 zł.

Matura pisemna

Maturalne sprawdziany pisemne w 2015 r. odbywają się od 4 do 22 maja. Oceniane są przez 
egzaminatorów wpisanych do ewidencji nadzorowanej przez CKE. Sprawdziany obejmują obo-
wiązkowo język polski, język obcy nowożytny, matematykę – dla absolwentów wszystkich ty-
pów szkół, i język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem 
języka danej mniejszości narodowej. Nauczyciel uczestniczy w części pisemnej egzaminu ma-
turalnego w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz 
w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonując inne zajęcia i czynności wynikające z zadań 
statutowych szkoły nauczyciel nie powinien przekroczyć średnio w tygodniu 40 godzin pracy. Za 
udział w części pisemnej matury nauczyciel nie otrzymuje zatem dodatkowego wynagrodzenia.

Status	egzaminatora
Nauczyciel może uczestniczyć w maturze jako egzaminator, oceniając sprawdziany pisem-

ne. Okręgowa komisja egzaminacyjna prowadzi ewidencję egzaminatorów zamieszkujących 
na jej terenie. Egzaminatorem może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
●■ posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z za-

kresu której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem aka-
demickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zajęciami wchodzącymi w zakres 
odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
●■ posiada, uzyskany w ciągu 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co naj-

mniej 3-letni staż dydaktyczny w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach 
szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub w szkole wyższej albo co najmniej 
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3-letni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce 
doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty 
albo innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
●■ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, postępowanie o ubezwłasnowol-
nienie, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
●■ ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organi-

zowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości 
zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorem umowę na udział 
w pisemnej części matury, określając wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za 
udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział 
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Podstawą do ustalenia tego wyna-
grodzenia jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego 
posiadającego tytuł zawodowy magistra i przygotowanie pedagogiczne, czyli kwota 3109 zł.

Wynagrodzenie egzaminatora za udział w pisemnej maturze obowiązujące od roku szkol-
nego 2014/2015

Przedmiot i jego poziom
Procentowa stawka 
podstawy wymiaru

Kwota za jednego 
zdającego

ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języ-
ka polskiego, języka mniejszości narodowej, 
języka mniejszości etnicznej, języka regio-
nalnego i matematyki) na poziomie podsta-
wowym

0,657% stawki 3109 zł x 0,657% = 20,43 zł

matematyka na poziomie podstawowym 0,627% stawki 3109 zł x 0,627% = 19,49 zł

język obcy nowożytny na poziomie podsta-
wowym

0,386% stawki 3109 zł x 0,386% = 12,00 zł

język polski, język mniejszości narodowej, ję-
zyk mniejszości etnicznej i język regionalny 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym 
oraz język obcy nowożytny na poziomie roz-
szerzonym i dwujęzycznym

0,923% stawki 3109 zł x 0,923% = 28,70 zł

ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem ję-
zyka polskiego, języka obcego nowożytnego, 
języka mniejszości narodowej, języka mniej-
szości etnicznej i języka regionalnego) na po-
ziomie rozszerzonym i na poziomie dla ab-
solwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki 3109 zł x 0,790% = 24,56 zł
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PodStawa	PrawNa:
●l § 3–4 i załączniki nr 1–3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2012 r. w sprawie warun-

ków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli 
akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – Dz.U. z 2012 r., poz. 334; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 377
●l § 1–2 i załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-

sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – j.t. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 416; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 922
●l art. 9c ust. 3, ust. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; 

ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 357
●l art. 30 ust. 5, art. 35 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191; ost.zm. 

Dz.U. z 2015 r., poz. 357
●l § 54 ust. 1–2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych – Dz.U. Nr 83, poz. 562; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 520
●l § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej – Dz.U. Nr 60, poz. 494

02e926aa-34a8-4013-a256-1cc3fb536c20

Magdalena	Kasprzak –  doktor nauk prawnych, wykładowca, były pracownik Departamen-
tu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalista z zakresu 
prawa pracy i wynagrodzeń

							renata	Majewska –  prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
od wielu lat zajmuje się tą tematyką, autorka kilkuset publikacji

>> wskaźnik waloryzacji, świadczenie rehabilitacyjne, podstawa wymiaru zasiłków

3.	 	w	jaki	sposób	zwaloryzować	podstawę	
wymiaru	świadczenia	rehabilitacyjnego		
od	1	kwietnia	2015	r.

ProbleM 	 Jeden	 z	 naszych	 pracowników	 wykorzystał	 okres	 zasiłkowy	 i	 od	
1	kwietnia	2015	r.	nabędzie	prawo	do	świadczenia	rehabilitacyjnego.	Ustalo-
na	dla	niego	podstawa	wymiaru	zasiłku	chorobowego	wynosi	2700	zł.	Czy	tę	
podstawę	należy	zwaloryzować?

rada 	 Podstawę	 wymiaru	 świadczenia	 rehabilitacyjnego,	 do	 którego	 pra-
cownik	 uzyska	 prawo	 w	 II	 kwartale	 2015	 r.,	 należy	 zwaloryzować	 wskaźni-
kiem	 105,4%.	 Zatem	 podstawa	 wymiaru	 świadczenia	 rehabilitacyjnego	 dla	
Państwa	pracownika	wyniesie	2845,80	zł	(2700	zł	x	105,4%).

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

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres 
pierwszych trzech miesięcy i 75% tej podstawy za pozostały okres lub 100%, jeżeli niezdol-
ność do pracy przypada w okresie ciąży (art. 19 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Podstawa wymiaru 
podlega przeliczeniu od dnia nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego z uwzględnie-
niem wskaźnika waloryzacji dla danego kwartału kalendarzowego (art. 19 ustawy zasiłkowej). 
Do waloryzacji podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy zastosować wskaź-
nik waloryzacji obowiązujący w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu wypła-
ty świadczenia rehabilitacyjnego (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). W okresie od kwietnia do 
czerwca 2015 r. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, która jest uwzględniana przy ob-
liczaniu świadczenia rehabilitacyjnego, należy waloryzować wskaźnikiem 105,4%.

PrZYKŁad
ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące od 1 stycznia do 
31 marca 2015 r. Kolejne świadczenie rehabilitacyjne pracownik otrzymał od 1 kwiet-
nia do 31 maja 2015 r. Pracodawca nie zwaloryzował podstawy wymiaru świadczenia 
rehabilitacyjnego wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym 1 stycznia 2015 r. – 97,1%, 
ponieważ był on niższy od 100%. Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje wskaźnik 105,4%, 
jednak raz wyliczonej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca nie 
waloryzuje w kolejnych kwartałach, nawet jeżeli wskaźnik waloryzacji przekracza 100%.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego należy obniżyć po upływie 3. miesiąca pobie-
rania świadczenia. Po tym okresie podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego 
wynosi 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

PodStawa	PrawNa:	3504d212-43f0-4e12-9160-88f24270c00d

●l art. 19–22 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159
●l obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 
2015 r. – M.P. z 2015 r., poz. 228

Katarzyna	Kalata –  doktor nauk prawnych, praktyk z 11-letnim doświadczeniem 
w działach personalnych

W MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń nr 9/2015 dodatek  
„Kadry i płace w sferze budżetowej”, a w nim m.in.:

●� przeprowadzanie naboru pracowników w jednostce samorządowej w pytaniach i odpowiedziach,

●� rozliczanie pracy nadliczbowej pracowników służby cywilnej i urzędników państwowych, 

●� wpływ urlopów związanych z rodzicielstwem na uprawnienia pracownicze nauczycieli.

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

POleCAMy!
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O to pytają Kadrowi

n Precyzyjna wyszukiwarka
n Codziennie aktualizowana

baza wiedzy

n Codzienny kontakt z Ekspertami
n  Najlepsze narzędzia w pracy 

każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 

Ile urlopu macierzyńskiego pracownica  
może wykorzystać przed porodem
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o 2 tygodnie urlopu ma-
cierzyńskiego, który miałby być wykorzystany przez nią przed 
porodem. Czy nie jest tak, że przed porodem pracownica może 
dostać tylko 6-tygodniowy urlop?
Nie! Pracownica może wykorzystać przed porodem urlop macierzyński 
w wymiarze nie wyższym niż 6 tygodni. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
udzielać go w mniejszych wymiarach, np. tak jak chce pracownica tylko na 
2 tygodnie. Przed porodem pracownica może bowiem wykorzystać urlop 
macierzyński w wymiarze minimum 1 tygodnia.

Czy staż pracy konieczny do określenia wysokości  
przysługującego urlopu wypoczynkowego może być 
ustalany na podstawie oświadczenia pracownika
Nowo zatrudniony pracownik dostarczył nam swoje świadectwa 
ukończenia szkoły, ale nie dostaliśmy od niego jeszcze świadectwa 
pracy. Czy mogę ustalić wysokość przysługującego mu urlopu wy-
poczynkowego na podstawie oświadczenia, ile lat i gdzie pracował?
Nie! Okresy zatrudnienia, na podstawie których ustala się wielkość przy-
sługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, muszą być udoku-
mentowane świadectwami pracy, a czas nauki – świadectwem ukończenia 
szkoły lub dyplomem. Bez świadectw pracy wysokość przysługującego ur-
lopu należy ustalić tylko i wyłącznie na podstawie przedstawionych świa-
dectw ukończenia szkoły.

Jak można ukarać pracownika za nieusprawiedliwioną 
nieobecność w pracy
Chcemy ukarać pracownika karą pieniężną za nieusprawiedli-
wioną nieobecność w pracy. Czy możliwe są jeszcze jakieś do-
datkowe kary?
Jeśli nie wchodzi w grę rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
(zwolnienie dyscyplinarne), pracodawca może rozważyć opcję pociągnię-
cia pracownika do odpowiedzialności materialnej za ewentualną szkodę, 
którą wyrządził swoją nieobecnością. Warto też zastanowić się nad pozba-
wieniem pracownika premii, pod warunkiem że jej nabycie było uzależ-
nione od nienagannej pracy pracownika. Zastosowanie kary pieniężnej nie 
wyklucza tej możliwości.

Beata Skrobisz- 
-Kaczmarek
radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista  

ds. prawa pracy  
i ubezpieczeń

Ewa Preis
radca prawny
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1.			Najnowsze	wskaźniki	i	stawki		 (stan prawny na 8.04.2015 r.) 
aktualizowane na www.inforfk.pl

1.1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 
Okres obowiązywania Wysokość (kwota brutto)

2015 r. 1750 zł (100%); 1400 zł (80%)

●l Podstawa prawna: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Dz.U. z 2014 r., poz. 1220

1.2.  Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
przedsiębiorców w 2015 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne

rodzaj procent kwota kwota

składka emerytalna 19,52% 463,68 zł (2375,40 zł x 19,52%) 279,41 zł (9% x 3104,57 zł)

składka rentowa 8% 190,03 zł (2375,40 zł x 8%)

składka chorobowa1) 2,45% 58,20 zł (2375,40 zł x 2,45%) 240,60 zł (7,75% x 3104,57 zł) 
– do odliczenia od podatkuskładka wypadkowa od 

1 kwietnia 2015 r. do 
31 marca 2016 r.2)

1,80% 42,76 zł (2375,40 zł x 1,80%)

składka wypadkowa od 
1 kwietnia 2014 r. do 
31 marca 2015 r.2)

1,93% 45,85 zł (2375,40 zł x 1,93%)

Fundusz Pracy 2,45% 58,20 zł (2375,40 zł x 2,45%)

1) Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.
2)  Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana; według stopy procentowej 1,80% (od 1 kwietnia 2015 r. 

do 31 marca 2016 r.) składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do tego 
ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych bądź nie podlegają wpisowi do rejestru REGON.

●l Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; M.P. z 2014 r., poz. 1137, j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1831; Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 251

1.3. Odsetki ustawowe
Data obowiązywania Stawka

Od 23 grudnia 2014 r. 8%

●l Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1858 

1.4.  Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku i składek  
na ubezpieczenia społeczne
Data obowiązywania  Stawka podstawowa  

(w stosunku rocznym)
Stawka obniżona  

(w stosunku rocznym)

od 9 października 2014 r. 8% 6%

●l Podstawa prawna: M.P. z 2014 r., poz. 905
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2.	Zmiany	prawa	–	weszły	w	życie	31.03–9.04.2015	r.

Na	podstawie	aktów	prawnych	opublikowanych	do	3	kwietnia	2015	r.

31 marca 2015 r.

2.1.  Nowe dodatki dla nauczycieli zatrudnionych  
w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli

Wysokość oraz warunki przyznawania dodatku motywacyjnego i dodatku służbowe-
go, a także warunki przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli mianowanych 
i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifika-
cje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach eg-
zaminacyjnych, zostały rozszerzone i dotyczą również ww. nauczycieli zatrudnionych 
w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli: o zasięgu ogólnokrajowym, prowa-
dzonych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, szkół artystycznych, pro-
wadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, pro-
wadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Dotychczasowa wysokość 
i warunki przyznawania dodatków motywacyjnego i za wysługę lat nie uległy zmianie. 
W przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia dodatek funkcyjny 
został zastąpiony dodatkiem służbowym, z zachowaniem jego dotychczasowego spo-
sobu ustalania i wysokości.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnio-
nych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placów-
kach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej – Dz.U. 
z 30 marca 2015 r., poz. 454

1 kwietnia 2015 r.

2.2.  Nowe zasady zwrotu funkcjonariuszom  
Służby Więziennej kosztów z tytułu podróży służbowych 
i przeniesień

Określono, że funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej przysłu-
guje zwrot kosztów przejazdu, w tym za opłaty dodatkowe, wyłącznie po ich udokumen-
towaniu. Jeśli koszty przejazdu nie zostaną udokumentowane, funkcjonariuszowi przysłu-
guje ryczałt w wysokości ceny biletu środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu 
służbowego (dotychczas nie było takiej regulacji). Analogiczne należności przysługują 
funkcjonariuszom przeniesionym z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, bez 
względu na miejsce zamieszkania. Zwrot kosztów przejazdu może również nastąpić na 
podstawie oświadczenia.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4 marca 2015 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej 
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień – Dz.U. z 23 marca 2015 r., 
poz. 405
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1 kwietnia 2015 r. 

2.3.  Wzór informacji o podległości służbowej członka rodziny 
funkcjonariuszowi Służby Celnej

Określony został wzór informacji składanych przez funkcjonariuszy celnych oraz członków 
korpusu służby cywilnej i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej o zaistnieniu przesłanek określonych 
w art. 126 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. Zgodnie z tym przepisem mał-
żonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia 
włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia nie mogą pełnić służby w jednostkach or-
ganizacyjnych Służby Celnej, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek podległości 
służbowej. 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru informacji doty-
czącej stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służ-
by cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych Służby Celnej – Dz.U. z 25 marca 2015 r., poz. 420

1 kwietnia 2015 r. 

2.4.  Nowy wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej 
funkcjonariusza celnego wykonującego zadania związane 
z przestępstwami i wykroczeniami

Określony został wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych funkcjonariusza celnego, pełniącego służbę na sta-
nowisku, na którym są wykonywane zadania związane z rozpoznawaniem, wykrywaniem, 
zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń. Dotychczas w zakresie określenia 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby na danym stanowisku służbowym 
oraz sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 
choroby i wystawianych zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty uposażenia za czas nie-
zdolności do służby funkcjonariusza kompetentne były komisje lekarskie podległe ministro-
wi właściwemu do spraw finansów publicznych. 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru formularza skie-
rowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
stosowanego dla funkcjonariuszy celnych – Dz.U. z 25 marca 2015 r., poz. 424

1 kwietnia 2015 r. 

2.5.  Zmiany w kierowaniu na badania lekarskie osób 
przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy 

Wprowadzone zostały zmiany dotyczące zasad podlegania badaniom profilaktycznym oraz 
skierowania na te badania, dostosowujące przepisy rozporządzenia do obowiązującego od 
1 kwietnia 2015 r. art. 229 § 1 i 11 Kodeksu pracy. Obejmują one zakres informacji zawar-
tych w skierowaniu na badania lekarskie oraz wzór skierowania i mają na celu umożliwienie 
zwolnienia z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego praco-
dawcy, jeśli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania 
wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 
w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym sta-



II. AKTUALNOŚCI 17

MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 8(272)
IFK

nowisku pracy. Określony został wzór skierowania na wstępne/okresowe/kontrolne badania 
lekarskie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy – Dz.U. z 30 marca 2015 r., poz. 457

Więcej na ten temat piszemy w artykule „Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich – co się zmieniło od 1 kwietnia 2015 r.” na str. 4.

1 kwietnia 2015 r. 

2.6.  Prawo funkcjonariusza celnego do nagrody pieniężnej 
za zastępstwo podczas nieobecności spowodowanej 
długotrwałą chorobą

Określono, że jeśli funkcjonariusz celny wykonuje zadania za nieobecnego funkcjonariusza 
w okresie jego przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (nieobecności w służbie 
z powodu choroby trwającej nieprzerwanie nie mniej niż 21 dni), zastępującemu funkcjo-
nariuszowi można udzielić wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej, pod warunkiem że za-
stępstwo to odbywa się bez uszczerbku dla jakości i terminowości wykonywania zadań na 
zajmowanym stanowisku służbowym.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym – Dz.U. z 30 marca 2015 r., poz. 462

4 kwietnia 2015 r.

2.7. Nowe zasady rekrutacji wewnętrznej w Służbie Celnej
Umożliwiony został awans na stanowiska służbowe funkcjonariuszy celnych, na których są 
realizowane zadania wykonywane z zastosowaniem analizy kryminalnej oraz z zakresu ob-
serwacji w miejscach publicznych – z pominięciem reguły, że awans następuje na bezpo-
średnio wyższe stanowisko służbowe. Wskazano, że w ramach tej samej kategorii stanowisk 
służbowych awans może nastąpić po uzyskaniu powyżej 2,99 punktu z ogólnego poziomu 
realizacji zadań na stanowisku służbowym, stanowiącego sumę ocen ważonych z realizacji 
zadań podlegających ocenie okresowej (dotychczas 2,5 punku ze średniej arytmetycznej 
z ocen cząstkowych zawartych w ocenie okresowej). Jednocześnie odstąpiono od możliwo-
ści wyboru przez kierownika urzędu uwzględniania przy awansie albo oceny okresowej, albo 
opinii służbowej – obecnie kryterium to stanowi ocena okresowa. Jeżeli w wyniku rekrutacji 
kierownik urzędu nie dokona awansu na stanowisko służbowe, na którym są realizowane 
zadania wykonywane z zastosowaniem analizy kryminalnej albo czynności z zakresu ob-
serwacji, występuje z wnioskiem do Szefa Służby Celnej o wyrażenie zgody na skierowanie 
ogłoszenia o rekrutacji do funkcjonariuszy pełniących służbę w innych jednostkach orga-
nizacyjnych Służby Celnej. Określono, że awans przez zmianę kategorii stanowisk służbo-
wych może nastąpić po dokonaniu oceny zgodności poziomu kompetencji funkcjonariusza 
z wymaganym poziomem kompetencji na stanowisku służbowym, na które jest prowadzona 
rekrutacja. Katalog kompetencji określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia. O awan-
sie funkcjonariusza decyduje wynik oceny kompetencji uzyskany z rozmowy kwalifikacyjnej, 
przy czym wynik ten nie może być niższy niż 50% zgodności poziomu kompetencji funkcjo-
nariusza z wymaganym poziomem kompetencji na stanowisku służbowym.
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W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy 
o awansie decyduje kierownik urzędu, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich etapów oceny 
kompetencji oraz ostatnią ocenę okresową, a w przypadku braku oceny okresowej – opinię 
służbową. Zmiany przepisów dotyczące awansu przez zmianę kategorii stanowisk służbo-
wych wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywa-
nia zmian na stanowiskach służbowych – Dz.U. z 20 marca 2015 r., poz. 395

7 kwietnia 2015 r.

