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Już 16 września 2014 r. przeczytasz o podatkach 
Pełne prawo do 
odliczenia podatku

Jeżeli samochód jest wykorzysty-
wany wyłącznie do działalności go-
spodarczej, podatnikowi przysługuje 
pełne prawo do odliczenia podatku na-
liczonego od opłat leasingowych. Tak 
wynika z art. 86a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 
lit. a) ustawy o VAT. Na okoliczności, 
w których uznaje się, że pojazdy sa-
mochodowe są wykorzystywane wy-
łącznie do działalności gospodarczej 
podatnika, wskazuje art. 86a ust. 4 
pkt 1 ustawy o VAT. Do pełnego odli-
czenia VAT od opłat leasingowych (tj. 
od czynszu inicjalnego, rat leasingo-
wych i innych należności wynikają-
cych z umowy leasingu) uprawniają 
samochody, których sposób wykorzy-
stywania przez podatnika, zwłaszcza 
określony w ustalonych przez niego 
zasadach ich używania, dodatkowo 
potwierdzony prowadzoną przez po-
datnika dla tych pojazdów ewidencją 
przebiegu pojazdu, wyklucza ich uży-
cie do celów niezwiązanych z działal-
nością gospodarczą.

Leasing operacyjny
Na podstawie umowy leasingu ope-

racyjnego leasingobiorca nabywa jedy-
nie prawo do korzystania z przedmiotu 
leasingu. Z tego tytułu jest obciąża-
ny fakturami za świadczenie usług 
leasingu operacyjnego samochodu. 
W zależności od tego, czy leasingo-
biorca wykorzystuje pojazd w sposób 
„mieszany” (na potrzeby firmowe 
i prywatne), czy wyłącznie firmowe 
– ma prawo do częściowego lub peł-
nego odliczenia VAT od opłat lea-

singowych i innych wydatków związa-
nych z tym pojazdem. Po zakończeniu 
podstawowego okresu trwania umowy 
leasingu operacyjnego podatnik może 
skorzystać z prawa do nabycia przed-
miotu leasingu. Faktura dokumentują-
ca wykup pojazdu stwierdza dostawę 
samochodu. W rozliczeniu podatko-
wym wykup auta z leasingu jest tym 
samym co „zwykłe” nabycie samocho-
du. Podatnik, który wykupił samochód 
z leasingu operacyjnego, ma prawo do 
odliczenia VAT w wysokości 50% kwo-
ty podatku naliczonego, która wynika 
z otrzymanej faktury. Jeżeli natomiast 
w okresie między wykupem auta a jego 
sprzedażą podatnik wykorzystuje sa-
mochód wyłącznie na potrzeby dzia-
łalności gospodarczej w sposób wyklu-
czający użycie auta do innych celów 
(np. prywatnych), co potwierdza m.in. 
ewidencja przebiegu pojazdu prowa-
dzona dla celów VAT, ma prawo do peł-
nego odliczenia podatku naliczonego 
od wykupionego auta. 

Umowa zawarta przed 
1 kwietnia 2014 r.

W przypadku samochodów użytko-
wanych na podstawie umowy zawar-
tej przed 1 kwietnia 2014 r., wykorzy-
stywanych wyłącznie do działalności, 
gdy nie są to pojazdy wymienione 
w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, aby 
odliczać pełny VAT należy również 
złożyć VAT-26 i prowadzić ewidencję 
przebiegu pojazdu. Brak ww. ewiden-
cji oraz niezłożenie informacji VAT-26 
może wykluczyć prawo do pełnego od-
liczenia VAT od opłat leasingowych (co 
nie dotyczy samochodów, o których 
mowa w art. 13 ustawy zmieniającej) 

i skutkować prawem do odliczenia 
VAT w wysokości 50% kwoty podatku 
naliczonego od opłat leasingowych. 
Wyjątkiem są pojazdy samochodowe, 
gdy na dzień 31 marca 2014 r. podatni-
kowi przysługiwało prawo do pełnego 
(100%) odliczenia podatku od czynszu 
i rat wynikających z umowy, pod wa-
runkiem że:
■ w umowie zawartej przed 1 kwiet-

nia 2014 r. nie dokonano zmian po 
31 marca 2014 r.,

■ pojazd samochodowy będący przed-
miotem tej umowy został wydany 
podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r. 
oraz