2.8.  Zmiany w trybie zatwierdzania projektów orzeczeń przez 
wojskowe komisje lekarskie 

Ograniczone zostały uprawnienia wojskowych komisji lekarskich drugiego stopnia w zakre-
sie ingerowania w projekty orzeczeń komisji pierwszego stopnia. Po zmianie tryb zatwier-
dzania przez komisje lekarskie drugiego stopnia dotyczy wyłącznie projektów orzeczeń wy-
danych przez komisje pierwszego stopnia, ustalających związek śmierci żołnierza ze służbą 
wojskową (dotychczas obejmował również uszczerbek na zdrowiu żołnierza wskutek choro-
by lub wypadku). Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia prowadzi się według dotychczasowych przepisów.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze 
służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby – Dz.U. z 23 marca 2015 r., poz. 404

8 kwietnia 2015 r.

2.9.  Zmiany organizacyjne w obszarze kształcenia zawodowego 
i ustawicznego

Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do nowego ustroju szkół ponadgimnazjalnych 
poprzez wykreślenie typów szkół, które uległy likwidacji (licea profilowane, uzupełniające licea 
ogólnokształcące i technika uzupełniające). Odstąpiono od wcześniejszego kończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych szkół zawodowych i poli-
cealnych. Dotychczasową nazwę egzaminu zawodowego „egzamin potwierdzający kwalifika-
cje zawodowe” zastąpiono obecną nazwą „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”. 
Dyrektorowi szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie, umożliwiono poinformowanie nauczycieli, uczniów i ich opiekunów o ustalonych 
dniach wolnych, w których odbywa się ten egzamin, w terminie do 31 grudnia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 24 marca 2015 r., poz. 408

8 kwietnia 2015 r.

2.10.  Wyższy dodatek za wysługę lat i nowe zasady 
przyznawania dodatku lotniczego policjantom

Określono, że uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach 
służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz 
o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby (dotychczas o 0,5% za każdy następny rok 
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służby) do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach 
służby (dotychczas łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby). Wprowadzono również 
nowe zasady przyznawania dodatku lotniczego policjantom pełniącym służbę w komórce 
organizacyjnej Lotnictwa Policji, którzy posiadają uprawnienia pilota lub mechanika lotnicze-
go obsługi. Dodatek ten przysługuje pilotom posiadającym nalot do 500 godzin na śmigłow-
cach – w wysokości 50% kwoty bazowej, pilotom posiadającym uprawnienia do wykonywa-
nia zadań na policyjnych statkach powietrznych i nalot w wysokości powyżej 500 godzin na 
śmigłowcach, z czego co najmniej 300 godzin w charakterze dowódcy statku powietrznego 
– 100% kwoty bazowej, mechanikom lotniczym obsługi posiadającym uprawnienia do ob-
sługi technicznej statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Policji – 30% kwoty 
bazowej, przy czym dodatek ten może zostać zwiększony o 5 lub 10%. Dotychczas dodatek 
ten przysługiwał pilotom-instruktorom I klasy w wysokości 40%, pozostałym pilotom – 32%, 
a innym członkom personelu latającego – 16%. Szczegółowe zasady ustalania wysługi lat, od 
której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, stosuje się przy ustalaniu wysoko-
ści uposażeń przysługujących policjantom od 1 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 marca 2015 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadni-
czego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uza-
leżniony wzrost uposażenia zasadniczego – Dz.U. z 24 marca 2015 r., poz. 411

9 kwietnia 2015 r.

2.11.  Wyższy dodatek za wysługę lat dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej

Określono, że dodatek za wysługę lat funkcjonariusza Straży Granicznej wzrasta z urzę-
du o 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby do wysokości 
20% po 20 latach służby, o 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 
latach służby oraz do wysokości 35% po 35 latach służby. Dotychczas po 20 latach służby 
dodatek ten wzrastał za każdy następny rok o 0,5% – łącznie do wysokości 25% po 30 latach 
służby. Funkcjonariusz, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada 21 lat służby, 
zachowuje prawo do wysokości dodatku za wysługę lat ustalonej na podstawie dotychcza-
sowych przepisów, do czasu osiągnięcia przez niego 22 lat służby. Zasady ustalania wysługi 
lat w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przy obliczaniu dodatków 
za wysługę lat przysługujących funkcjonariuszom od 1 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 marca 2015 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariu-
szy Straży Granicznej – Dz.U. z 25 marca 2015 r., poz. 418

Oprac. anna	Seroczyńska

Aktualności

Czytaj na bieżąco w INFORorganizerze codzienne aktualności prawne. 
Dowiesz się z nich o wszystkich zmianach w przepisach prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. Pobierz bezpłatnie: www.infororganizer.pl
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3.	Najnowsze	orzecznictwo
3.1.  Obowiązek zachowania terminu na złożenie wniosku 

o wypłatę zasiłku macierzyńskiego jest zgodny z konstytucją
Przepisy rozporządzenia nakładające na uprawnionych obowiązek złożenia 
wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego co najmniej na dzień 
przed rozpoczęciem okresu, za który zasiłek ma być przyznany, są zgodne 
z konstytucją (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2015 r., P 42/13). 
Trybunał Konstytucyjny badał – na niezależne wnioski warszawskiego i gliwickiego sądu re-

jonowego – zgodność z konstytucją § 18 pkt 2 oraz § 20 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podsta-
wę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(obecnie – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1594; dalej: rozporządzenie) w zakresie, w jakim określają one 
termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. 

Regulacjom tym zarzucono, że wprowadzają termin do złożenia wniosku o przyznanie i wy-
płatę zasiłku macierzyńskiego pomimo braku delegacji ustawowej do ustalenia takiego terminu 
w rozporządzeniu. W jednej ze spraw, która stała się podstawą do złożenia zapytania prawnego, 
ubezpieczony niebędący pracownikiem dochodził od organu rentowego wypłaty zasiłku macie-
rzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Osoba ta złożyła w marcu 2013 r. wniosek o wypłatę 
świadczenia za okres 2 tygodni grudnia 2012 r. 

Stanowisko	trybunału	Konstytucyjnego	
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakwestionowane przepisy są zgodne z ustawą zasiłkową 

oraz konstytucją. Uzasadniając wyrok TK podkreślał, że zasiłek macierzyński jest świadczeniem 
okresowym, a zatem przysługuje przez określony czas, który w odniesieniu do pracowników wy-
znacza okres tego urlopu, natomiast w odniesieniu do osób niebędących pracownikami – okres 
równoważny. Pracownik, chcąc skorzystać z urlopu i świadczeń za ten urlop, składa pracodawcy 
stosowny wniosek o udzielenie urlopu, wskazując datę, od której chce z niego korzystać. Data 
ta staje się początkiem okresu rozpoczęcia pobierania zasiłku. Natomiast osoby niebędące pra-
cownikami, lecz uprawnione do świadczeń, muszą złożyć wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku 
macierzyńskiego przed rozpoczęciem okresu jego pobierania. Zasiłek ma bowiem rekompen-
sować brak dochodów z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem.Tym samym, zdaniem TK, 
już z ustawy zasiłkowej wynika wymóg złożenia wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku macie-
rzyńskiego przed terminem rozpoczęcia okresu, za który osoba uprawniona występuje o zasiłek. 

wnioski	z	orzeczenia
Skoro z ustawy zasiłkowej można wywnioskować, że wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku 

macierzyńskiego ma zostać złożony najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem okresu, za który 
świadczenie to ma przysługiwać, to wskazanie wprost takiego terminu w rozporządzeniu nie na-
rusza zasad konstytucyjnych. Rozporządzenie w tym zakresie nie tworzy bowiem nowej rzeczy-
wistości prawnej, lecz jedynie doprecyzowuje ustalenia wynikające z ustawy zasiłkowej.

aneta	olędzka –  doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 
z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego



IV. PRAWO PRACY 21

MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 8(272)
IFK

III. TEMAT NUMERU 21

>> wymiar czasu pracy, organizacja pracy, praca w niedziele i święta, dni wolne od pracy

1.	 	Jak	zaplanować	i	rozliczać	czas	pracy	
pracowników	w	maju	2015	r.

W maju 2015 r. występują trzy święta: 1 maja (Święto Pracy), 3 maja 
(święto Konstytucji) oraz 24 maja (Zielone Świątki). Jednak na wymiar 
czasu pracy pracowników wpływa tylko święto 1 maja, które przypada 
w piątek i obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Święta 3 maja i 24 maja 
przypadają w niedziele i nie obniżają wymiaru czasu pracy.

Święta przypadające w niedziele nie mają znaczenia dla zakazu pracy w placówkach hand-
lowych. Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w handlu, muszą bowiem zaplanować 
im wolne we wszystkie majowe święta, nawet gdy przypadają one w niedzielę (art. 1519a § 2 
Kodeksu pracy). To komplikuje ustalanie grafików czasu pracy.

wymiar	czasu	pracy	w	maju	2015	r.
Aby w prawidłowy sposób zaplanować pracę w okresie rozliczeniowym, który bę-

dzie obejmować maj 2015 r., w pierwszej kolejności należy ustalić wymiar czasu pracy, 
a więc liczbę godzin oraz odpowiednią liczbę dni, które pracownicy będą zobowiązani 
przepracować.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym obli-
cza się w następujący sposób:

Krok 1. Mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie 
rozliczeniowym.

Krok 2. Do otrzymanej liczby godzin dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych 
do końca okresu rozliczeniowego wykraczających poza pełne tygodnie, przypadających od 
poniedziałku do piątku.

Krok 3. Od obliczonego w ten sposób wymiaru czasu pracy odejmujemy 8 godzin za każ-
de święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W przypadku 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego obejmującego maj 2015 r. liczba 
godzin do przepracowania wyniesie:
●■ 40 godz. x 4 pełne tygodnie = 160 godz.,
●■ 160 godz. + (8 godz. x 1 dzień, tj. 29 maja) = 168 godz.,
●■ 168 godz. – 8 godz. (dzień świąteczny, tj. 1 maja) = 160 godz.

Wymiar czasu pracy, czyli liczbę godzin 
przypadających do przepracowania w da-
nym okresie rozliczeniowym przez pracow-
nika zatrudnionego na część etatu, należy 
ustalić w proporcji do wymiaru czasu pracy, 
w jakim wykonuje pracę.

UWAGA!
 W maju 2015 r. pracownicy mają do przepracowa-
nia 160 godz., bez względu na system czasu pracy, 
w jakim pracują.
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PrZYKŁad
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu. W maju br. wymiar czasu pracy tego pracowni-
ka wyniesie 120 godz. (3/4 etatu x 160 godz.). Taką liczbę godzin pracodawca powinien 
mu zaplanować w tym miesiącu.

Oprócz zaplanowania właściwego wymiaru cza-
su pracy pracodawca powinien zapewnić pracowni-
kom przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy. Ta zasada 
zostanie zachowana, jeżeli pracodawca zaplanuje 
pracownikowi w maju 2015 r. maksymalnie 20 dniówek roboczych (art. 129 § 1 Kodeksu pra-
cy). Wynika to z następującego działania:

160 godz. (wymiar czasu pracy w maju) : 8 godz. (norma dobowa) = 20 dni pracy.

Udzielenie	dodatkowych	dni	wolnych	od	pracy
Pracodawcy mają obowiązek obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto 

występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela (art. 130 
§ 2 Kodeksu pracy). W praktyce wygląda to tak, że w przypadku wystąpienia święta w dniu 
wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy należy wskazać pracownikowi inny 
dodatkowy dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Ze względu na fakt, że 2 dni świątecz-
ne w maju (3 i 24) przypadają w niedziele, 
nie będą miały wpływu na liczbę godzin do 
przepracowania w danym okresie rozlicze-
niowym. Nie trzeba więc wyznaczyć za nie 
dodatkowych dni wolnych.

Jeżeli pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku, a sobota została wskazana 
jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracodawca nie będzie miał 
obowiązku udzielenia pracownikom dodatkowych dni wolnych za święta przypadające w maju 
2015 r. w danym miesiącu kalendarzowym. Wszystkie 
dni świąteczne w maju będą bowiem dla pracowników 
dniami wolnymi od pracy.

Wyjątek dotyczy pracodawcy, u którego piątek zo-
stał wskazany jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracodawca 
będzie wówczas zobowiązany do wskazania pracownikowi innego dnia wolnego do końca 
okresu rozliczeniowego.

PrZYKŁad
Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w 1-miesięcznym okre-
sie rozliczeniowym. Ma wolne piątki z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pra-
cy. W pozostałe dni, oprócz niedziel, pracuje po 8 godz. W takim przypadku na-
leży wyznaczyć mu w maju 2015 r. za święto 1 maja dodatkowy dzień wolny, aby 
mógł przepracować w tym miesiącu 160 godz. zamiast 168 godz. i 20 dni, a nie 21 

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

Wideo-szkolenia

UWAGA!
W maju 2015 r. jedynie święto przypadające 1 maja 
(piątek) obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin.

�Zobacz�Ściągi�Księgowego�i�Kadrowego�
�„Systemy�czasu�pracy�–�jakie�warto��
stosować”�dostępne�w�Bibliotece��
INFORFK�na�www.inforfk.pl

E-Poradniki
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dni. Pracodawca wyznaczył dzień wolny 2 maja 2015 r. Przedstawia to poniższy 
harmonogram.

Maj 2015 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 (W5) 2 (WD) 3 (WŚ)

4 (8 godz.) 5 (8 godz.) 6 (8 godz.) 7 (8 godz.) 8 (W5) 9 (8 godz.) 10 (WN)

11 (8 godz.) 12 (8 godz.) 13 (8 godz.) 14 (8 godz.) 15 (W5) 16 (8 godz.) 17 (WN)

18 (8 godz.) 19 (8 godz.) 20 (8 godz.) 21 (8 godz.) 22 (W5) 23 (8 godz.) 24 (WŚ)

25 (8 godz.) 26 (8 godz.) 27 (8 godz.) 28 (8 godz.) 29 (W5) 30 (8 godz.) 31 (WN)

W5 – dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
WN – niedziela
WŚ – święto
WD – dodatkowy dzień wolny wyznaczony za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu prze-
ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy

Obowiązek oddania wolnego za święto przypadające w dzień wolny z tytułu przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy dotyczy też niektórych niepełnoetatowców. W ich przypadku 
trzeba sprawdzić, czy wypracują właściwy dla ich etatu wymiar czasu pracy i czy będą mieli 
wolną odpowiednią liczbę dni z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

PrZYKŁad
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Pracuje w podstawowym systemie czasu pracy po 4 godz. dziennie. Ma wolne piątki 
z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracodawca wyznaczył mu dzień wolny 
w sobotę 2 maja, aby pracownik mógł wypracować właściwy dla niego wymiar czasu 
pracy w maju 2015 r., tj. 80 godz. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Maj 2015 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 (W5) 2 (WD) 3 (WŚ)

4 (4 godz.) 5 (4 godz.) 6 (4 godz.) 7 (4 godz.) 8 (W5) 9 (4 godz.) 10 (WN)

11 (4 godz.) 12 (4 godz.) 13 (4 godz.) 14 (4 godz.) 15 (W5) 16 (4 godz.) 17 (WN)

18 (4 godz.) 19 (4 godz.) 20 (4 godz.) 21 (4 godz.) 22 (W5) 23 (4 godz.) 24 (WŚ)

25 (4 godz.) 26 (4 godz.) 27 (4 godz.) 28 (4 godz.) 29 (W5) 30 (4 godz.) 31 (WN)

Praca	w	placówkach	handlowych
Co do zasady praca wykonywana w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona 

również wtedy, gdy święto przypada w niedzielę (art. 1519a Kodeksu pracy). W maju 2015 r. 
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taki zakaz wystąpi trzykrotnie: 1 (piątek), 3 (niedziela) oraz 24 (niedziela). Za pracę w nie-
dzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godz. 6.00 w tym dniu a godz. 6.00 

w dniu następnym, chyba że pracodawca ustalił inne godziny (art. 1519 § 2 Kodeksu pracy).

PrZYKŁad
Pracownicy zatrudnieni w placówce handlowej są objęci równoważnym systemem czasu 
pracy. Praca jest wykonywana na dwie zmiany w godzinach od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 
6.00. Pracodawca nie wskazał w przepisach wewnątrzzakładowych innych godzin pracy 
w niedziele i święta, a więc obowiązują go przepisy kodeksowe. W związku z zakazem pra-
cy w dni świąteczne przypadające w maju 2015 r. pracodawca powinien tak ustalić zmiany 
w poszczególnych dniach, aby ani jedna godzina pracy nie przypadała na godziny pracy 
w święta, tj. od 6.00 w tym dniu do 6.00 w następnym dniu. Przedstawia to poniższy rozkład:

1 2 3 4 23 24 25

W 6/18
18/6

W 6/18
18/6

6/18
18/6

W 6/18
18/6

Praca w święto, które przypada w niedzielę, jest dozwolona w placówkach handlowych 
w przypadkach wykonywania prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną 
i codzienne potrzeby ludności.

W przepisach prawa pracy nie ma definicji placówki handlowej, dlatego istnieją wątpliwo-
ści, kogo dotyczy zakaz pracy w handlu w dni świąteczne. Można przyjąć, że placówka hand-
lowa obejmuje wszelkie instytucje, których główną działalnością jest działalność handlowa 
(hurtowa, detaliczna), a więc placówki, które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży, m.in. 
sklepy, stoiska, magazyny, hurtownie, domy towarowe, domy wysyłkowe, a także sprzedaż 
internetowa, pod warunkiem że czynności te są dokonywane przez pracownika. Zakaz pra-
cy w święta nie dotyczy aptek (prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną 
i codzienne potrzeby ludności), cukierni, kwiaciarni (placówki usługowe) – taki pogląd pre-
zentuje PIP oraz Ministerstwo Pracy (pismo DPR-079–578/JS/MF/07).

Kwestią sporną pozostają stacje benzynowe, które według PIP zaliczają się do placówek 
usługowych. Stanowisko to nie zostało jednak poparte przez Ministerstwo Pracy oraz sądy 
(np. uzasadnienie wyroku NSA w Warszawie z 30 września 2004 r., GSK 761/04).

Ponieważ zakaz pracy w placówkach handlowych wynika z przepisów Kodeksu pracy, 
a więc obejmuje osoby, które są pracownikami, placówka posiadająca tylko i wyłącznie ob-
sługę w postaci pracowników musi być zamknięta. Pracę w tych dniach mogą wykonywać 
osoby, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne, m.in. umowa zlecenia czy o dzie-
ło, oraz właściciele danych placówek. W przypadku umów cywilnoprawnych trzeba mieć na 
uwadze przepisy zakazujące wykonywania pracy, jeżeli jest ona świadczona w warunkach 
charakterystycznych dla stosunku pracy (art. 22 § 11 i § 12 Kodeksu pracy). Nie można za-
tem zatrudniać osób na umowy cywilnoprawne, jeżeli będą wykonywać taką samą pracę jak 
pracownicy. Będzie to bowiem naruszeniem przepisów prawa pracy zagrożonym grzywną 
od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy).
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Planowana	praca	w	niedziele	i	święta

W przepisach prawa pracy wskazany został katalog zamknięty przypadków, kiedy dozwo-
lona jest praca w niedziele i święta (art. 15110 Kodeksu pracy).

Tworząc na dany miesiąc kalendarzowy rozkład czasu pracy, można m.in. przy pra-
cy zmianowej zaplanować pracownikowi pracę w tych dniach (art. 15110 pkt 3 Kodeksu 
pracy). Będzie się to jednak wiązać ze wskazaniem w rozkładzie czasu pracy innego 
dnia wolnego od pracy za niedzielę i święto. Za pracę w święto taki dzień powinien być 
wskazany do końca okresu rozliczeniowego, a za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni ka-
lendarzowych poprzedzających taką niedzielę lub następujących po niej (art. 15111 § 1 
Kodeksu pracy).

Jeżeli za pracę w niedzielę nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego we wskazanym 
terminie, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, 
a w razie braku możliwości udzielenia takiego dnia, wypłata 100% dodatku do wynagrodze-
nia za każdą godzinę pracy w niedzielę (art. 15111 § 2 Kodeksu pracy).

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący 
pracę w niedziele i święta, pracownikowi należy zapewnić łączną liczbę dni wolnych od pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, która będzie odpowiadać co najmniej liczbie niedziel, 
świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy przypadających 
w tym okresie (art. 147 Kodeksu pracy).

Zlecenie	pracy	w	godzinach	nadliczbowych	w	niedziele	i	święta
Inaczej będzie wyglądała sytuacja, jeśli praca zostanie zlecona pracownikowi w niedzielę 

lub święto w godzinach nadliczbowych. Nieoddanie pracownikowi dnia wolnego spowoduje 
jednocześnie przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy.

W takim przypadku dojdzie do zbiegu dwóch sytuacji, a mianowicie:
●■ niezrekompensowania pracy w niedzielę i święto innym dniem wolnym do końca okresu 

rozliczeniowego,
●■ pracy w godzinach nadliczbowych (przekroczenie normy tygodniowej).

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy z 18 października 2012 r. pra-
cownikowi należy wypłacić za pracę w niedzielę (odnosi się to też do pracy w święto) dwa 
dodatki 100% do wynagrodzenia. Jednak Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale z 15 lutego 
2006 r. (II PZP 11/05, OSNP 2006/11–12/170), że w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje 
tylko jeden 100% dodatek do wynagrodzenia.

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w niedzielę lub święto i nieudzielenie dnia 
wolnego najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego spowoduje, że zostanie naruszona 
zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Należy jednak zauważyć, że skoro przepisy 
przewidują rekompensatę za pracę w niedzielę lub święto, w postaci wypłaty odpowiedniego 
dodatku do wynagrodzenia, pracodawcy nie będą groziły sankcje za naruszenie tej zasady 
(art. 15111 § 2 Kodeksu pracy). Dlatego pracodawcy mogą zdecydować, że będą wypłacać 
pracownikom tylko jeden 100% dodatek.
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W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę w niedzielę lub święto, które były dla niego 
dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy i w wyniku tej pracy zo-
stała przekroczona dobowa norma czasu pracy, przysługuje mu dodatek 50%, pod warun-
kiem że godziny te nie przypadały na godziny ustalone u danego pracodawcy jako godziny 
pracy w porze nocnej. 

PrZYKŁad
Zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze 
czasu pracy zaplanowano pracę w niedzielę w godzinach od 6.00 do 14.00. Ze wzglę-
du na szczególne potrzeby pracodawcy pracownik wykonywał pracę w tym dniu do 
godz. 16.00. Praca w godzinach od 14.00 do 16.00 stanowiła dla pracownika pracę 
w godzinach nadliczbowych, która spowodowała naruszenie normy dobowej o 2 godz. 
Za 2-godzinną pracę należało wypłacić pracownikowi 50% dodatek do wynagrodzenia. 
Gdyby praca w niedzielę nie była planowana, a pracownikowi zlecono by pracę w tym 
dniu, stanowiłaby ona pracę w godzinach nadliczbowych, naruszając zarówno normę ty-
godniową, jak i dobową. Za 10-godzinną pracę w tym dniu należałoby wówczas wypłacić 
pracownikowi normalne wynagrodzenie z dodatkiem 100%.

Nie	każda	niedziela	może	być	pracująca
Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z nie-

dzieli wolnej od pracy. Zasada ta nie dotyczy pracownika zatrudnionego w systemie pracy 
weekendowej, która jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 15112 
Kodeksu pracy).

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób liczyć w tym przypadku 4 tygodnie. Należy 
przyjąć, że liczenie będzie niezależne od obowiązującego u danego pracodawcy okre-
su rozliczeniowego i powinno być odnoszone do układu tygodni w roku kalendarzowym. 
Ze względu na to, że przepis nie określa początku 4-tygodniowego okresu, w jakim ma 
przypadać wolna niedziela, pracodawca wywiąże się z tego wymogu, jeśli w każdym 
dowolnie wybranym 4-tygodniowym okresie będzie przypadać co najmniej jedna nie-
dziela wolna od pracy. Niedziela wolna od pracy powinna być z góry ustalona przez 
pracodawcę w rozkładzie czasu pracy. Zaniechanie takiego ustalenia może być potrak-
towane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (pismo GIP z 4 sierpnia 2009 r., 
GPP-459–4560–49/09/PE/RP).

c26e1335-bd03-466a-b821-e1185c44a21b

PodStawa	PrawNa:
●l art. 22 § 11, § 12, art. 130, art. 147, art. 1519, art. 1519a, art. 15110, art. 15111, art. 15112, art. 281 pkt 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

●l art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90

Przemysław	Jeżek –  trener z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń, doradca 
współpracujący z f irmami szkoleniowymi, zdobywca tytułu 
„Kadrowy roku”
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>> rozwiązanie umowy o pracę, stanowisko pracy, okres nieskładkowy, świadectwo pracy

1.		wypełnianie	świadectwa	pracy		
–	7	błędów,	których	można	uniknąć

Pracodawca, który wystawi niewłaściwe świadectwo pracy, naraża się na 
zapłatę odszkodowania. Pracownik, który nie może podjąć pracy z powo-
du otrzymania nieprawidłowego świadectwa pracy, może bowiem docho-
dzić od pracodawcy odszkodowania za czas pozostawania bez pracy. Nie 
może ono przekroczyć 6-tygodniowego wynagrodzenia zatrudnionego. 
Warto zatem unikać błędów przy wypełnianiu świadectwa pracy. 

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:
●■ okresu i rodzaju wykonywanej pracy, 
●■ zajmowanych stanowisk, 
●■ trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosun-

ku pracy.

Oprócz tego w świadectwie pracy trzeba umieścić: 
●■ inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpie-

czenia społecznego,
●■ wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami o postępowaniu 

egzekucyjnym. 

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości 
i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach (art. 97 § 2 Kodeksu pracy). 

W praktyce występują jednak wątpliwości co do umieszczania w świadectwie pracy nie-
których informacji. Powoduje to, że pracodawcy popełniają przy jego wystawianiu błędy. 
Jedne nie mają większego znaczenia, ale są również błędy, które mogą wpływać na przyszłe 
uprawnienia pracownika. 

błąd	1.	Umieszczanie	tylko	ostatnio	zajmowanego	stanowiska	
lub	pełnionej	funkcji	w	zakładzie	pracy
W świadectwie pracy należy zamieścić informację o zajmowanych stanowiskach lub pełnio-

nych funkcjach przez pracownika w okresie zatrudnienia u danego pracodawcy. Chodzi tu więc 
nie tylko o ostatnio zajmowane stanowisko, ale o wszystkie zajmowane stanowiska pracy przez 
cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, ze wskazaniem, w jakich okresach były one zaj-
mowane. Dotyczy to także stanowisk pracy, na których pracownik był zatrudniony u poprzed-
niego pracodawcy, w sytuacji gdy doszło do przejścia całego lub części zakładu pracy na nowe-
go pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, tj. z zachowaniem ciągłości zatrudnienia.

Informacja dotycząca zajmowanych stanowisk pracy oraz pełnionych funkcji ma istotne zna-
czenie dla pracownika w kontekście jego kariery zawodowej i możliwości zdobycia zatrudnienia 

�Zobacz�wideoinstrukcję�„Świadectwo��
pracy�–�instrukcja�wypełnienia”���
dostępną�w�Bibliotece�INFORFK��
na�www.inforfk.pl
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u nowego pracodawcy, ponieważ potwierdza jego doświadczenie zawodowe. Dlatego istotne 
jest, aby każda wykonywana praca znalazła odzwierciedlenie w świadectwie pracy.

Przykładowy zapis ust. 2 w świadectwie pracy w zakresie zajmowanych stanowisk pracy

„W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę na stanowisku: asystentka w dziale finansowym 
(1.01.2012 r. – 15.03.2013 r.), młodsza księgowa (16.03.2013 r. – 31.12.2013 r.), księgowa (1.01.2014 r. 
– 31.03.2015 r.)”.

Może się zdarzyć, że pracownik faktycznie wykonuje pracę na innym stanowisku, niż ma okre-
ślone w umowie o pracę. Pracownik może zostać bowiem np. skierowany na 3 miesiące w roku 
kalendarzowym do innej pracy, która odpowiada jego kwalifikacjom. Takie przeniesienie odby-
wa się bez zmiany umowy o pracę. W takim przypadku, mimo że pracownikowi nie zmieniono 
stanowiska pracy, w świadectwie pracy należy wpisać faktycznie zajmowane w tym okresie  sta-
nowisko pracy. 

błąd	2.	Niewłaściwe	określanie	trybu	rozwiązania	stosunku	
pracy	oraz	podawanie	przyczyny	zwolnienia	z	pracy
Najczęściej popełnianym błędem przy wypełnianiu 

świadectwa pracy jest niewłaściwe określanie podstawy 
prawnej rozwiązania stosunku pracy oraz zamieszczanie 
w ust. 3 świadectwa pracy dodatkowych informacji doty-
czących przyczyny rozwiązania umowy o pracę, np.: 

„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez 
pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy) z powodu częstego korzystania przez pracownika ze 
zwolnień lekarskich”. 

Umieszczanie informacji o przyczynach zwolnienia z pracy w świadectwie pracy jest 
niedopuszczalne.

W ust. 3 lit. a świadectwa pracy pracodawca powinien podać tryb i podstawę prawną roz-
wiązania stosunku pracy. W tym miejscu należy więc wskazać jeden z trybów rozwiązania 
stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania sto-
sunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia – dodatkowo stronę stosunku pra-
cy dokonującą rozwiązania umowy o pracę w tym trybie.

Przykłady poprawnych zapisów dotyczących trybu i podstawy rozwiązania umowy o pracę

„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron (art. 30 
§ 1 pkt 1 Kodeksu pracy)”.
„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez 
pracownika (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy)”.
„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia 
(art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy)” (dotyczy to zarówno zwolnienia dyscyplinarnego z art. 52 Kodek-
su pracy, jak i zwolnienia z powodu upływu okresu zasiłkowego z art. 53 Kodeksu pracy).

�Zobacz�wideoszkolenie��
„Dokumentacja�pracownicza��
w�praktyce”��dostępne�w�Bibliotece��
INFORFK�na�www.inforfk.pl

Wideo-szkolenia
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Wprawdzie w ust. 3 lit. a świadectwa pracy powinna być umieszczona informacja dotycząca 
wyłącznie trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy określonej w art. 30 Kodeksu 
pracy, jednak ze względu na konieczność dokumentowania przyczyny rozwiązania umowy 
o pracę w celu nabycia przez pracownika określonych uprawnień (np. zasiłku dla bezrobotnych 
lub zasiłku przedemerytalnego) dopuszczalne jest umieszczanie oprócz art. 30 Kodeksu pracy 
także przepisu dotyczącego szczególnych form zakończenia zatrudnienia.

Przykładowe zapisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę rozszerzone o dodatkową 
podstawę prawną

●■ „Stosunek pracy ustał na mocy porozumienia stron – art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 1 
ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 192)” (dotyczy to przy-
padku rozwiązania umowy z powodu zwolnień grupowych).

●■  „Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę w drodze wypowiedzenia umowy 
przez pracodawcę – art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 192)” (dotyczy to przypadku rozwiązania umowy 
z powodu zwolnień indywidualnych).

●■ „Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę w drodze wypowiedzenia umowy 
przez pracodawcę – art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 42 § 1 i 3 Kodeksu pracy” (do-
tyczy to przypadku nieprzyjęcia warunków zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym).

Nie należy natomiast wpisywać w ust. 3 lit. b świadectwa pracy art. 30 Kodeksu pracy jako 
podstawy prawnej ustania zatrudnienia. Jest to bowiem miejsce zarezerwowane dla szcze-
gólnych przypadków rozwiązania umowy o pracę, przewidzianych w przepisach Kodeksu 
pracy. W tej rubryce trzeba wskazać tylko jeden z wymienionych poniżej przepisów.

Szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy, które należy wskazać w ust. 3 lit. b 
świadectwa pracy

Podstawa prawna 
rozwiązania stosunku pracy

Okoliczności decydujące o rozwiązaniu stosunku pracy

1 2

art. 231 § 4 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu umowę o pracę może rozwiązać pra-
cownik za 7-dniowym uprzedzeniem – w razie przejścia zakładu pra-
cy lub jego części na innego pracodawcę (w terminie 2 miesięcy od 
tego przejścia)

art. 231 § 5 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu stosunek pracy rozwiązuje się w razie 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jeże-
li pracownik świadczy pracę na innej podstawie niż umowa o pracę 
i nowy pracodawca zaproponował mu nowe warunki pracy i płacy, 
a pracownik złożył oświadczenie o odmowie ich przyjęcia albo nie 
złożył w terminie takiego oświadczenia (ale też nie złożył oświadcze-
nia o przyjęciu nowych warunków)
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1 2

art. 48 § 2 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu pracownik, którego sąd pracy przywró-
cił do pracy u poprzedniego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, 
za 3-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z obecnym 
pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy

art. 683 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu pracownik powołany na stanowisko w wy-
niku konkursu może rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym 
pracodawcą za 1-miesięcznym wypowiedzeniem (jeżeli obowiązuje 
go 3-miesięczne wypowiedzenie)

art. 201 § 2 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu pracodawca musi rozwiązać umowę 
o pracę z młodocianym, jeżeli lekarz – w ramach badań okreso-
wych lub kontrolnych – orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu 
młodocianego, a pracodawca nie ma możliwości powierzenia mu 
innego rodzaju pracy 

błąd	3.	traktowanie	wygaśnięcia	stosunku	pracy		
jako	rozwiązania	umowy	terminowej

Częstym błędem przy wypełnianiu świadectwa pracy jest mylenie rozwiązania umowy 
o pracę z upływem okresu, na jaki została zawarta, z wygaśnięciem stosunku pracy. W ust. 3 
lit. a należy wpisać podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę z powodu upływu okre-
su, na jaki została zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy), natomiast w ust. 3 lit. c należy 
wskazać podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy. 

Jeżeli umowa o pracę zakończyła się z nadejściem terminu jej zakończenia określonym 
w tej umowie, to ulega ona rozwiązaniu i w ust. 3 lit. a świadectwa pracy powinien zostać 
umieszczony poniższy zapis:

„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu, na jaki została za-
warta (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy)”.

Jeżeli natomiast doszło do wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach, o których mowa 
w przepisach Kodeksu pracy, w świadectwie pracy w ust. 3 lit. c należy umieścić np. nastę-
pujące zapisy:

●■ „Stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia z powodu śmierci pracownika (art. 631 Kodeksu pracy)”.
●■ „Stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia z powodu śmierci pracodawcy (art. 632 Kodek-

su pracy)”.
●■ „Stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia z powodu upływu 3 miesięcy tymczasowego 

aresztowania (art. 66 § 1 Kodeksu pracy)”.
●■ „Stosunek pracy ustał w wyniku niepodjęcia pracy po urlopie bezpłatnym (art. 74 Kodeksu pracy)”.

Należy pamiętać, że jest niedopuszczalne umieszczanie na świadectwie pracy informacji 
dotyczącej powodu tymczasowego aresztowania pracownika czy stawianych mu zarzutów.
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błąd	4.	Mylenie	wykonywania	pracy	w	szczególnych	warunkach	
lub	w	szczególnym	charakterze	z	pracami	w	warunkach	
szkodliwych	

Często popełnianym błędem jest umieszczanie 
w ust. 4 pkt 8 świadectwa pracy, gdzie podaje się informa-
cje o wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze, informacji o wykonywaniu 
przez pracownika prac w warunkach szczególnie uciąż-
liwych i szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w art. 176 Kodeksu pracy. Wykaz 
tych prac stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet i dotyczy ograniczeń w pracy dla ko-
biet w ciąży lub karmiących piersią. Nie są to jednak warunki szczególne lub o szcze-
gólnym charakterze.

W ust. 4 pkt 8 świadectwa pracy pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika 
przy wykonywaniu prac, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych (dotyczy 
to prac wykonywanych od 1 stycznia 2009 r.) i w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytal-
nego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charak-
terze (dotyczy to prac wykonywanych do 31 grudnia 2008 r.), np. w hutnictwie, przemyśle 
ciężkim, oświacie. Stanowiska pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych 
warunkach, uprawniają do niższego wieku emerytalnego oraz do wyższej emerytury lub 
renty inwalidzkiej.