■ umowa została zarejestrowana przez 
podatnika dokonującego odliczenia 
u właściwego dla niego naczelnika 
urzędu skarbowego do 2 maja 2014 r. 
(włącznie).
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Wynagrodzenia 
w pytaniach 
i odpowiedziach 

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 9 września 2014 r.

Naliczanie wynagrodzeń jest bardzo często trudną pracą z uwagi na 
zmieniające się przepisy prawa powszechnego, ale również ze względu 
na regulacje wewnątrzzakładowe, które decydują np. o nagrodach, do-
datkach do wynagrodzenia, czy też premiach. Niestety, jak to zwykle 
w prawie bywa, błędy przy naliczaniu wynagrodzeń mogą okazać się 
bardzo kosztowne, dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe stosowa-
nie przepisów i wypłata pracownikowi należytej kwoty wynagrodzenia. 
Nieprawidłowości niekiedy trudno odwrócić, ponieważ wypłata niena-
leżna może bez zgody drugiej strony być dochodzona jedynie w drodze 
postępowania sądowego, które jest czasochłonne i kosztowne. „Porad-
nik” stanowi kompendium wiedzy o wynagrodzeniach. Jest on skon-
struowany na zasadzie pytań i odpowiedzi, ponieważ ta forma przekazu 
jest najbardziej praktyczna. Skupiamy się, jak zwykle, na rzeczywistych 
trudnościach wynikających z praktyki stosowania prawa, mając nadzieję, 
że „Poradnik” pomoże Państwu (nie tylko kadrowym, ale również księgo-
wym lub właścicielom firm) w rozwiązywaniu codziennych problemów. 
Zachęcamy do lektury.
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Wypłata wynagrodzenia
Jak obliczyć dodatek wyrównawczy 
pracownicy w ciąży przeniesionej do innej pracy

PYTANIE
Jedna z naszych pracownic zaszła w ciążę i przed-
stawiła zaświadczenie lekarskie stwierdzające 
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania 
dotychczasowej pracy. Była zatrudniona w maga-
zynie, ale od 1 maja 2014 r. przenosimy ją do dzia-
łu administracji. Jej wynagrodzenie w magazynie 
wynosiło 2600 zł miesięcznie, otrzymywała także 
premię kwartalną. Na nowym stanowisku pracy 
wynagrodzenie pracownicy będzie wynosiło 
2540 zł. Jakie składniki należy uwzględnić przy 
obliczaniu dodatku wyrównawczego?

ODPOWIEDŹ
Przy obliczaniu dodatku wyrównawczego pra-

cownicy należy uwzględnić stałą stawkę miesięcz-
ną przysługującego jej wynagrodzenia zasadni-
czego z miesiąca poprzedzającego nabycie prawa 
do dodatku i sumę premii kwartalnych wypłaco-
nych jej w okresie nieprzekraczającym 12 miesię-
cy kalendarzowych poprzedzających miesiąc na-
bycia prawa do dodatku.

WYJAŚNIENIE
Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży przy 

pracy jej wzbronionej jest zobowiązany przenieść ją 
do innej pracy. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca 
powinien zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy 
na niezbędny czas uniemożliwiający wykonywanie 
pracy. Jeżeli przeniesienie pracownicy do innej pracy 
powoduje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje jej 
dodatek wyrównawczy (art. 179 § 1 i 4 k.p.).