Przykładowy zapis dotyczący prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze

„Pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w okresie 
01.01.1985 r. – 31.12.1986 r. w stalowni na stanowisku piecowego. Jest to praca zamieszczona w wy-
kazie A dział III rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pra-
cowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, 
poz. 43, z późn. zm.)”.

błąd	5.	wpisywanie	do	świadectwa	pracy	dni	nieusprawiedliwionej	
nieobecności	w	pracy

W praktyce powstają wątpliwości dotyczące umieszczania w świadectwie pracy informa-
cji o dniach nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zdarza się, że pracodawcy błęd-
nie umieszczają wykaz takich nieobecności w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy, tj. w punkcie 
dotyczącym okresów nieskładkowych. Takie wypełnianie świadectwa pracy jest błędne. Nie 
ma bowiem obowiązku (ani miejsca) umieszczania takiej informacji w świadectwie pracy. 
Informacja o nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy nie ma żadnego znaczenia 
z punktu widzenia uprawnień pracowniczych u kolejnego pracodawcy, dlatego nie należy 
jej podawać w świadectwie pracy.

Posłuchaj�audiokomentarza�„Gorące��
pytania�–�świadectwo�pracy”���
dostępnego�w�Bibliotece�INFORFK��
na�www.inforfk.pl

Radio
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błąd	6.	Podawanie	błędnych	informacji	o	okresach	
nieskładkowych

Pracodawcy mają wątpliwości, jakie okresy zatrudnienia zalicza się do okresów nieskład-
kowych i czy w świadectwie pracy należy wymienić wszystkie okresy przypadające w całym 
czasie zatrudnienia, czy tylko z roku kalendarzowego, w którym następuje rozwiązanie sto-
sunku pracy.

Wszystkie okresy nieskładkowe przypadające w czasie całego zatrudnienia u danego 
pracodawcy (choć czasem może być ich bardzo dużo) należy wykazać w ust. 4 pkt 10 świa-
dectwa pracy w porządku chronologicznym (będą to całe okresy, jak i pojedyncze dni, które 
należy wymienić). Wykaz okresów nieskładkowych znajduje się w art. 7 ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS. Jest to np. okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy (ten okres będzie powtórzony 
w ust. 4 pkt 4 świadectwa) czy zasiłków z ubezpieczenia społecznego – chorobowego lub 
opiekuńczego, oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

błąd	7.	Umieszczanie	w	informacjach	uzupełniających	referencji	
lub	oceny	pracownika
Pracodawcy na prośbę pracownika (lub z własnej inicjatywy) umieszczają czasem w ust. 6 

świadectwa pracy opinie o pracowniku lub referencje na temat jego pracy. Określenie „in-
formacje uzupełniające” w ocenie niektórych pracodawców może sugerować dowolność 
informacji tam umieszczanych. 

Jednak w ust. 6 świadectwa pracy pracodawca powinien zamieścić tylko informację 
dotyczącą:
1)  należności ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do 

dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;
2)  na żądanie pracownika – danych o:

a) wysokości i składnikach wynagrodzenia,
b) uzyskanych kwalifikacjach,
c)  prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przy-

znaniu mu odszkodowania (uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, pra-
codawca ją podpisuje i opatruje datą).

Zamieszczanie innych informacji w tym ustępie świadectwa pracy jest niedozwolone.

Przykładowy zapis w ust. 6 świadectwa pracy

„Pracownikowi przysługuje prawo do odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia z tytu-
łu zwolnień grupowych, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych za-
sadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 192). Odprawa nie została wypłacona z przyczyn ekonomicznych leżących 
po stronie zakładu pracy”.
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Wzór wypełnionego świadectwa pracy

 Instalator Sp. z o.o.
 01-355 Warszawa, ul. Lipowa 7 Warszawa, 31 marca 2015 r.
................................................................   ...........................................................
  (pracodawca oraz jego siedziba   (miejscowość i data)
  lub miejsce zamieszkania)

 472836141..............................................................
                   (nr REGON – EKD)

ŚWIADECTWO PRACY

Jan Zieliński1. Stwierdza się, że  .................................................................................................................................. ,
         (imię i nazwisko pracownika)

 Zbigniew, Barbara        16 maja 1968 r.
 imiona rodziców ............................................................., urodzony  .................................................. ,

                                                                                                                                (data urodzenia)

 w Instalator Sp. z o.o. w Warszawie 
 był zatrudniony .......................................................................................................................................

           (pracodawca)

 2 lutego 2009 r. do 31 marca 2015 r.  w okresie od  .......................................................................................................................................... . 
                         3/4 etatu w okresie od 2 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz w wymiarze  

                            pełnego etatu od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2015 r.
 w wymiarze  .............................................................................................................................................
      (wymiar czasu pracy)

                                                                                                               elektryk (od 2 lutego 2009 r.2.  W okresie zatrudnienia pracownik pracował na stanowisku:  ........................................................

 do 31 grudnia 2013 r.), kierownik działu elektryczno-mechanicznego (od 1 stycznia 2014 r.  
do 31 marca 2015 r.)  ..................................................................................................................................................................

         (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3.  Stosunek pracy ustał w wyniku:
 a)  rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.)  .......................  

 ...........................................................................................................................................................
   (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

  b)  ..............................................................................................................................................................
      (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

  c) wygaśnięcia ........................................................................................................................................
      (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4.  W okresie zatrudnienia pracownik:
                                                                             10 dni (80 godzin)
 1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:  ...........................................................................
                                                                                                                (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku 
                                                                                                              kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
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 2 dni  w tym  .......................................................................................................................................................
 (urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku  

kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

                                               nie dotyczy
 2) korzystał z urlopu bezpłatnego  ..........................................................................................................
                                                                         (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

                                                          nie dotyczy
 3)  wykorzystał urlop wychowawczy  ........................................................................................................

                                                                   (okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

                                                                  3 dni
 4)  był niezdolny do pracy przez okres ....................................................................................................
  (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie  
 – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym,  
 w którym ustał stosunek pracy)

 5)  wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy 

2 dni
  ..................................................................................................................................................................

 (liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

 
 6)   został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 

§ 1 Kodeksu pracy

nie dotyczy   ..................................................................................................................................................................
  (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

                                                      nie dotyczy
 7)  odbył służbę wojskową w okresie .......................................................................................................
                                                                            (okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

 
 8)   wykonywał pracę w szczególnych warunkach                     

 nie dotyczy
  

lub w szczególnym charakterze .......................................................................................................
                                                                     (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

 
9)  wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami 

prawa pracy

 w okresie od 2 lutego 2015 r. do 15 lutego 2015 r. pracownik przebywał  
na urlopie ojcowskim  ..........................................................................................................................................................................

10)                                           – od 1 kwietnia 2009 r. do 9 kwietnia 2009 r.
                                           – od 12 stycznia 2015 r. do 14 stycznia 2015 r. 
  ..................................................................................................................................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,  
uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

 11)  ..................................................................................................................................................................
  (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11  Kodeksu pracy,  

przypadające w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.)
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                                                                    wynagrodzenie wolne od zajęć
5.  Informacja o zajęciu wynagrodzenia:  .................................................................................................

                                                                           (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

  ..................................................................................................................................................................
          (wysokość potrąconych kwot)

6.  Informacje uzupełniające

 10 lutego 2014 r. pan Jan Zieliński zdał egzamin „First Certificate” z języka angielskiego  ..................................................................................................................................................................
    

	 Jakub	Trzciński
 ................................................
  (pieczęć i podpis pracodawcy
  lub osoby działającej w jego imieniu)

POUCZENIE
Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy 
z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi 
przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świade-
ctwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego 
– Sądu Pracy w Warszawie, ul. Kocjana 3.
 (podstawa prawna – art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

5d3f0cf1-d407-43a5-a4cf-a8aaddd66281

PodStawa	PrawNa:
●l art. 231, art. 30, art. 42, art. 48, art. 52–53, art. 683, art. 74, art. 97, art. 99, art. 201 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

●l art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 192

●l art. 7 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

●l § 1 i załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej 
treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost.zm. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509

●l § 1 i załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowni-
ków zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – Dz.U. Nr 8, poz. 43; ost.zm. 
Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118

●l art. 3, art. 57 oraz załącznik nr 1 i 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – Dz.U. Nr 237, 
poz. 1656; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

●l § 1 i załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet – Dz.U. Nr 114, poz. 545; ost.zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1092

Małgorzata	Podgórska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zaj-
muje się problematyką prawa pracy, autorka wielu publika-
cji z tej tematyki
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 >> ćwiczenia wojskowe, urlop bezpłatny, zwolnienia od pracy, wynagrodzenie

1.	 	Jakie	obowiązki	ma	pracodawca	wobec	
pracownika	wezwanego	na	ćwiczenia	wojskowe

Każdy pracodawca powinien być przygotowany na to, że w najbliższym 
czasie jego pracownik może być wezwany do udziału w ćwiczeniach 
wojskowych. Obowiązujące od 24 marca 2015 r. nowe rozporządzenie 
poszerzyło katalog osób, które mogą zostać powołane na obowiąz-
kowe ćwiczenia wojskowe. Konieczność stawiennictwa pracownika na 
ćwiczenia wojskowe to dodatkowe obciążenie i obowiązki dla stron 
stosunku pracy. 

Dotychczasowe rozporządzenie z 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiąz-
kowych ćwiczeń wojskowych przewidywało obowiązkowe ćwiczenia wojskowe jedynie dla 
żołnierzy rezerwy. Nowe rozporządzenie z 11 lutego 2015 r. wprowadza obowiązkowe ćwi-
czenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy, a także dla osób przeniesionych do rezerwy, niebę-
dących żołnierzami rezerwy, w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie 
przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żoł-
nierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym 
planuje się nadać takie przydziały. 

Czas	trwania	ćwiczeń	wojskowych	
Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju polega m.in. na odbywaniu ćwiczeń woj-

skowych. Ćwiczenia wojskowe mogą być przeprowadzane jako:
●■  jednodniowe,
●■  krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni,
●■  długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni,
●■  rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach 

w ciągu danego roku kalendarzowego.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku 
(art. 104 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Urlop	bezpłatny	na	czas	ćwiczeń	
W przypadku gdy termin ćwiczeń wojskowych został zarządzony na dzień, który zgodnie 

z rozkładem czasu pracy jest dla pracownika dniem pracy, obowiązkiem pracodawcy jest 
udzielenie urlopu bezpłatnego (art. 124 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
RP). Jest on udzielany na okres trwania ćwiczeń. Taki zapis może powodować w praktyce 
wątpliwość, czy jednostką podstawową do ustalenia okresu ćwiczeń są pełne dni czy może 
godziny – gdy mamy do czynienia z ćwiczeniami 1-dniowymi. 
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PrZYKŁad
Dwóch pracowników zostało wezwanych do udziału w 1-dniowych ćwiczeniach wojsko-
wych w godz. od 7.00 do 13.00 w jednostce wojskowej znajdującej się w miejscowości, 
w której pracują. Zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik X powinien tego dnia 
świadczyć pracę na II zmianę w godz. od 14.00 do 22.00. Natomiast pracownik Y jest 
zatrudniony na 6/8 etatu w godz. od 7.00 do 13.00. Pracodawca ma wątpliwość, czy ma 
prawo nie udzielić pracownikowi X urlopu bezpłatnego i wezwać go do pracy po zakoń-
czeniu ćwiczeń. Uwzględniając fakt, że okres trwania ćwiczeń nie pokrywa się z harmo-
nogramowym czasem pracy, a urlop bezpłatny jest udzielany właśnie na czas trwania 
tych ćwiczeń, należy uznać, że istnieje możliwość odmowy udzielenia pracownikowi X 
urlopu bezpłatnego. W przypadku pracownika Y nie ma w tym zakresie żadnych wątpli-
wości. Pracodawca jest zobowiązany udzielić mu urlopu bezpłatnego. 

Tak samo jak wezwanie na ćwiczenia jest bezwzględnie wiążące dla pracownika, również 
odbywanie ćwiczeń obliguje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego 
na ten czas. 

PrZYKŁad
Pracownik działu personalnego przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 
w szpitalu. Osoba go zastępująca dostała wezwanie na miesięczne ćwiczenia wojsko-
we. Pracodawca, mimo przedstawienia wezwania, odmówił udzielenia pracownikowi 
urlopu bezpłatnego, uzasadniając swoją decyzję nadzwyczajną sytuacją związaną z ab-
sencją drugiego pracownika. Jednocześnie zagroził pracownikowi, że jeśli uda się na 
ćwiczenia, to naruszy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i zostanie zwolniony 
dyscyplinarnie. Pracownik, mając świadomość, że niestawiennictwo na ćwiczenia jest 
zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, postanowił stawić się w jednostce woj-
skowej. Po powrocie do pracy został zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Pracodawca argumentował, że nie udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego, a sam 
pracownik swoim postępowaniem naruszył obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy. 
Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Żadne przyczyny i trudności 
organizacyjne nie stanowią powodu nieudzielenia urlopu na czas ćwiczeń. Obowiązek 
udzielenia urlopu bezpłatnego w tym zakresie jest bezwzględny. 

obowiązek	przesunięcia	urlopu	wypoczynkowego
 Zasadą jest, że pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym przez 

pracodawcę. W praktyce mogą jednak wystąpić okoliczności niezależne i od pracownika, 
i od pracodawcy, uniemożliwiające korzystanie z urlopu zgodnie z wcześniejszymi ustale-
niami. Takim przypadkiem jest obowiązkowe uczestni-
ctwo w ćwiczeniach wojskowych. Jeżeli zatem termin 
ćwiczeń wojskowych koliduje z urlopem wypoczynko-
wym, obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie tego urlopu w późniejszym terminie. Zasada 
ta dotyczy również części niewykorzystanego urlopu.

�Zobacz�e-Poradnik�„Wszystko�o�urlopach��
wypoczynkowych”�dostępny�w�Bibliotece�
INFORFK�na�www.inforfk.plE-Poradniki
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PrZYKŁad
Pracownik spędza urlop wypoczynkowy w domu. W trakcie urlopu otrzymał zawiadomie-
nie o obowiązku uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych. Termin rozpoczęcia ćwiczeń 
został ustalony tak, że pokrywa się z ostatnimi 3 dniami urlopu. Pracownik powinien 
dostarczyć pracodawcy kopię zawiadomienia o ćwiczeniach, które będzie stanowiło 
podstawę udzielenia urlopu bezpłatnego na czas ćwiczeń. Niewykorzystane 3 dni urlo-
pu wypoczynkowego powinny zostać pracownikowi udzielone w późniejszym terminie.

brak	obowiązku	wypłaty	wynagrodzenia	za	czas	ćwiczeń	
Co do zasady pracownik w czasie trwania urlopu bezpłatnego udzielonego przez praco-

dawcę na okres trwania ćwiczeń zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku 
pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Jest to zrozumiałe, trudno bowiem, aby pra-
codawca partycypował w kosztach szkolenia wojskowego, podczas którego pracownik nie 
wykonuje na jego rzecz pracy. 

rekompensata	z	tytułu	utraconego	wynagrodzenia	
Fakt, że pracownikowi powołanemu na ćwiczenia nie przysługuje od pracodawcy wy-

nagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych, nie oznacza, że traci wszelkie źródła dochodu. 
Zarówno żołnierzowi rezerwy, jak i osobie przeniesionej do rezerwy, niebędącej żołnie-
rzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 
godzin, odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie 
pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służ-
bowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogli-
by uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (art. 119a ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony RP).

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcz-
nego wynagrodzenia (dochodu), pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. 
Świadczenie to ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany 
wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy, niebędącej 
żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń woj-
skowych. Świadczenie to ulega pomniejszeniu o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał 
z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. 

Zaświadczenie	od	pracodawcy
Uprawnieniu pracownika do rekompensaty odpowiada obowiązek pracodawcy wydania 

stosownego zaświadczenia. Pracodawca powinien wskazać w nim kwotę wynagrodzenia 
w przeliczeniu na 1 dzień ćwiczeń wojskowych, otrzymanego przez żołnierza ze stosunku 
pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru cza-
su pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszonego o: 
●■  obowiązkowe składki albo zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych 

organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubez-
pieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych, 
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●■  premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzy-
mywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów 
lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych. 

Zaświadczenie należy wydać pracownikowi, na jego wniosek, nie później niż w terminie 
7 dni od dnia złożenia wniosku.

obowiązek	udzielenia	zwolnienia	od	pracy	
Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej 30 dni, praco-

dawca jest zobowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na 1 dzień, 
bez zachowania prawa do wynagrodzenia (art. 119 usta-
wy o powszechnym obowiązku obrony RP). Ponadto na 
wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powoła-
nia na ćwiczenia wojskowe, pracodawca jest zobowią-
zany udzielić zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia – na 1 dzień, je-
żeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających 
powyżej 30 dni.

Nie ma przeszkód, aby pracodawca z własnej inicjatywy wypłacił pracownikowi wynagro-
dzenie za czas takich zwolnień od pracy.

Szczególna	ochrona	zatrudnienia
Pracownik powołany na ćwiczenia wojskowe podlega szczególnej ochronie w zakresie 

warunków zatrudnienia. Dotyczy ona zarówno braku możliwości rozwiązania z nim stosunku 
pracy w czasie ćwiczeń, jak i gwarancji powrotu do pracy na dotychczasowych warunkach. 

W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do odbycia ćwiczeń 
wojskowych a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedzia-
ny ani rozwiązany. Należy mieć na względzie, że jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę 
lub przez pracownika wypowiedzenia stosun-
ku pracy upływa po dniu doręczenia pra-
cownikowi karty powołania do odbycia ćwi-
czeń, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. 
W tym przypadku rozwiązanie stosunku pra-
cy może nastąpić tylko na żądanie pracowni-
ka. Zasady te mają zastosowanie również do 
umów o pracę zawartych na okres próbny. 
Gdy okres próbny upływa po powołaniu pracownika do odbycia ćwiczeń wojskowych, umo-
wę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

Przedstawione zasady nie dotyczą pracowników powołanych do odbycia 1-dniowych 
ćwiczeń.

Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas określony lub na czas wy-
konania określonej pracy, wówczas takie umowy rozwiązują się zgodnie z terminem ustalo-
nym przez strony w umowie, pomimo odbywania ćwiczeń wojskowych.

�Zobacz�e-Poradnik�„Zwolnienia�od�pracy”�
dostępny�w�Bibliotece�INFORFK��
na�www.inforfk.plE-Poradniki

UWAGA!
Umowa na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy rozwiązuje się z upływem termi-
nu, w czasie ćwiczeń wojskowych odbywanych przez 
pracownika. 
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Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do odbycia ćwiczeń woj-
skowych, ma obowiązek zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na sta-
nowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia. Warunkiem 
spełnienia tego obowiązku przez pracodawcę jest zgłoszenie się pracownika w ciągu 30 
dni od dnia zwolnienia z ćwiczeń do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie 
terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawied-
liwiających nieobecność w pracy.