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia stanowi 
różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprze-
dzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po prze-
niesieniu pracownicy do innej pracy. Do obliczenia 
wysokości tego dodatku należy stosować zasady obo-
wiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop 
(§ 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodze-
nia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodze-
nia oraz innych należności przewidzianych w Kodek-
sie pracy).

Przy obliczaniu podstawy dodatku wyrównawcze-
go należy uwzględnić:

■ stałą stawkę miesięczną wynagrodzenia zasadni-
czego z miesiąca poprzedzającego nabycie prawa 
do dodatku, jeśli pracownik był wynagradzany 
taką stawką,

■ sumę zmiennych składników wypłaconych w okresie 
3 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do dodatku, 
a przy znacznych ich wahaniach – w łącznej wysokości 
wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczają-
cym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do dodatku, jeśli wynagrodze-
nie pracownika zawiera takie składniki.
Podstawę obliczenia dodatku wyrównawczego do 

wynagrodzenia, według składników wynagrodzenia 
określonych w stawkach godzinowych albo za inny 
okres krótszy niż 1 miesiąc oraz zmiennych składni-
ków wypłacanych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, 
stanowi wynagrodzenie za jeden dzień z okresu po-
przedzającego przeniesienie do innej pracy. W tym 
przypadku wynagrodzenie, ustalone według zasad 
obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlo-
powego, dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych, 
za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie 
przed przeniesieniem.

Dodatek wyrównawczy przysługuje pracownicy 
w ciąży, jeżeli przeniesienie jej do innej pracy powo-
duje obniżenie wynagrodzenia.

Z kolei podstawę obliczenia dodatku wyrównaw-
czego do wynagrodzenia, według składników wyna-
grodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż 1 mie-
siąc, stanowi wynagrodzenie za 1 dzień z okresu 
poprzedzającego przeniesienie do innej pracy, okreś-
lone według zasad obowiązujących przy ustalaniu 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop, z tym że wyna-
grodzenie to dzieli się przez liczbę dni kalendarzo-
wych, za które pracownikowi przysługiwało wyna-
grodzenie.

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia, przy-
sługujący pracownicy w ciąży, stanowi różnicę mię-
dzy wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego prze-
niesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu do 
innej pracy.

Natomiast w celu obliczenia dodatku wyrównaw-
czego za okres miesięczny od kwoty stanowiącej ilo-
czyn wynagrodzenia za jeden dzień sprzed przenie-
sienia i liczby dni, za które pracownikowi po 
przeniesieniu do innej pracy przysługiwało wynagro-
dzenie, odejmuje się wynagrodzenie przysługujące 
pracownikowi po przeniesieniu.
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PRZYKŁAD
Pracodawca przeniósł pracownicę w ciąży do innej pracy. 
W maju przed przeniesieniem jej wynagrodzenie wyno-
siło 2600 zł miesięcznie. Oprócz stałej stawki miesięcznej 
otrzymywała premię kwartalną. Załóżmy, że w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy z tytułu premii kwartalnej otrzy-
mała 1809,90 zł i przepracowała 241 dni. Po przeniesie-
niu do innej pracy wynagrodzenie pracownicy wynosi 
2540 zł. Obliczamy dodatek wyrównawczy:
■  obliczamy stawkę dzienną, dzieląc zmienne skład-

niki za okresy dłuższe niż miesiąc wypłacone 
w okresie 12 miesięcy przed przeniesieniem przez 
czas przepracowany w tym okresie: 
1809,90 zł : 241 dni = 7,51 zł,

■  otrzymaną stawkę dzienną mnożymy przez liczbę 
dni do przepracowania w maju br.: 
7,51 zł x 20 dni = 150,20 zł,

■  otrzymaną kwotę dodajemy do dotychczasowej 
stałej stawki miesięcznej wynagrodzenia: 
150,20 zł + 2600 zł = 2750,20 zł,

■  od wynagrodzenia należnego przed przeniesie-
niem odejmujemy wynagrodzenie przysługujące 
po przeniesieniu:  
2750,20 zł – 2540 zł = 210,20 zł.