5d99c28a-5f9b-421e-b060-8ce65a0247dc

PodStawa	PrawNa:
●l art. 165, art. 166 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

●l art. 55 ust. 1, art. 59, art. 100 ust. 1, art. 101, art. 104, art. 118–120, art. 122, art. 124, art. 134a ustawy z 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 144

●l § 4, § 8, § 11, § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – Dz.U. Nr 13, 
poz. 155

●l § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń woj-
skowych – Dz.U. z 2015 r., poz. 321 

Sebastian	Kryczka –  prawnik, od kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce prawa 
pracy, autor wielu artykułów i komentarzy z tej dziedziny 

>> wypowiedzenie, nauczyciel, urlop wypoczynkowy

2.	 	Czy	można	wręczyć	wypowiedzenie	
nauczycielowi	na	urlopie	wypoczynkowym

ProbleM 	Nauczycielce	zatrudnionej	na	czas	nieokreślony	22	kwietnia	2015	r.	
kończy	się	urlop	macierzyński.	od	23	kwietnia	do	25	czerwca	2015	r.	będzie	
na	zaległym	urlopie	wypoczynkowym.	w	czasie	jej	nieobecności	zmieniła	się	
organizacja	pracy.	Nie	mamy	dla	niej	pełnego	etatu	psychologa	i	zmuszeni	je-
steśmy	zaproponować	jej	etat	łączony	z	pracą	na	świetlicy.	Chcemy	zrobić	to	
na	zasadzie	porozumienia	zmieniającego.	Jeśli	nauczycielka	nie	wyrazi	zgody	
na	nowe	warunki,	zmuszeni	będziemy	zastosować	wypowiedzenie	zmieniają-
ce	lub	nawet	wypowiedzenie	stosunku	pracy,	które	musimy	wręczyć	najpóź-
niej	do	końca	maja	2015	r.	Czy	możemy	wręczyć	jej	wypowiedzenie	na	urlopie	
wypoczynkowym?

rada 	 tak.	 Mogą	 Państwo	 wręczyć	 nauczycielce	 wypowiedzenie	 stosunku	
pracy	z	powodu	zmian	organizacyjnych	w	szkole,	jeżeli	nie	ma	dla	niej	pracy	
w	pełnym	wymiarze	zajęć,	w	trakcie	urlopu	wypoczynkowego	lub	innej	uspra-
wiedliwionej	nieobecności	w	pracy.
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UZaSadNIeNIe  Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w cza-
sie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracowni-
ka w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia (art. 41 Kodeksu pracy). W odniesieniu do nauczycieli ochrona 
taka nie ma zastosowania, jeżeli wypowiedzenie stosunku pracy następuje na podstawie 
art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, tj. w przypadku częściowej likwidacji szkoły albo 
w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole 
lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w peł-
nym wymiarze zajęć.

Kwestią tą wielokrotnie zajmował się Sąd Najwyższy, który różnie rozstrzygał w podob-
nych sprawach. Ostatecznie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie wyjaśniła uchwa-
ła Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 r. (I PZP 1/13, OSNP 
2013/23–24/270), zgodnie z którą złożenie przez nauczyciela 
wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub ko-
rzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na 
podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Mimo że w uchwale mowa jest o korzysta-
niu przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, przez analogię należy zastosować 
ją również do urlopu wypoczynkowego, gdyż zarówno urlop dla poratowania zdrowia, jak 
i urlop wypoczynkowy są usprawiedliwioną 
nieobecnością w pracy.

Zatem to, że Państwa nauczycielka bę-
dzie przebywać na urlopie wypoczynko-
wym w okresie od 23 kwietnia do 25 czerw-
ca 2015 r. nie stanowi przeszkody, aby 
dyrektor szkoły wypowiedział jej w maju 
2015 r. stosunek pracy lub warunki pracy 
i płacy w związku ze zmianami organiza-
cyjnymi w szkole. 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wskaza-
nej wyżej uchwały stwierdził m.in., że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych 
w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim 3-mie-
sięcznym wypowiedzeniu. Istnieje zatem „sztywny” termin składania przez dyrektora szkoły 
oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, 
tj. do 31 maja. Jest on powiązany z terminem 
opracowania przez dyrektora szkoły arkusza 
organizacji szkoły uwzględniającego szkolny 
plan nauczania. Został więc określony w ten 
sposób także w interesie nauczycieli, zwiększając ich szanse na podjęcie pracy w innej szko-
le od początku roku szkolnego.

Przy regulacji, że zwolnienie nauczyciela z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 Karty 
Nauczyciela może nastąpić tylko raz w roku (z końcem roku szkolnego), uznanie obowiązy-
wania zakazów wypowiadania stosunków pracy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

Pełną�treść�orzeczenia�znajdziesz�
na�www.inforfk.pl

ORZECZENIA

UWAGA!
Zdaniem Sądu Najwyższego nauczycielowi nie przy-
sługuje ochrona w czasie usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, jeżeli dochodzi do rozwiązania 
stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych, 
które uniemożliwiają pracownikowi wykonywanie 
pracy w pełnym wymiarze zajęć.

�Zobacz�e-Poradnik�„Przyczyny�rozwiązywania�umów��
o�pracę�–�praktyka�i�orzecznictwo”�dostępny�w�Bibliotece�
INFORFK��na�www.inforfk.plE-Poradniki
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mogłoby prowadzić do naruszenia obiektywnego wyboru do zwolnienia z pracy nauczycieli 
mniej przydatnych kosztem nauczycieli o wyższych kwalifikacjach zawodowych tylko dlate-
go, że ci pierwsi w okresie możliwego wypowiadania stosunków pracy okolicznościowo ko-
rzystali z usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

PrZYKŁad
Dyrektor szkoły po przeanalizowaniu arkusza organizacyjnego stwierdził, że od 
1 września 2015 r. będzie musiał zlikwidować jeden etat nauczyciela matematy-
ki. Szkoła zatrudniała 2 nauczycieli matematyki (mianowanego i dyplomowanego). 
Nauczyciel dyplomowany posiada 20-letni staż pracy dydaktycznej, zaś nauczyciel 
mianowany 15-letni staż pracy. Dyrektor, biorąc pod uwagę staż pracy nauczycieli 
i stopień awansu zawodowego, wytypował do zwolnienia nauczyciela mianowane-
go ze względu na mniejsze doświadczenie i niższy poziom kwalifikacji zawodowych. 
W dniu, w którym dyrektor zamierzał wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi miano-
wanemu, okazało się, że przebywa on na zwolnieniu lekarskim, gdyż złamał nogę, 
i zwolnienie to potrwa przynajmniej do 18 czerwca 2015 r. Dyrektor uznał więc, że nie 
może wypowiedzieć mu stosunku pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego, gdyż korzy-
sta on z ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę. Postanowił zatem wręczyć wy-
powiedzenie bardziej doświadczonemu i wykwalifikowanemu nauczycielowi dyplomo-
wanemu, gdyż on akurat był obecny w pracy. W tym przypadku doszło do naruszenia 
wymagań obiektywnego wyboru nauczyciela do zwolnienia, gdyż tylko z tego powodu, 
że nauczyciel mniej przydatny był nieobecny w pracy z powodu przebywania na zwol-
nieniu lekarskim, wypowiedzenie otrzymał lepiej wykształcony, ale obecny w pracy 
nauczyciel dyplomowany.

Sąd Najwyższy we wskazanej powyżej uchwale podzielił stanowisko wyrażone we 
wcześniejszych wyrokach sądu tej instancji z 27 lutego 2013 r. (I PK 199/12, OSNP 
2013/23–24/276), z 12 listopada 2008 r. (I PK 79/08, OSNP 2010/9–10/111) oraz w uchwa-
le z 7 grudnia 2006 r. (I PZP 4/06, OSNP 2007/7–8/89), uznając, że Karta Nauczyciela 
w sposób wyczerpujący reguluje sposób i tryb rozwiązania nauczycielskich stosunków 
pracy w razie zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie stanu zatrudnienia, 
co wyklucza ochronę pracowników przed zwolnieniem z pracy z powodu usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy.

6651e2b3-b72e-4ab5-939f-271004a595dd

PodStawa	PrawNa:
●l art. 20 ust. 1, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191; 

ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 357

●l art. 41 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	dryja –  główny specjalista ds. kadr w wojewódzkiej placówce doskonalenia 
nauczycieli, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego
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>>  PIT, korekta informacji, deklaracja podatkowa

1.	 	Jakie	błędy	w	PIt-11	i	PIt-40	wymagają	
sporządzenia	korekty	

Zdarza się, że płatnicy popełniają błędy przy wypełnianiu deklaracji 
PIT-11 i PIT-40. Wówczas mogą skorzystać z prawa do skorygowania 
deklaracji. Korektę wraz z uzasadnieniem przyczyn, dla których powsta-
ła (na formularzu ORD-ZU), należy przekazać urzędowi skarbowemu 
w formie dokumentu papierowego lub elektronicznie, co do zasady, wy-
korzystując podpis certyfikowany.

Najczęściej spotykane nieprawidłowości w formularzach PIT-11 i PIT-40 dotyczą:
●■ wskazania nieaktualnego adresu podatnika,
●■ wykazania kosztów uzyskania przychodów w zawyżonej lub zaniżonej wysokości,
●■ podania nieprawidłowej kwoty przychodu lub zaliczki podatkowej

Pomyłka	w	adresie	podatnika
Obowiązkowym elementem zarówno w PIT-11 (w części C), jak i w PIT-40 (w części C.2) 

jest podanie adresu zamieszkania podatnika, aktualnego według stanu na 31 grudnia roku 
podatkowego.

Trzeba pamiętać, że adresu zamieszkania nie należy utożsamiać z adresem zameldowania. 
Jeśli w informacji PIT-11 lub PIT-40 płatnik wskaże nieprawidłowy adres podatnika (np. z po-
wodu nieuwzględnienia zgłoszonej przez niego zmiany miejsca zamieszkania, jeżeli nastą-
piła do 31 grudnia), wówczas należy przygotować korektę z uzasadnieniem.

Wraz ze zmianą adresu podatnika zmianie może ulec właściwy dla niego urząd skarbowy, 
do którego należało przesłać PIT-11 lub PIT-40. W takiej sytuacji w korygowanym formula-
rzu oprócz nowego adresu należy wskazać prawidłowy miejscowo urząd skarbowy. Korektę 
(wraz z uzasadnieniem) trzeba dostarczyć urzędowi skarbowemu, któremu pierwotnie dorę-
czono ten dokument. Urząd ten powinien przesłać skorygowany formularz do urzędu właści-
wego miejscowo dla podatnika. Prośbę o takie przesłanie płatnik może dodatkowo zawrzeć 
w uzasadnieniu do korekty.

Nieprawidłowa	kwota	kosztów	uzyskania	przychodu
Zasady wykazywania kosztów uzyskania przychodu w PIT-11 i PIT-40 są różne. Wspólne 

jest to, że w części D poz. 24 PIT-11 i w części E poz. 24 PIT-40 należy zaznaczyć właściwą 
pozycję dotyczącą kosztów zastosowanych w roku podatkowym.

W informacji PIT-11 płatnik powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów, jakie fak-
tycznie zastosował, obliczając zaliczkę na podatek za poszczególne miesiące roku podat-
kowego. Przykładowo, jeżeli koszty zostały obniżone do wysokości przychodu w danym 
miesiącu lub w wyniku błędu programu płacowego nie były przez pewien okres w ogóle na-
liczane, należy je wykazać w PIT-11 w faktycznie zastosowanej wysokości. 
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PrZYKŁad
Z powodu kłopotów finansowych spółka X przez 3 pierwsze miesiące 2014 r. nie wypła-
cała wynagrodzeń swoim pracownikom. Zaległe pensje zatrudnieni otrzymali dopiero 
w kwietniu 2014 r. wraz z wynagrodzeniem za ten miesiąc. W tej sytuacji, mimo reali-
zowania wypłat w kwietniu łącznie za 4 miesiące, do celów ustalenia zaliczki na poda-
tek można zastosować kwotę kosztów uzyskania przychodów za 1 miesiąc. W efek-
cie w PIT-11 za 2014 r. spółka powinna uwzględnić jedynie koszty faktycznie odliczone 
w 2014 r. W tej sytuacji pracownik, który sam będzie dokonywał rocznego obliczenia 
podatku, w zeznaniu rocznym (np. w PIT-37) ma prawo uwzględnić pełne ustawowe 
koszty także za okres od stycznia do marca 2014 r. 

Natomiast płatnik sporządzający PIT-40 powinien uwzględnić w nim:
●■ pełną sumę kosztów uzyskania przychodu przysługującą podatnikowi w danym roku 

(z uwzględnieniem rocznego limitu) albo
●■ faktycznie poniesione wydatki, udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.

Wskazanie niewłaściwego pola dotyczącego zastosowanych kosztów uzyskania przy-
chodów, zaniżenie lub zawyżenie kwoty kosztów uzyskania przychodów w PIT-11 lub PIT-40 
powoduje powstanie obowiązku skorygowania tych formularzy i pisemnego uzasadnienia 
dokonanej korekty.

błędna	kwota	przychodu
Często spotykaną nieprawidłowością przy sporządzaniu formularzy PIT-11 i PIT-40 jest wyka-

zywanie przez płatników, odpowiednio w części E i części F (np. w poz. 25), niewłaściwych sum 
przychodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym. Może to być wynikiem: 
●■ uwzględnienia w przychodach wynagrodzenia, które zostało postawione do dyspozycji 

podatnika w roku następującym po roku, za który jest sporządzany dany formularz (np. wy-
nagrodzenie za grudzień wypłacane w styczniu następnego roku),
●■ nieuwzględnienia pensji za grudzień poprzedniego roku, wypłaconej w styczniu, w roku, 

którego dotyczy PIT-11 lub PIT-40,
●■ wliczenia do przychodów wartości świadczeń zwolnionych z opodatkowania.

Popełnienie wskazanych błędów wiąże się z koniecznością przeliczenia kwoty przycho-
dów i ponownego przesłania formularza do urzędu (w trybie korekty) z prawidłowo wykaza-
ną wartością świadczeń otrzymanych w trakcie roku podatkowego.

wykazanie	w	formularzu	sporządzonym	za	poprzedni	rok	
zaliczki	na	podatek	opłaconej	w	bieżącym	roku
W praktyce zdarza się, że od należności podatnika pracodawca pobrał w poprzednim 

roku zaniżoną kwotę zaliczki na podatek i swój błąd poprawia w bieżącym roku, przelewa-
jąc na konto fiskusa brakującą kwotę zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji dopłatę 
podatku należy uwzględnić w formularzu PIT-11 sporządzanym za rok, w którym niedopłata 
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została uregulowana. Nieprawidłowe jest wykazywanie takiej dopłaty w PIT-11 za rok ubie-
gły. Gdyby pracodawca postąpił w ten sposób, musiałby skorygować wskazany formularz. 

PIT-11 jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy. 
Zatem niepobranej i nieopłaconej właściwej kwoty zaliczki nie wykazuje się w tej informacji 
ani w jej korekcie. 

Zarówno PIT-11, jak i jego korekta powinny obrazować stan faktyczny zaistniały w da-
nym roku. Dlatego w informacji powinny być uwzględnione tylko te zaliczki, które faktycz-
nie zostały pobrane przez pracodawcę z dochodu pracownika w roku, za który informacja 
jest sporządzona. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji 
indywidualnej z 22 września 2014 r. (IPPB4/415–589/14–2/MS1). Dotyczy to również PIT-40.

PrZYKŁad
Pracodawca Y na początku stycznia 2015 r. zauważył, że w przypadku jednego z pra-
cowników odprowadził w listopadzie 2014 r. zaliczkę podatkową w zaniżonej wysokości. 
Chcąc jak najszybciej naprawić ten błąd, 12 stycznia 2015 r. przelał na konto urzędu 
skarbowego niedopłaconą kwotę zaliczki, którą następnie potrącił ze styczniowej pensji 
pracownika. W przedstawionych okolicznościach dopłatę podatku trzeba będzie wyka-
zać w PIT-11 za 2015 r., mimo że dotyczyła 2014 r.

PodStawa	PrawNa:
●l art. 42 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. 251

●l art. 81, art. 82 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 251

●l § 2 i załącznik nr 13 do rozporządzenia Ministra Finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów 
rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od 
osób fizycznych – Dz.U. z 2014 r., poz. 1674

●l § 2 i załącznik nr 13 do rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych 
wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych – Dz.U. z 2014 r., poz. 1634

5ec92abb-1ea4-44cc-9097-b068b7e775af

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

>> przedawnienie roszczeń, roszczenia ze stosunku pracy, termin przedawnienia

2.		Kiedy	przedawniają	się	majątkowe	roszczenia	
ze	stosunku	pracy

Roszczenia ze stosunku pracy, co do zasady, przedawniają się po upływie 
3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Przedawnienie roszczenia 
powoduje, że wprawdzie nie można mówić o jego wygaśnięciu, ale jego 
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skuteczne dochodzenie zarówno przez pracownika, jak i przez praco-
dawcę może być bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. 

Istnienie roszczeń przedawnionych ma na celu ograniczenie możliwości dochodzenia ich 
po dłuższym czasie. Jest to niezbędne z punktu widzenia pewności stron stosunku pracy, że 
wszelkie rozliczenia między nimi uległy zakończeniu, a sprawy z tym związane nie wrócą po 

dowolnie długim okresie od zakończenia stosunku pracy. 
Mówiąc o roszczeniach ze stosunku pracy, należy 

mieć na względzie każde roszczenie, którego źródłem 
jest stosunek pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, 

mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę) (art. 2 Kodeksu pracy). Pracownik lub praco-
dawca występujący z powództwem, którego przedmiotem będzie przedawnione roszczenie, 
powinien liczyć się z możliwością oddalenia powództwa przez sąd. 

Należy pamiętać, że przedawnieniu ulegają roszczenia ze stosunku pracy o charakterze za-
równo majątkowym, np. o wypłatę ekwiwalentu urlopowego, jak i niemajątkowym, np. o udzie-
lenie urlopu wypoczynkowego. Niezależnie od tego podziału przedmiotem przeważającej 
części roszczeń ze stosunku pracy jest w szerokim rozumieniu wynagrodzenie za pracę. 

bezwzględne	terminy	przedawnienia
Zasadniczo okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy dla pracowników i praco-

dawców wynosi 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

PrZYKŁad	
Jan K. nie otrzymał wynagrodzenia za pracę za styczeń 2012 r. 1 kwietnia 2015 r. zło-
żył pozew w sądzie rejonowym w celu dochodzenia wypłaty wynagrodzenia. W tym 
przypadku pracownik ma niewielkie szanse na odzyskanie wynagrodzenia. Co do zasa-
dy, jego roszczenie jest przedawnione, co będzie skutkowało oddaleniem powództwa. 
Roszczenie pracownika stało się wymagalne 10 lutego 2012 r. (termin, w jakim praco-
dawca wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc). Zatem od 11 lutego 2012 r. rozpo-
czął bieg 3-letni termin przedawnienia roszczenia, który zakończył się 11 lutego 2015 r. 
Pracownik przegra sprawę, jeżeli pozwany pracodawca nie zrzekł się zarzutu przedaw-
nienia lub pracownik nie podniósł uzasadnionego zarzutu nadużycia prawa.

Krótsze terminy są zarezerwowane dla roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrzą-
dzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pra-
cowniczych. Roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia, w którym praco-
dawca dowiedział się o szkodzie, nie później niż z upływem 3 lat od dnia wyrządzenia szkody. 

Odrębnie należy potraktować roszczenia wynikające z umyślnego wyrządzenia pracodaw-
cy szkody przez pracownika czynem niedozwolonym. W takim wypadku należy stosować 
przepisy Kodeksu cywilnego (art. 4421 § 1 Kodeksu cywilnego). Zatem roszczenie pracodaw-
cy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika umyślnie przedawnia się z upływem 
3 lat od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o szkodzie i o tym, że osobą zobowiązaną 

�Zobacz�e-Poradnik�„Rozwiązywanie�umów��
o�pracę”�dostępny�w�Bibliotece�INFORFK��
na�www.inforfk.plE-Poradniki
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do jej naprawienia jest pracownik. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, 
w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 

Jeżeli źródłem szkody było przestępstwo (zbrodnia lub występek), wówczas okres prze-
dawnienia wynosi 20 lat od dnia wyrządzenia szkody, bez względu na to, kiedy poszkodowa-
ny pracodawca dowiedział się o szkodzie i o tym, że osobą zobowiązaną do jej naprawienia 
jest pracownik (art. 4421 § 2 Kodeksu cywilnego).

Przepisy o terminach przedawnienia są przepisami bezwzględnie obowiązującymi. 
Oznacza to, że nie mogą być przedłużane lub skracane w drodze czynności prawnych. Za 
niedopuszczalne należy uznać wszelkie modyfikacje – nawet te, które w tym zakresie kształ-
towałyby sytuację pracownika w sposób korzystniejszy. 

Wskazana zasada ma istotne znaczenie szczególnie dla pracowników będących słabszą, 
co do zasady, stroną stosunku pracy. Niemożność modyfikacji terminów przedawnienia peł-
ni funkcję ochronną przed skracaniem terminów dochodzenia roszczeń przeciwko praco-
dawcy. Dotyczy to również wydłużania okresów przedawnienia roszczeń przysługujących 
pracodawcom występującym przeciwko pracownikom. 

PrZYKŁad
Kandydat na pracownika Mateusz L. oraz przyszły pracodawca XYZ w drodze negocjacji 
doszli do porozumienia w zakresie poszczególnych warunków przyszłej umowy o pracę. 
Strony umówiły się m.in., że roszczenia wynikające z umowy będą ulegały przedawnieniu 
z upływem 5 lat. Mateusz L. po 4 latach wytoczył przeciwko pracodawcy powództwo o wy-
płatę zaległego ekwiwalentu za pranie odzieży. Pracodawca podniósł zarzut przedawnie-
nia. Z uwagi na bezprawność ustaleń zawartych między stronami w zakresie wydłużenia 
okresu przedawnienia roszczeń pracowniczych sąd oddalił powództwo. 

Należy pamiętać, że 3-letni termin przedawnienia obowiązuje w przypadku roszczeń ze 
stosunku pracy. Tym samym nie ma on zastosowania do roszczeń o podobnym charakterze 
wynikających z innych form zatrudnienia. 

PrZYKŁad
Pracodawca XYZ zatrudnia pracownika Marcina F., z którym dodatkowo zawarł umowę 
zlecenia. Oprócz tego pracownika pracodawca zatrudnia inną osobę, która wykonuje 
wyłączenie zlecenie na jego rzecz. W takim przypadku 3-letni termin przedawnienia 
będzie obowiązywał w stosunku do wynagrodzenia za pracę wynikającego z pracowni-
czego zatrudnienia. Natomiast termin przedawnienia należności wynikających z umów 
zlecenia reguluje art. 751 Kodeksu cywilnego, z którego wynika termin 2-letni. Dotyczy 
to również osoby mającej status pracownika, z którą pracodawca zawarł dodatkową 
umowę cywilnoprawną (w zakresie roszczeń wynikających z tej umowy). 

Dopuszczalną praktyką jest tzw. umowne odroczenie terminu spełnienia świadczenia 
– w stosunku do pracodawcy i pracownika. W takim przypadku dochodzi do przedłużenia 
okresu przedawnienia na skutek ustalenia późniejszego terminu wymagalności świadczenia. 
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Poruszając kwestię wymagalności roszczenia, warto zauważyć, że dla licznych roszczeń 
majątkowych ze stosunku pracy terminem ich wymagalności jest dzień ustania zatrudnienia. 
Dotyczy to np. roszczeń o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, roszczeń 
o odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, odprawy należnej w związku ze 
zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Początek	biegu	przedawnienia
Dzień, w którym określone roszczenie ze stosunku pracy stało się wymagalne, wyznacza 

początek biegu przedawnienia. Zatem jest to dzień, w którym powstał obowiązek spełnie-
nia danego świadczenia. 

Termin przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy należy liczyć od dnia jego wymagal-
ności, a więc od daty, gdy uprawniony miał prawo żądać spełnienia świadczenia. Możliwość 
oczekiwania spełnienia świadczenia jest obiektywnym stanem, który następuje w dniu po-
stawienia wierzytelności do dyspozycji.

W przypadku gdy termin spełnienia świadczenia wynika z ustawy, układu zbiorowego, 
regulaminu czy umowy o pracę, dniem wymagalności roszczenia będzie dzień wskazany 
w tych dokumentach jako termin realizacji zobowiązania. 

Skutek	upływu	terminu	przedawnienia
Należy przyjąć, że istotą przedawnionego roszczenia jest brak możliwości jego docho-

dzenia (uwzględnienia) przed organami uprawnionymi do rozstrzygania sporów w tym zakre-
sie. Niemożność dochodzenia roszczenia przedawnionego jest jednak względna. Z art. 292 
Kodeksu pracy wynika bowiem, że roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba 
że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia. Zatem 
należy uznać, że użyty w art. 292 Kodeksu pracy zwrot „roszczenia przedawnionego nie można 
dochodzić” w żadnym razie nie może być podstawą do uwzględnienia przedawnienia z urzędu. 

Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia jest oświadczeniem woli, które może złożyć 
strona uprawniona do powołania się na przedawnienie. Z oświadczenia tego wynika, że skła-
dający je nie uczyni użytku z przedawnienia. Skutkiem takiego oświadczenia będzie, mimo 
przedawnienia roszczenia, możliwość jego dochodzenia.

Należy pamiętać, że zrzeczenie się korzystania z przedawnienia jest nieważne przed upły-
wem przedawnienia. Strona, chcąc skorzystać z zarzutu przedawnienia, sama powinna pod-
nieść ten zarzut przed sądem. W przeciwnym razie sąd z własnej inicjatywy nie uwzględni 
upływu terminu przedawnienia. 

Zawieszenie	lub	przerwanie	biegu	przedawnienia	
Podczas trwania biegu terminu przedawnienia mogą mieć miejsce okoliczności skutkują-

ce jego zawieszeniem lub przerwaniem. Mają one istotny wpływ na ustalenie upływu okresu 
przedawnienia przez wydłużenie tego okresu. 

Zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy zostało uregulowane 
w art. 293 Kodeksu pracy, z którego wynika, że przedawnienie nie rozpoczyna się, a rozpo-
częte ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony 
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nie mógł dochodzić swoich roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzy-
gania sporów. Dla uznania nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu przedawnienia istotne jest 
więc wystąpienie przeszkody związanej z tzw. siłą wyższą. 

Przepisy nie definiują pojęcia siły wyższej. Należy przyjąć, że ma ona związek ze zdarze-
niami nadzwyczajnymi o charakterze zewnętrznym, którym nie można zapobiec. Zaliczają 
się do nich klęski żywiołowe, katastrofy, wojna lub poważne awarie.

PrZYKŁad	
Pracodawca XYZ rozstał się z pracownikiem z powodu popełnienia przez niego po-
ważnego przestępstwa. Pracownik został skazany na 4 lata pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia wykonania kary. Po 4 latach pracownik opuścił zakład karny 
i wytoczył pracodawcy proces o wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę, uznając, 
że bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia uległ zawiesze-
niu. Jednak pracownik jest w błędzie. Odbywanie prawomocnego wyroku w zakładzie 
karnym jest bowiem normalnym następstwem prowadzonego wcześniej postępowania 
kompetentnych organów państwa i nie może być utożsamiane z siłą wyższą. 

Od zawieszenia biegu terminu przedawnienia należy odróżnić jego przerwanie. Wystąpienie 
okoliczności powodujących przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że dotychczasowy okres 
przedawnienia uważa się za niebyły. W takim przypadku przedawnienie rozpoczyna swój bieg 
od początku. Wówczas znacznie wydłuża się czas na skuteczne dochodzenie roszczeń. Istnieją 
dwie okoliczności skutkujące przerwaniem biegu przedawnienia (art. 295 Kodeksu pracy). 

Okoliczności skutkujące przerwaniem biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia zostaje przerwany:

     
przez każdą czynność przed właściwym organem 
powołanym do rozstrzygania sporów lub egze-
kwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio 
w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokoje-
nia lub zabezpieczenia roszczenia

przez uznanie roszczenia

Po każdym przerwaniu biegu przedawnienia rozpoczyna ono swój bieg od nowa. 
Przedawnienie nie będzie jednak biegło od początku, dopóki postępowanie wszczęte w celu 
dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia nie zostało zakończone. 
b1305320-cccb-479a-9b50-0f5b4b418c9d

PodStawa	PrawNa:
●l art. 2, art. 291–293, art. 295 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

●l art. 112, art. 4421 § 1–2, art. 751 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 397

Sebastian	Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, od kilkunastu lat spe-
cjalizuje się w problematyce prawa pracy



VI. WYNAGRODZENIA50

MONITOR PPiU nr 8(272) 20 kwietnia 2015 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 8(272)
IFK

>> pracownik młodociany, wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zaliczka na podatek

3.		Kiedy	od	wynagrodzenia	pracownika	
młodocianego	nie	opłaca	się	podatku	i	składki	
zdrowotnej

ProbleM 	Zatrudniamy	pracownika	młodocianego	na	umowę	o	pracę	w	celu	
przygotowania	zawodowego.	Jest	to	dla	tej	osoby	I	rok	nauki,	a	jej	wynagro-
dzenie	wynosi	niewiele	więcej	niż	koszty	uzyskania	przychodów	(111,25	zł).	
Jaka	w	tej	sytuacji	będzie	wysokość	składki	zdrowotnej	i	zaliczki	na	podatek?	

rada 	 Jeżeli	 pracownik	 młodociany	 złożył	 Państwu	 oświadczenie	 PIt-2	
w	sprawie	stosowania	miesięcznej	kwoty	zmniejszającej	podatek,	to	zarów-
no	zaliczka	na	podatek,	jak	i	składka	zdrowotna	wyniosą	0	zł.	

UZaSadNIeNIe  Pracownik młodociany również uzyskuje przychody ze stosunku pracy, któ-
re są rozliczane na takich samych zasadach jak przychody dorosłych pracowników. Jednak 
wynagrodzenie pracownika młodocianego jest uzależnione od roku nauki oraz przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i wynosi:
●■ w I roku nauki – 4% przeciętnego wynagrodzenia,
●■ w II roku nauki – 5% przeciętnego wynagrodzenia,
●■ w III roku nauki – 6% przeciętnego wynagrodzenia.

Przykładowo, od 1 marca do 31 maja 2015 r. wysokość wynagrodzenia dla pracownika 
w I roku nauki wynosi 157,71 zł (3942,67 zł x 4%). Pracownicy młodociani (podobnie jak inni 
pracownicy) przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym składają płatnikowi oświadczenie 
PIT-2 uprawniające do stosowania przy obliczaniu zaliczki tzw. kwoty zmniejszającej podatek 
(46,33 zł). Jej zastosowanie spowoduje, że ze względu na niski dochód takiego pracownika 
zarówno zaliczka na podatek, jak i składka zdrowotna wyniosą 0 zł. 

PrZYKŁad
Michał F. jest pracownikiem młodocianym w I roku nauki. Jego wynagrodzenie od 1 mar-
ca 2015 r. wynosi 157,71 zł. Pracownik młodociany ma prawo do podstawowych kosztów 
uzyskania przychodów i złożył PIT-2. 

Rozliczenie wynagrodzenia za marzec na liście płac powinno wyglądać następująco:

Lp. Pozycja Wysokość

1 2 3

1. Wynagrodzenie zasadnicze 157,71 zł

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
w części finansowanej przez pracownika 

157,71 zł

�Zobacz�e-Poradnik�„Wynagrodzenia�w�pyta-
niach�i�odpowiedziach”�dostępny�w�Bibliotece�
INFORFK�na�www.inforfk.plE-Poradniki
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1 2 3

3. Składki na ubezpieczenia:
●■ emerytalne (9,76%) 
●■ rentowe (1,5%)
●■ chorobowe (2,45%) 

Składki razem

15,39 zł
2,37 zł
3,86 zł

21,62 zł

4. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 2 – poz. 3) 136,09 zł

5.
a)
b)

Składka zdrowotna:
należna do ZUS (9%)
do odliczenia od zaliczki na podatek (7,75%) 

12,25 zł, po obniżeniu – 0 zł
10,55 zł, do odliczenia – 0 zł

6. Przychód ogółem 157,71 zł

7. Koszty uzyskania przychodów 111,25 zł

8. Podstawa opodatkowania (poz. 2 – poz. 3 – poz. 7) – po za-
okrągleniu do pełnych złotych

25,00 zł

9.
a)
b)

Zaliczka na podatek dochodowy:
wyliczona (poz. 8 x 18% – 46,33 zł)
do zapłaty do urzędu skarbowego (poz. 9a – poz. 5b) – po 
zaokrągleniu do pełnych złotych

0,00 zł
0 zł

10. Kwota do wypłaty (netto) (poz. 6 – poz. 3 – poz. 5b – poz. 9b) 136,09 zł

Ponieważ zaliczka wyniosła 0 zł, składkę zdrowotną do ZUS również należy obniżyć do 0 zł.

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, czyli w tym przypadku 
do 0 zł, nie ma wpływu na prawo młodocianego pracownika do świadczeń zdrowotnych. Do 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasa-
dach określonych w ustawie zdrowotnej mają bowiem prawo m.in. osoby objęte powszech-
nym – zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym – ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoba 
podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, już po zgłoszeniu do tego ubezpie-
czenia, uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Tak jest również w przypadku pra-
cownika młodocianego. Na prawo do opieki zdrowotnej nie ma wpływu obniżenie składki 
do wysokości zaliczki, skoro taka czynność wynika wprost z przepisów ustawy zdrowotnej.

7faebe93-92f4-412b-a092-07a6fe448d01

PodStawa	PrawNa:
●l art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 2, art. 83 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 396

●l art. 32 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. 251

●l komunikat Prezesa GUS z 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 
2014 r. – M.P. z 2015 r., poz. 181

Izabela	Nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i roz-
liczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych
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>> ubezpieczenie wypadkowe, składka, obowiązki płatnika, ZUS

1.	 	Jak	samodzielnie	ustalić	wysokość		
stopy	procentowej	składki	na	ubezpieczenie	
wypadkowe	

Płatnicy składek, którzy przez ostatnie 3 lata nie składali informacji 
ZUS IWA, muszą indywidualnie ustalić stopę procentową składki wypad-
kowej. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej zależy od liczby 
osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Dla płatników zgła-
szających mniej niż 10 ubezpieczonych stopa procentowa składki jest 
zryczałtowana i wynosi w obecnym roku składkowym 1,80%. 

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe stawki stóp procentowych składki wypadkowej. 
Niektórzy płatnicy powinni indywidualnie ustalić wysokość stawki na podstawie obowiązu-
jących w tym zakresie przepisów. Sposób jej ustalenia jest uzależniony od liczby osób zgła-
szanych do ubezpieczenia wypadkowego – w przeważającej większości ustalanej na pod-
stawie danych z poprzedniego roku kalendarzowego. Wysokość stopy procentowej składki 
na ubezpieczenie wypadkowe jest:
1)  wyliczana płatnikowi przez ZUS, jeśli płatnik złożył za 3 ostatnie, kolejne lata kalendarzo-

we informację ZUS IWA,
2)  ustalana samodzielnie przez płatnika w zryczałtowanej wysokości, jednakowej dla wszyst-

kich płatników z tej grupy (w bieżącym roku składkowym wynosi 1,80% podstawy wymiaru 
składek),

3)  ustalana samodzielnie przez płatnika w wysokości, jaka została przypisana grupie dzia-
łalności, do której należy płatnik ze względu na swój rodzaj przeważającej działalności 
według PKD.

W pierwszym przypadku o wysokości tej 
stopy, ustalonej na dany rok składkowy na 
podstawie danych przekazanych w infor-
macji ZUS IWA, płatnik jest zawiadamiany 
przez ZUS w terminie do 20 kwietnia danego 
roku (art. 28 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy 
wypadkowej).

W drugim przypadku wysokość ta jest 
z góry ustalana jako 50% najwyższej stopy procentowej składki na to ubezpieczenie okre-
ślonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik 
nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpiecze-
nie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagro-
żeń zawodowych i ich skutków. W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. 

UWAGA!
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wy-
padkowe jest ustalana na rok składkowy, który 
trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca na-
stępnego roku.
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najwyższa stopa procentowa składki została ustalona dla 
grupy działalności Górnictwo ropy naftowej i gazu ziem-
nego w wysokości 3,60%, co oznacza, że zryczałtowana 
wysokość stopy procentowej składki w tym okresie wy-
nosi 1,80%. W takiej wysokości będą opłacali składkę płatnicy:
●■ niewpisani do rejestru REGON oraz 
●■ wpisani do tego rejestru, ale którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej 

niż 9 ubezpieczonych (art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej).

Trzeci sposób ustalenia obowiązującej wy-
sokości stopy procentowej składki na ubezpie-
czenie wypadkowe dotyczy płatników, którzy 
zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co 
najmniej 10 ubezpieczonych, ale nie składali in-
formacji ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzo-
we (art. 33 ust. 1 ustawy wypadkowej). Wartość 
stopy procentowej jest ustalana przez tych płatników w wysokości określonej przepisami rozpo-
rządzenia dla grupy działalności, do której należą na podstawie swojego rodzaju przeważającej 
działalności według PKD. Wysokość stóp procentowych składek dla grup działalności według PKD 
określa bezpośrednio załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procen-
towej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Na potrzeby ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadko-
we przyjmuje się, że płatnik należy do grupy działalności ze względu na swój rodzaj przewa-
żającej działalności według PKD:
●■ z jakim był on ujęty w rejestrze REGON na 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok 

składkowy (art. 29 ust. 1 ustawy wypadkowej) albo
●■ z jakim został on ujęty w rejestrze REGON na dzień, od którego został zgłoszony w ZUS 

(jako płatnik na ubezpieczenie wypadkowe) – w przypadku nowo zgłaszanych płatników 
składek (art. 29 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Skorzystaj�z�kalkulatora�składki�wypadko-
wej�dostępnego�na�www.inforfk.pl 

KALKULATORY

UWAGA!
Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe wysokości 
stóp procentowych składek dla grup działalności 
według PKD.