Dodatek wyrównawczy, jaki należy wypłacić pracow-
nicy, wynosi 210,20 zł.
Przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy ma 
charakter okresowy i obejmuje okres, w którym ko-
bieta jest w ciąży. Później mają Państwo obowiązek 
zatrudnienia pracownicy przy pracy określonej 
w umowie o pracę.

AGNIESZKA PARASOLIK
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 179 § 1 i 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ § 7, 9 i 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro-
dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia 
oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, 
poz. 2292).

Z jakich składników wynagrodzenia 
można odliczyć nadpłaconą pensję

PYTANIE
Wynagrodzenia zasadnicze i premie wypłacamy ostatnie-
go dnia miesiąca, a za godziny nocne i ewentualne nadlicz-
bowe (z uwagi na trudność w ich ustaleniu na koniec mie-
siąca) 10. dnia następnego miesiąca (zgodnie z ustaleniami 
naszego regulaminu pracy). Jednemu z naszych pracowni-
ków musimy odliczyć nadpłacone 31 lipca br. wynagrodze-
nie. Czy, aby prawidłowo dokonać tego odliczenia, powin-
niśmy zrobić to 8 sierpnia (w dniu wypłaty dodatków za 
godziny nocne w lipcu), czy 29 sierpnia (w dniu wypłaty 
wynagrodzenia zasadniczego i premii za lipiec)?

ODPOWIEDŹ
Za najbliższy, tj. następny termin płatności wynagro-

dzenia, z którego mogą Państwo odliczyć nadpłacone 
wynagrodzenie na podstawie art. 87 § 7 k.p., należy 
uznać 8 sierpnia br. Odliczenia można bowiem doko-
nać z dodatków nocnych i nadliczbowych wypłacanych 
w tym dniu za poprzedni miesiąc.

WYJAŚNIENIE
Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokoś-

ci kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za 
okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie za-
chowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 k.p.). Jest 

to uproszczony tryb odzyskania przez pracodawcę nad-
płaconego wynagrodzenia, niewymagający zgody pra-
cownika dotyczącej stosowania kwoty wolnej od potrąceń 
ani granicy potrącenia. Pracodawca może skorzystać z ta-
kiego rozwiązania, ale pod pewnymi warunkami, tj.:

 ● można odliczyć tylko nadwyżkę pensji powstałą wsku-
tek niewykonywania pracy przez pracownika (m.in. 
z powodu dostarczenia przez niego zwolnienia lekar-
skiego po otrzymaniu pełnego wynagrodzenia),

 ● odliczenie nadwyżki pensji nie może wynikać z błędu 
osoby naliczającej płace,

 ● odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia może nastąpić 
tylko w następnym terminie płatności, który oznacza naj-
bliższą, kolejną wypłatę konkretnemu pracownikowi 
(wyrok SN z 12 kwietnia 1996 r., sygn. akt I PRN 32/96). 
W tym przypadku chodzi o kolejną, bezpośrednio przy-
padającą datę wypłaty na rzecz pracownika nie tylko ścis-
łego wynagrodzenia, ale również innych należności ze 
stosunku pracy, które podlegają ochronie, np. dodatków 
za pracę w nocy, za pracę nadliczbową, premii itp.,

 ● bez zgody pracownika nie można dokonać odliczenia 
nadwyżki pensji z wypłacanych mu zasiłków z ubezpie-
czenia społecznego.