Ustalenie liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego

na podstawie liczby ubezpieczonych pod-
legających zgłoszeniu do tego ubezpie-
czenia w miesiącu, od którego płatnik 
został zgłoszony w ZUS (art. 28 ust. 4 
ustawy wypadkowej) (w przypadku nowo 
zgłaszanych płatników składek, kiedy 
nie można ustalić tej liczby jako średniej 
z roku poprzedniego) 

jako średnia miesięczna liczba ubezpieczo-
nych zgłaszanych do tego ubezpieczenia 
w roku kalendarzowym poprzedzającym 
dany rok składkowy. Średnią tę ustala się 
z miesięcy, w których płatnik zgłaszał do 
tego ubezpieczenia co najmniej jednego 
ubezpieczonego choćby tylko przez jeden 
dzień (art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej)

albo
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PrZYKŁad	
Spółka jest zgłoszona jako płatnik składek od 15 czerwca 2012 r. Złożyła już informacje 
ZUS IWA za 2013 r. i 2014 r. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe 
na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. spółka ustala za-
tem samodzielnie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, 
do której należy ze względu na swój rodzaj działalności według PKD, z jakim była ujęta 
w rejestrze REGON na 31 grudnia 2014 r. 

PrZYKŁad	
Spółka jest zgłoszona jako płatnik składek od 3 lutego 2014 r. Nie składała więc jeszcze 
żadnej informacji ZUS IWA. Liczbę ubezpieczonych ustaliła jako średnią miesięczną 
z 11 miesięcy 2014 r. Wyniosła ona 16 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na 
ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 
2016 r. spółka ustala zatem samodzielnie w wysokości stopy procentowej określonej dla 
grupy działalności, do której należy ze względu na swój rodzaj działalności według PKD, 
z jakim była ujęta w rejestrze REGON na 31 grudnia 2014 r.

PrZYKŁad	
Spółka jest zgłoszona jako płatnik składek od 8 stycznia 2015 r. Od tej daty jest 
równocześnie płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe. Liczbę ubezpie-
czonych, która wynosiła 15 osób, spółka ustaliła ze stycznia 2015 r., gdyż tylu ubez-
pieczonych podlegało w tym miesiącu zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego. 
Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający 
od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. spółka ustala zatem samodzielnie w wy-
sokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należy ze 
względu na swój rodzaj działalności według PKD, z jakim była ujęta w rejestrze 
REGON na dzień zgłoszenia w ZUS. Tak ustaloną liczbę ubezpieczonych oraz przy-
należność do grupy działalności spółka brała również pod uwagę, określając wy-
sokość tej stopy na okres od 8 stycznia do 31 marca 2015 r. Za okres do 31 marca 
2015 r. spółka stosowała ustaloną dla swojej grupy działalności stopę procentową 
składki obowiązującą do tej daty.

PodStawa	PrawNa:	84c95e54-0ac2-4c7f-9a50-2e7758cc6920

●l art. 2 pkt 4, pkt 8 i pkt 10, art. 27–33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

●l § 3 i załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie 
różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 878; ost.zm. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 379

roman	dorawa	–  prawnik, ekspert i praktyk, od 11 lat zajmujący się prawem ubezpie-
czeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z zakresu 
ubezpieczeń i składek
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>> podstawa wymiaru składki, honorarium, pracownik, obowiązki płatnika

2.	 	Czy	należy	oskładkować	honorarium	autorskie	
pracownika

ProbleM 	Zatrudniamy	pracownika	na	stanowisku	programisty.	w	ramach	
swoich	obowiązków	pracownik	stworzył	oprogramowanie	do	obsługi	gabi-
netów	lekarskich.	Z	tego	tytułu,	zgodnie	z	umową	o	pracę,	wypłaciliśmy	mu	
dodatkowe	wynagrodzenie.	Czy	w	tym	przypadku	honorarium	autorskie	na-
leży	oskładkować?	

rada 	tak.	dodatkowe	wynagrodzenie	wypłacone	pracownikowi	za	utwór	
w	 postaci	 oprogramowania,	 które	 powstało	 w	 ramach	 jego	 obowiązków	
pracowniczych,	 jest	 przychodem	 ze	 stosunku	 pracy	 i	 podlega	 oskładko-
waniu.	Kwotę	tego	wynagrodzenia	należy	zsumować	z	wynagrodzeniem	za	
pracę	i	od	łącznej	kwoty	obliczyć	składki	na	ubezpieczenia	społeczne	i	ubez-
pieczenie	zdrowotne,	a	następnie	wykazać	i	rozliczyć	je	w	imiennym	rapor-
cie	ZUS	rCa.

UZaSadNIeNIe  Prawa autorskie do programów komputerowych, które zostały stworzone 
w ramach umowy o pracę, od chwili ich powstania z mocy prawa przysługują pracodawcy, 
o ile umowa o pracę nie stanowi inaczej (art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych). Jeśli więc pracownik, wykonując swoje obowiąz-
ki pracownicze, stworzy oprogramowanie, do którego z mocy 
prawa autorskie prawa majątkowe będą przysługiwać praco-
dawcy, ewentualne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu na-

leży oskładkować. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 14 lutego 2012 r. (III UZP 4/11, 
OSNP 2012/15–16/198), w której wyraził pogląd, że:

(…) wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa (…) 
autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku 
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe określone w art. 18 ust. 1 
w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

W uzasadnieniu tej uchwały SN wska-
zał, że w przypadku tzw. utworów pracow-
niczych nie ma potrzeby zawierania do-
datkowej umowy (m.in. licencyjnej, umowy 
o dzieło) o przeniesienie autorskich praw ma-
jątkowych. W świetle ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (jeżeli ustawa 

Pełną�treść�orzeczenia�znajdziesz�
na�www.inforfk.pl

ORZECZENIA

UWAGA!
Jeżeli prawo do honorarium autorskiego pracow-
nika wynika ze stosunku pracy, to należy odprowa-
dzić od niego składki na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne.
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lub umowa o pracę nie stanowią inaczej) pracodawca, którego pracownik stworzył utwór 
w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, z chwilą przyjęcia utworu nabywa 
autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego za-
miaru stron (art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

PrZYKŁad
Maria B. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w agencji reklamowej na stano-
wisku copywritera. Do jej obowiązków pracowniczych należy m.in. tworzenie tekstów 
i haseł reklamowych. W umowie o pracę ma zagwarantowane honorarium autorskie 
w wysokości 5% od wartości projektu. W tej sytuacji honorarium autorskie należy zsu-
mować z wynagrodzeniem za pracę i od łącznej kwoty naliczyć składki ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przy-
chód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu za-
trudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 
pkt 9 ustawy systemowej). Przychód stanowi także podstawę wymiaru składki na ubez-
pieczenie zdrowotne (art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Oznacza to, że oskładkowaniu 
podlega nie tylko wynagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy o pracę, ale także do-

datkowe wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymuje od 
pracodawcy np. za stworzenie w ramach stosunku pracy 
danego utworu.

Oskładkowaniu będzie podlegało też wynagrodzenie uzy-
skane z tytułu udzielenia licencji lub z tytułu umowy o dzieło, 

jeżeli umowa ta zostanie zawarta z własnym pracownikiem (art. 18 ust. 1a ustawy systemo-
wej). W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, zgodnie 
z którym za pracownika uważa się również osobę wykonującą umowę cywilnoprawną, jeże-
li taka umowa jest zawarta z własnym pracodawcą lub jeżeli w ramach tej umowy osoba ta 
wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.

W interpretacji z 19 lutego 2015 r. (znak DI/100000/43/1517/2014) oddział ZUS w Gdańsku 
wskazał, że:

(…) umowa licencyjna sama w sobie, tak jak i umowa o dzieło nie stanowi, w świetle 
przywołanego wyżej art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
tytułu do ubezpieczeń społecznych. Zatem za osoby, które zawarły tego typu 

umowy z przedsiębiorcą nie będzie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia 
społeczne, o ile osoby te nie będą pozostawały z przedsiębiorcą w stosunku pracy. 

PrZYKŁad
Na podstawie odrębnej umowy pracownik stworzył program komputerowy i udzielił praco-
dawcy licencji na korzystanie z niego przez okres 1 roku, za co otrzymuje 1500 zł miesięcznie. 
Wynagrodzenie to jest doliczane do wynagrodzenia zasadniczego i objęte obowiązkowymi 
składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, tak jak wynagrodzenie 
za pracę, ponieważ umowa licencyjna została zawarta z własnym pracodawcą. 

Posłuchaj�audiokomentarza�„Nowe��
zasady�oskładkowania�zleceń”���
dostępnego�w�Bibliotece�INFORFK��
na�www.inforfk.pl

Radio
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PodStawa	PrawNa:
●l art. 4 pkt 9, art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 1, 1a i ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121

●l art. 12 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – j.t. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016

●l art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 396

79ad3e9c-4a65-444a-9c00-eac02e4be986

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

>> Fundusz Pracy, osoba fizyczna, zleceniodawca, umowa zlecenia

3.	 	Jak	opłacać	składki	na	Fundusz	Pracy		
po	zmianie	stanowiska	ZUS

ProbleM 	Prowadzę	jednoosobową	działalność	gospodarczą	i	od	pół	roku	za-
trudniam	w	ramach	umowy	zlecenia	osobę,	dla	której	jest	to	jedyny	tytuł	do	
ubezpieczeń	w	ZUS.	Jako	że	nie	posiadam	statusu	pracodawcy	(nie	zatrud-
niam	 żadnego	 pracownika),	 do	 tej	 pory	 nie	 opłacałem	 za	 wspomnianego	
zleceniobiorcę	składek	na	Fundusz	Pracy.	Czy	nie	doszło	ostatnio	do	zmian	
przepisów	i	obecnie	powinienem	odprowadzać	tę	składkę	od	zawartego	zle-
cenia?	

rada 	 Nie.	Zleceniodawcy	będący	osobami	fizycznymi	niezatrudniającymi	ani	
jednego	pracownika	nadal	nie	opłacają	składek	na	Fundusz	Pracy	za	zlecenio-
biorców.	Potwierdził	to	ZUS	w	swoim	stanowisku	z	7	kwietnia	2015	r.

UZaSadNIeNIe  Mimo braku nowelizacji przepisów dotyczących składek na Fundusz Pracy 
ZUS chciał zmienić zasady ich uiszczania. Modyfikacje miały dotyczyć małych podmiotów nie-
zatrudniających żadnej osoby w ramach stosunku pracy. Zgodnie z komunikatem, który ukazał 
się na stronie internetowej ZUS 13 marca 2015 r., płatnicy składek będący osobami fizycznymi 
niezatrudniającymi ani jednego pracownika byli zobligowani do opłacania składki na FP za osoby 
zatrudnione na podstawie umów zlecenia lub umów o podobnym charakterze. Składki za wska-
zane osoby miały być opłacane począwszy od składek za marzec 2015 r. (tj. odprowadzanych 
w kwietniu  2015 r.).

Jednak w zmienionym na stronie internetowej komunikacie z 7 kwietnia 2015 r. ZUS wyco-
fał się z tej interpretacji przepisów, przywracając dotychczasowe zasady. Zatem ZUS nadal 
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nie będzie żądał wpłat na FP od zleceń realizo-
wanych na rzecz podmiotu, który nie miał sta-
tusu pracodawcy. 

Jak wynika z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c usta-
wy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, za osoby wykonują-
ce pracę na podstawie umowy zlecenia, agen-
cyjnej albo innej umowy o świadczenie usług 

obowiązkowe składki na FP opłacają tylko:
●■ pracodawcy, a więc jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości praw-

nej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika, oraz
●■ inne jednostki organizacyjne.

Jak informował ZUS w nieaktualnym częściowo komunikacie z 13 marca 2015 r., zmiana 
miała wynikać z uzyskanego stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Resort 
pracy przyznał bowiem, że przepisy nie określają wprost osoby fizycznej jako podmiotu zo-
bowiązanego do opłacania składek na FP i nie definiują pojęcia płatnika składek. Jednak 
w opinii resortu pracy w analizowanych okolicznościach do tych osób powinna mieć zasto-
sowanie definicja płatnika z art. 4 pkt 2 ustawy systemowej.

PodStawa	PrawNa:
●l art. 2 ust. 1 pkt 25, art. 104, art. 104a, art. 104b ust. 1 oraz art. 104c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t.  Dz.U. z 2015 r., poz. 149; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 357

8c458ab4-25f1-4857-b79a-5fa51e4d4c6a

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

UWAGA!
Płatnik składek będący osobą fizyczną, która nie 
zatrudnia ani jednego pracownika nie musi opła-
cać składki na FP za zleceniobiorców podlegają-
cych obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

W MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń nr 9/2015 w dziale 
„Temat numeru”:

Czy ZUS może podczas kontroli kwestionować umowy o dzieło
Z artykułu Czytelnicy dowiedzą się m.in.:

●� jak przebiega kontrola ZUS, 

●� jakie uprawnienia ma ZUS, a jakie przedsiębiorca,

●� jakie środki dowodowe mogą być wymagane przez ZUS,

●� jakimi dowodami może bronić się płatnik składek, 

●� w jaki sposób płatnik składek może odwołać się od negatywnej decyzji ZUS.

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

POleCAMy!
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>> potrącenie, zasiłek, kwota wolna

1.		Potrącenia	z	zasiłków	–	8	najczęstszych	błędów	
popełnianych	przez	płatników	

Pracodawcy, którzy są płatnikami zasiłków z ubezpieczenia społeczne-
go, tj. chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego 
oraz świadczenia rehabilitacyjnego, mają obowiązek m.in. dokonywania 
stosownych potrąceń z tych świadczeń. W tym zakresie płatnicy często 
popełniają błędy, m.in. z powodu stosowania zasad potrącania właści-
wych dla wynagrodzenia za pracę.

Obowiązek dokonywania potrąceń z zasiłków dotyczy 
pracodawców, którzy na 30 listopada poprzedniego roku 
zgłaszali do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób 
i obecnie w imieniu ZUS wypłacają te świadczenia. 

błąd	1.	brak	odpowiedniego	tytułu	wykonawczego	
Jeżeli pracodawca otrzyma pismo od komornika czy urzędu administracji państwowej (US, 

ZUS) o egzekucji należności przysługujących pracownikowi, ma obowiązek sprawdzić, czego 
zajęcie dotyczy. Jeśli w tytule pisma znajduje się nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale rów-
nież inne świadczenia i zasiłki, oznacza to, że pracodawca może dokonać potrąceń z zasiłków. 

błąd	2.	Stosowanie	do	potrąceń	z	zasiłków	zasad	wynikających	
z	Kodeksu	pracy
Potrąceń z zasiłków dokonuje się na podstawie art. 139–141 ustawy o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna), a nie na podstawie 
Kodeksu pracy (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 10 § 3 ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji). Zasiłek nie jest bowiem wynagrodzeniem. Po 
pierwsze, jest świadczeniem uregulowanym w odrębnej ustawie z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych, a nie w przepisach prawa pracy. Po drugie, pod względem podatkowym jest inną 
kategorią przychodów. Nie jest przychodem ze stosunku pracy, lecz przychodem z tzw. in-
nych źródeł. Dlatego nie może być traktowa-
ny na równi z wynagrodzeniem także w za-
kresie potrąceń. 

Lista dopuszczalnych potrąceń określo-
na w ustawie emerytalnej pokrywa się z li-
stą przymusowych potrąceń wymienionych 
w Kodeksie pracy tylko w zakresie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych 
na zaspokojenie należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych, a także – choć z pewny-
mi różnicami – świadczeń alimentacyjnych ściąganych w trybie bezegzekucyjnym. To ozna-
cza, że z zasiłku nie można potrącić kar porządkowych i udzielonych pracownikowi zaliczek. 

�Zobacz�Ściągi�Księgowego�i�Kadrowego��
„Jak�dokonać�potrąceń�z�zasiłków��
–�po�zmianach�od�1�marca�2015�r.”���
dostępne��na�www.inforfk.pl

E-Poradniki

UWAGA!
Z zasiłków, co do zasady, nie można potrącić kar po-
rządkowych i zaliczek udzielonych pracownikowi.
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błąd	3.	dokonywanie	potrąceń	z	wynagrodzenia	chorobowego	
na	zasadach	przewidzianych	dla	zasiłków

Potrąceń na zasadach wynikających z Kodeksu pracy dokonuje się z wynagrodzenia za 
pracę. Jednak niektórzy pracodawcy traktują wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 
jak zasiłek, ponieważ oba te świadczenia są związane z niezdolnością do pracy. Gdy pracow-

nik np. przechorował cały miesiąc, za który przysługuje 
mu zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek, 
dokonują potrącenia od całości, na zasadach właści-
wych dla zasiłku. Jest to działanie nieprawidłowe. Jeśli 

za część miesiąca przysługuje wynagrodzenie chorobowe, płatne ze środków pracodawcy 
w ramach limitu 33 lub 14 dni w ciągu roku, to od tego świadczenia potrąca się składkę zdro-
wotną i podatek. Wynagrodzenie chorobowe jest bowiem objęte ochroną tak jak wynagro-
dzenie za pracę. Nie jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa, lecz świadczeniem pochodzącym ze środków pracodawcy, przysługującym na 
podstawie Kodeksu pracy. 

błąd	4.	wyznaczanie	kwoty	granicznej	potrącenia	od	zasiłku	
netto
Zasiłek, podobnie jak wynagrodzenie za pracę czy wynagrodzenie chorobowe, jest chro-

niony przed nadmiernymi potrąceniami. Zasiłek zapewnia środki pieniężne na życie, w sytu-
acji gdy z powodu choroby pracownik nie może wykonywać pracy i zarabiać. Dlatego wpro-
wadzono granicę potrącenia. Jest to maksymalna dopuszczalna kwota, o którą pracodawca 
może pomniejszyć zasiłek na poczet spłaty zadłużenia. Jednak pracodawcy muszą mieć na 
uwadze różnicę w ustalaniu kwoty granicznej dla potrąceń z zasiłków i dla potrąceń z wy-
nagrodzeń. Wysokość zasiłku podlegającego potrąceniom ustala się od kwoty tego świad-
czenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
(od zasiłków nie naliczamy żadnych składek). Oznacza to, że podstawą wyznaczenia kwoty 
granicznej jest kwota zasiłku brutto. Dla przypomnienia, granicę potrącenia z wynagrodze-
nia za pracę stanowi kwota netto, czyli przychód po odliczeniu wszystkich narzutów, tj. skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych. 

błąd	5.	Niezmniejszanie	kwoty	wolnej	proporcjonalnie	do	liczby	
dni	zasiłkowych
Drugim elementem ochrony zasiłku przed potrąceniem – obok kwoty granicznej – jest 

kwota wolna od potrąceń, czyli podobnie jak w przypadku wynagrodzenia. 
Jednak, po pierwsze, kwota wolna odpowiada innemu świadczeniu niż płaca minimal-

na –  jest nią najniższa emerytura, która co roku ulega zmianie (obowiązuje od 1 marca do 
końca lutego następnego roku). Po drugie, kwota wolna ulega zmniejszeniu proporcjonal-
nie do wypłacanego zasiłku (art. 141 ust. 2 ustawy emerytalnej). Oznacza to, że jeżeli zasiłek 
przysługuje za część miesiąca, kwotę wolną należy odpowiednio zmniejszyć. Kwotę wolną, 

�Zobacz�e-Poradnik�„Obliczanie�wysokości�
świadczeń�chorobowych”�dostępny�w�Bibliotece�
INFORFK�na�www.inforfk.plE-Poradniki
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tj. 50% lub 60% najniższej emerytury (w zależności od rodzaju egzekwowanej należności), 
należy podzielić przez 30, a wynik pomnożyć przez liczbę dni, za które przysługuje zasiłek. 
Wprawdzie stosowanie takiego stałego podzielnika nie wynika wprost z przepisów ustawy 
emerytalnej, ale jest rekomendowane przez ZUS i ministerstwo pracy. Podzielnik ten jest ana-
logiczny do stosowanego przy ustalaniu stawki dziennej zasiłku. Zmniejszania miesięcznej 
kwoty wolnej nie dokonuje się przy potrąceniach z wynagrodzenia za pracę (ze względu na 
brak podstawy prawnej). Zdarza się jednak, że pracodawcy stosują tę zasadę w odniesieniu 
do zasiłków, czego skutkiem jest zaniżenie części zasiłku podlegającej potrąceniu. W kon-
sekwencji wierzyciel otrzyma mniej z tytułu spłaty długu. 

Warto też wskazać, że o ile kwota wolna przy potrąceniach z wynagrodzenia za pracę ulega 
proporcjonalnemu obniżeniu u pracowników niepełnoetatowych (stosownie do ich wymiaru 
czasu pracy), o tyle takiego zmniejszenia nie stosuje się do kwot wolnych przy dokonywa-
niu potrąceń z zasiłków. Zatem kwota wolna jest taka sama bez względu na wymiar etatu.

PrZYKŁad
Zasiłki pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu (pracownik ma prawo do podstawowych 
kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek) zajął dyrektor oddziału 
ZUS z tytułu niezapłaconych składek dotyczących prowadzonej wcześniej i obecnie za-
kończonej działalności gospodarczej, na kwotę 4800 zł. Pracownik, z wynagrodzeniem 
miesięcznym 3150 zł brutto, chorował przez cały luty. 10 marca, zgodnie z przyjętym 
w firmie terminem wypłat, otrzymał:
●■ wynagrodzenie chorobowe za 20 dni w wysokości 1449,60 zł brutto,
●■ zasiłek chorobowy za 8 dni w wysokości 579,84 zł brutto.

Krok 1. Potrącenie z wynagrodzenia chorobowego 
Ustalenie wynagrodzenia chorobowego netto:
●■ 1449,60 zł – 111,25 zł = 1338,35 zł; po zaokrągleniu 1338 zł – podstawa opodatkowania,
●■ (1338 zł x 18%) – 46,33 zł = 194,51 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
●■ 1449,60 zł x 9% = 130,46 zł – składka zdrowotna należna ZUS,
●■ 1449,60 zł x 7,75% = 112,34 zł – składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek,
●■ 194,51 zł – 112,34 zł = 82,17 zł; po zaokrągleniu 82 zł – zaliczka na podatek do urzędu 
skarbowego,
●■ 1449,60 zł – 130,46 zł – 82 zł = 1237,14 zł – wynagrodzenie chorobowe netto.

Granica potrącenia:
1237,14 zł x 1/2 = 618,57 zł – połowa wynagrodzenia netto dla należności 
niealimentacyjnych.
Kwota wolna:
964,62 zł – jest to miesięczna kwota wolna dla 3/4 etatu (dla pełnego etatu wynosi 
1286,16 zł).
Wynagrodzenie chorobowe po potrąceniach:
●■ 1237,14 zł – 964,62 zł = 272,52 zł – maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia 
z uwzględnieniem kwoty wolnej,
●■ 1237,14 zł – 272,52 zł = 964,62 zł – kwota wolna do wypłaty.
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Krok 2. Potrącenie z zasiłku chorobowego 
Ustalenie zasiłku chorobowego netto:
●■ 579,84 zł; po zaokrągleniu 580 zł – podstawa opodatkowania,
●■ 580 zł x 18% = 104,40 zł; po zaokrągleniu 104 zł – należna US zaliczka na podatek,
●■ 579,84 zł – 104 zł = 475,84 zł – zasiłek netto. 

Granica potrącenia:
579,84 zł x 25% = 144,96 zł – maksymalna część zasiłku brutto podlegająca potrąceniu 
na rzecz świadczeń niealimentacyjnych. 
Kwota wolna:
422,23 zł : 30 x 8 dni = 112,59 zł – połowa najniższej emerytury obowiązującej do 28 lu-
tego 2015 r. (844,45 zł x 50%) obliczona proporcjonalnie do liczby dni zasiłku w lutym.
Zasiłek chorobowy po potrąceniu:
●■ 475,84 zł – 112,59 zł = 363,25 zł – ta kwota przekracza granicę potrącenia, zatem na-
leży ją ograniczyć do 144,96 zł,
●■ 475,84 zł – 144,96 zł = 330,88 zł – zasiłek do wypłaty.

błąd	6.	Zastosowanie	błędnej	kwoty	wolnej	przy	zasiłku	
należnym	za	okres	od	lutego	do	marca
Problematyczny dla pracodawców-płatników może być przypadek, kiedy zasiłek przysłu-

guje za okres przypadający na luty i marzec, np. zwolnienie lekarskie pracownika obejmuje 
koniec lutego i początek marca. Chodzi o właściwe ustalenie kwoty wolnej, gdy od 1 marca 
zaczyna obowiązywać nowa wysokość najniższej emerytury. Zasada jest taka, że dla zasiłku 
przysługującego za luty należy obliczyć osobno kwotę wolną według najniższej emerytury 
w wysokości obowiązującej w lutym i osobno nową kwotę wolną dla marca. 

PrZYKŁad
Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na około 4000 zł. Chorował w okresie 
od 18 lutego do 8 marca (19 dni). Za ten czas przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe 
za 4 dni (od 18 do 21 lutego) oraz zasiłek chorobowy za 15 dni (od 22 lutego do 8 mar-
ca), w wysokości odpowiednio 271,52 zł oraz 1018,20 zł, w tym 475,16 zł za 7 dni lutego 
i 543,04 zł za 8 dni marca. Pracownik nie złożył oświadczenia PIT-2. Świadczenia za cały 
okres choroby zostały wypłacone w marcu. 
Potrącenie z zasiłku chorobowego netto za luty i marzec:
Krok 1. Wyznaczenie granicy potrącenia
1018,20 zł x 60% = 610,92 zł – maksymalna kwota do potrącenia dla alimentów.
Krok 2. Wyznaczenie kwot wolnych od potrąceń
Kwota wolna od potrąceń:
1)  w lutym: 422,23 zł (50% najniższej emerytury, tj. 844,45 zł);
   Kwota wolna od potrąceń, zmniejszona proporcjonalnie:
  422,23 zł : 30 dni x 7 dni (liczba dni, za które przysługiwał zasiłek chorobowy w lutym, 

tj. od 22 do 28 lutego) = 98,52 zł;
2)  w marcu: 440,23 zł (50% najniższej emerytury od 1 marca 2015 r., tj. 880,45 zł);
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440,23 zł : 30 x 8 dni choroby w marcu (od 1 do 8 marca) = 117,39 zł.
Łącznie kwota wolna wynosi 215,91 zł (98,52 zł + 117,39 zł).
Krok 3. Ustalenie podstawy potrącenia 
●■ 1018,20 zł; po zaokrągleniu 1018 zł – podstawa opodatkowania,
●■ 1018 zł x 18% = 183,24 zł; po zaokrągleniu 183 zł – zaliczka należna do urzędu skarbowego, 
●■ 1018,20 zł – 183 zł = 835,20 zł – zasiłek netto.

Krok 4. Obliczenie zasiłku do wypłaty
Z kwoty netto zasiłku, tj. 835,20 zł, można potrącić maksymalną graniczną kwotę 610,92 zł, 
co stanowi 60% zasiłku. Po odliczeniu zadłużenia pracownikowi pozostanie 224,28 zł 
(835,20 zł – 610,92 zł). Kwota wolna nie została naruszona (224,28 zł > 215,91 zł).

błąd	7.	Nieprawidłowe	ustalenie	kwoty	do	potrącenia	w	razie	
zbiegu	egzekucji
Często zdarza się, że do zasiłku pracownika skierowana jest egzekucja tzw. mieszana, 

czyli np. świadczenie zajął urząd skarbowy i z tytułu alimentów – komornik. Jeśli nastąpi zbieg 
różnych potrąceń, należy prawidłowo ustalić kwotę do przekazania każdemu organowi eg-
zekucyjnemu. W przypadku alimentów łącznie potrącenia nie mogą przekroczyć 60% kwoty 
zasiłku. Obowiązuje tu zasada, że granicę potrąceń wyznacza najwyższy wskaźnik procen-
towy dla zbiegających się potrąceń, przy czym w pierwszej kolejności zaspakajane są ali-
menty. Natomiast gdy należności alimentacyjne z tytułem wykonawczym mają być potrącane 
na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne 
pokrycie egzekwowanych należności, pracodawca musi zaniechać potrąceń i poczekać na 
rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego – nie może samodzielnie zdecydować o podziale na-
leżności między wierzycieli. Do czasu uzyskania decyzji przechowuje środki np. na rachunku 
depozytowym. Analogicznie postępuje się, gdy zasiłek zajmuje kilku wierzycieli świadczeń 
niealimentacyjnych i zajęta część nie wystarczy na pełne pokrycie tych należności (art. 140 
ust. 2, ust. 2a ustawy emerytalnej). 

błąd	8.	dokonywanie	potrąceń	dobrowolnych	bez	zgody	
pracownika	lub	z	zastosowaniem	kwot	granicznych
W praktyce u pracownika mogą również wystąpić potrącenia dobrowolne, czyli np. składki 

na grupowe ubezpieczenia na życie, raty udzielonych przez pracodawcę pożyczek, nadpłata 
nienależnego wynagrodzenia itp. Na potrącanie takich kwot z wynagrodzenia za pracę pra-
cownik musi wyrazić pisemną zgodę. Podobnie jest przy potrąceniach z zasiłku. Bez zgody 
pracownika mogą być potrącane tylko należności wymienione w art. 139 ustawy emerytal-
nej i w ich przypadku stosuje się kwoty wolne oraz graniczne. Ustawa emerytalna, w przeci-
wieństwie do przepisów Kodeksu pracy, nie reguluje kwestii potrąceń dobrowolnych. Zatem 
to pracownik musi udzielić pracodawcy zgody na dokonywanie takich potrąceń z zasiłku.

ec72cade-5102-49f7-afd9-ad97fc177bac

PodStawa	PrawNa:
●l art. 139–141 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
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●l art. 10 § 3 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1619; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 396

●l art. 833 § 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 218

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

>>  zasiłek opiekuńczy, ZUS

2.	 	Czy	pracownik	ma	prawo	do	zasiłku	
opiekuńczego	w	czasie	urlopu	wypoczynkowego

ProbleM 	Jedna	z	naszych	pracownic	w	okresie	od	1	do	14	marca	przebywała	
na	urlopie	wypoczynkowym.	w	trakcie	urlopu,	7	marca,	poinformowała	nas,	
że	otrzymała	zwolnienie	lekarskie	na	chore	dziecko,	na	okres	od	3	do	16	mar-
ca.	Czy	pracownica	ma	prawo	do	zasiłku	opiekuńczego?

rada 	Nie.	w	okresie	przebywania	na	urlopie	wypoczynkowym	pracownica	
nie	ma	prawa	do	zasiłku	opiekuńczego.

UZaSadNIeNIe  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubez-
pieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z po-
wodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
●■ zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w określonych przypadkach,
●■ chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
●■ innym chorym członkiem rodziny.

Z definicji tej wynika, że zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, kiedy ubezpieczony 
przerywa pracę na określony czas w celu sprawowania opieki, natomiast osoba przeby-

wająca na urlopie wypoczynkowym nie musi 
przerywać pracy, ponieważ w tym czasie jej 
nie wykonuje. Oznacza to, że Państwa pra-
cownica w okresie od 3 do 14 marca, kiedy 
przebywała na urlopie wypoczynkowym, nie 
będzie miała prawa do zasiłku opiekuńcze-

go. Prawo to nabędzie za 15 i 16 marca, ponieważ te dni przypadają już po zakończonym 
urlopie wypoczynkowym.

PrZYKŁad
Pracownica przebywała na urlopie wypoczynkowym od 2 do 12 marca 2015 r. W za-
kładzie pracy przedłożyła zaświadczenie lekarskie wydane w związku z koniecznością  

UWAGA!
Pracownik nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego 
podczas przebywania na urlopie wypoczynkowym.

�Zobacz�e-Poradnik�„Wszystko�o�urlopach�
wypoczynkowych”�dostępny�w�Bibliotece�
INFORFK�na�www.inforfk.plE-Poradniki
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sprawowania opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem od 10 do 18 marca. Za okres od 
10 do 12 marca pracownica nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego, ponieważ czas ten 
pokrywa się z udzielonym jej urlopem wypoczynkowym. Prawo do zasiłku nabyłaby od 
13 do 18 marca, ale z oświadczenia złożonego na druku ZUS Z-15 wynika, że mąż pra-
cownicy – ojciec dziecka – przebywa na urlopie wypoczynkowym od 16 do 20 marca, 
czyli jest domownikiem mogącym zapewnić dziecku opiekę. W związku z tym pracowni-
ca ma prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 13 do 15 marca.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każ-
dy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając 
dni wolnych od pracy. Prawo do niego przy-
sługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu 
chorobowemu bez względu na to, czy jest to 
ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego od pierwszego dnia podlega-
nia ubezpieczeniu chorobowemu, czyli bez okresu wyczekiwania. Jednak nie ma prawa 
do tego zasiłku, jeżeli we wspólnym gospodarstwie domowym są inne dorosłe osoby, 
które mogą zapewnić opiekę dziecku (lub choremu członkowi rodziny). Zastrzeżenie to 
nie dotyczy jedynie opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. 

Za członka rodziny, który może zapewnić opiekę, nie uważa się:
●■ osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
●■ osoby chorej,
●■ osoby, która jest niesprawna fizycznie lub psychicz-

nie ze względu na swój wiek,
●■ osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
●■ pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,
●■ osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, która nie może regulować czasu pracy 

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

nego opiekuńczego, jeśli odmawia sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w roku kalendarzowym przez okres nie dłuższy niż 60 
dni, jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem zdrowym do 8 lat lub dzieckiem chorym 
w wieku do 14 lat, oraz 14 dni, jeżeli opieka dotyczy chorego dziecka powyżej 14 lat lub in-
nego chorego członka rodziny.

d78e6008-e19d-4b92-8b51-8aa36a592ec3

PodStawa	PrawNa:
●l art. 32, art. 33–35 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

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

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

�Zobacz�Ściągi�Księgowego�i�Kadrowego��
„Jak�dokumentować�prawo�do�zasiłku”�
dostępne�w�Bibliotece�INFORFK�
na�www.inforfk.pl

E-Poradniki

UWAGA!
Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu 
wyczekiwania.
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  Czy pracownik nieobecny z powodu choroby w czasie zwolnień gru-
powych może być objęty takim zwolnieniem po powrocie do pracy

  Czy pracodawca, który współfinansował składkę na ubezpieczenie 
grupowe na  życie jest zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej

  Jakie zmiany zostały wprowadzone w programie Płatnik

  Jak ustalić okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli  
pracownica nie urodziła w planowanym terminie

  Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego po przerwie  
w zatrudnieniu

   Czy koszt zakwaterowania pracownika sfinansowany  
przez zagranicznego kontrahenta podlega oskładkowaniu

   Jak naliczyć wynagrodzenie cudzoziemca, który nie przedstawił 
certyfikatu rezydencji

w następnym numerze MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:

w kolejnych numerach MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń:

POLECAMY

PrEnuMErAtA 2015

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

w cenie 998 zł brutto

MOnItOr księgowego 
na 12 miesięcy 

w cenie 689 zł brutto

BIuLEtYn VAt  
na 12 miesięcy 

w cenie 499 zł brutto

BIuLEtYn głównego księgowego  
na 12 miesięcy 

w cenie 589 zł brutto
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Samochód w firmie 2015
MULTIPAKIET

Książka „Samochód w firmie 2015”
(ponad 650 stron)

Aktualizowany serwis internetowy
+ Płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Już rok obowiązują nowe zasady rozliczeń samochodów w firmie. Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono kolejne 
zmiany. Praktyka podatkowa pokazuje, że organy skarbowe w wielu przypadkach błędnie interpretują nowe 
przepisy. Z pomocą przychodzą sądy w pierwszych orzeczeniach. 

Dlatego warto sprawdzić, czy rozliczamy się zgodnie z aktualnym stanowiskiem MF i czy jest szansa  
na wygraną w sądzie.

Korzyści, jakie odniesiesz, jeśli skorzystasz z Multipakietu:
  poznasz aktualne stanowisko organów podatkowych (wydano do tej pory ponad 500 interpretacji 

indywidualnych) i sądów administracyjnych (wydano kilkanaście orzeczeń) na temat rozliczania 
samochodów, 

  otrzymasz niezbędne narzędzia do prowadzenia rozliczeń podatkowych oraz kadrowych samochodu 
w firmie: aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu VAT, wideoinstrukcje ich wypełniania, program 
do ewidencji przebiegu pojazdu dla celów pdof, wzory regulaminów używania samochodu służbowego, 

  uzyskasz informacje, jak zabezpieczyć się przed niewłaściwym wykorzystaniem samochodu 
przez pracownika, aby nie stracić odliczenia 100% VAT, oraz jakie zabezpieczenia uważają za właściwe 
organy podatkowe, a jakie sądy,

  otrzymasz dostęp do wideoszkolenia  „Samochody służbowe 2015” o rozliczeniu VAT, podatku 
dochodowego, ZUS-u w przypadku użytkowania samochodu w firmie oraz audiokomentarzy na ten temat,

  będziesz mógł zadzwonić do naszych ekspertów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące 
rozliczania samochodu.
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Uwaga!
Urzędy kwestionują odliczenie 100% VaT, gdy pracownik 

parkuje samochód służbowy w pobliżu swojego domu.



dla księgowych i kadrowych!

Wideoszkolenia przygotowane specjalnie dla kadrowych:

1. Prawo pracy 2015

2. Umowy cywilnoprawne 2015

3. Dokumentacja pracownicza w praktyce

Ponad 400 lekcji Aktualna tematyka Certyfikat wiedzy 

Nowość!

www.platformaszkolen.infor.pl
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