Pracodawca nie może odliczyć bez zgody pracownika 
nadpłaconego wynagrodzenia, jeżeli nadpłata powstała 
wskutek błędu osoby naliczającej płace.
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PRZYKŁAD
U pracodawcy obowiązuje jeden termin wypłaty wy-
nagrodzeń, tj. 28. dzień miesiąca. Magdalena G., 
będąca w ciąży, 27 czerwca 2014 r. pobrała pełne 
wynagrodzenie za czerwiec, po czym 29 czerwca br. 
urodziła dziecko. Za okres od 29 czerwca br. przy-
sługuje jej zasiłek macierzyński. Ponieważ praco-
dawca nie jest płatnikiem zasiłków, nadpłacił wyna-
grodzenie za 2 dni. Pracownica wykorzystuje urlop 
macierzyński, następnie będzie korzystać z dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodziciel-
skiego. Do pracy wróci 29 czerwca 2015 r. Ze wzglę-
du na to, że pensje pracowników za czerwiec 2015 r. 
zostaną wypłacone 26 czerwca 2015 r. (28 czerwca 
2015 r. przypada w niedzielę), to w tym terminie 
pracodawca rozliczy też wynagrodzenie pracownicy 
należne za 2 dni czerwca 2015 r. Dla Magdaleny G. 
będzie to pierwsza pensja za ten czas po przerwie 
urlopowej, podczas której otrzymywała tylko zasiłek 
macierzyński. A zatem tylko ten termin płatności 
będzie właściwy do odliczenia nadpłaty za czerwiec 
2014 r.

PRZYKŁAD
W spółce „Omega” ustalono dwa terminy wypłat: 
ostatni dzień miesiąca dla wynagrodzenia zasadnicze

go za dany miesiąc oraz 10. dzień następnego miesiąca 
dla premii regulaminowej i dodatków za pracę w nocy 
należnych za miesiąc poprzedni. W czerwcu wypłaco-
no Marcinowi W. pełne wynagrodzenie 27. dnia tego 
miesiąca ze względu na to, że od 30 czerwca miał roz-
począć urlop wypoczynkowy. Jednak urlop został 
przesunięty na inny termin, gdyż pracownik dostar-
czył zwolnienie lekarskie od 30 czerwca. Zatem za 
czerwiec otrzymał on wynagrodzenie zawyżone o jed-
ną dniówkę. 10 lipca br. Marcinowi W. wypłacono pre-
mię za czerwiec i z tej wypłaty pracodawca może odli-
czyć nadpłatę wynagrodzenia za czerwiec. Pracodawca 
nie może czekać do 31 lipca br. i dokonać odliczenia 
z kolejnego wynagrodzenia. Wówczas mógłby odzy-
skać pieniądze, lecz przed dokonaniem potrącenia 
musiałby uzyskać na nie pisemną zgodę pracownika.

IZABELA NOWACKA
ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką 

wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych 
publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, prowadzi portal kadrowo-płacowy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 87 § 7, art. 180 § 1, art. 1821 § 1–2, art. 1821a § 1–2 usta-

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

Czy były pracownik może żądać wypłaty wynagrodzenia 
na konto bankowe

PYTANIE
Były pracownik pobierał wynagrodzenie gotówką, 
przesłał nam wniosek o wypłatę ostatniego wynagro-
dzenia na konto, ale we wniosku nie wskazał właścicie-
la rachunku, tylko nazwę banku i numer rachunku. Czy 
możemy przesłać pensję na konto?

ODPOWIEDŹ
Nie mają Państwo obowiązku bezgotówkowej wypła-

ty wynagrodzenia, mimo że były pracownik przedsta-
wił pisemny wniosek o taką wypłatę, ponieważ złożona 
przez niego dyspozycja wypłaty wynagrodzenia na ra-
chunek bankowy jest niepełna. Zatem w opisanej sytu-
acji wynagrodzenie należy postawić do dyspozycji pra-
cownika w kasie firmy.

WYJAŚNIENIE
Wniosek złożony przez byłego pracownika nie jest dla 

Państwa wiążący, ponieważ nie zawiera danych dotyczą-

cych właściciela rachunku. Wypłaty wynagrodzenia w spo-
sób bezgotówkowy mogą Państwo dokonać jedynie na kon-
to bankowe, którego pracownik jest właścicielem lub 
współwłaścicielem. Ponadto, jeżeli przepisy wewnątrzza-
kładowe lub zapisy umowy o pracę nie przewidują takiego 
sposobu wypłaty wynagrodzeń, nie muszą Państwo przy-
chylać się do prośby byłego pracownika.

Pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia za pracę 
w formie pieniężnej do rąk pracownika, np. w kasie firmy 
(art. 86 k.p.). Spełnienie tego świadczenia w inny sposób, 
np. przekazem pocztowym lub przelewem na wskazane 
przez zatrudnionego konto bankowe, może nastąpić jedy-
nie wtedy, gdy:
■ przewiduje to wprowadzony w zakładzie układ zbioro-

wy pracy (przy czym niezbędna jest tu pisemna zgoda 
pracownika) lub

■ pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.
Zatem nie tylko zapis w przepisach wewnętrznych prze-

sądza o możliwości wypłaty wynagrodzenia w sposób bez-
gotówkowy.
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Podstawą do takiej wypłaty może być również samo pi-
semne oświadczenie – zgoda pracownika, jeżeli pracodaw-
ca zaakceptuje taki sposób wypłaty wynagrodzenia.

Pracodawca może uwzględnić pisemną zgodę pracowni-
ka na przelew wynagrodzenia na jego rachunek osobisty, 
nawet jeżeli takiej formy przekazywania wynagrodzenia za 
pracę nie przewidują przepisy wewnątrzzakładowe lub 
umowa o pracę.

Pisemna zgoda pracownika na dokonywanie wypłaty 
wynagrodzenia przelewem powinna zawierać:
■ dane właściciela rachunku,
■ nazwę i adres banku,
■ numer konta.

Brak danych dotyczących właściciela i numeru rachun-
ku sprawia, że taka dyspozycja jest nieważna i wymaga 
uzupełnienia. Należy przy tym pamiętać, że nieprawidło-
we jest przekazanie wynagrodzenia na rachunek banko-
wy, którego pracownik nie jest właścicielem ani współ-

właścicielem, nawet jeżeli pracownik wskaże wszelkie 
niezbędne dane dotyczące tego rachunku, w tym jego 
właściciela. Przepisy prawa pracy nakazują bowiem pra-
codawcy wypłacać wynagrodzenie pracownikowi, a nie in-
nej osobie, nawet blisko spokrewnionej z zatrudnionym. 
Wyjątki mogą być stosowane w sytuacjach okreś-
lonych przepisami, np. przekazywanie wynagrodzenia 
pracownika do rąk jego małżonka (i), na podstawie orze-
czenia sądu rodzinnego.

MARIUSZ PIGULSKI
specjalista ds. kadr i płac

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 86 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208).

Jak podwyżka pensji wpływa na ryczałt za nadgodziny

PYTANIE
Nasi pracownicy otrzymują ryczałt za godziny nadlicz-
bowe, ustalony na podstawie wysokości wynagrodze-
nia obowiązującego w chwili wprowadzania ryczałtu. 
Od 1 sierpnia 2015 r. pracownikom wzrośnie płaca za-
sadnicza. Czy w tej sytuacji powinniśmy przeliczyć 
przyznany ryczałt za nadgodziny?

ODPOWIEDŹ
Tak, po podwyżce płacy zasadniczej powinni Pań-

stwo przeliczyć wysokość wypłacanego ryczałtu za go-
dziny nadliczbowe, biorąc pod uwagę nową stawkę 
płacy zasadniczej.

WYJAŚNIENIE
Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywane-

mu wymiarowi czasu pracy świadczonej przez pracowni-
ków w godzinach ponadnormatywnych. Potwierdził to Sąd 
Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 1998 r. (sygn. akt I PKN 
464/98, OSNP 2000/2/50), w którym stwierdził, że: (...) 
jeżeli pracodawca może spełnić świadczenie pieniężne w for-
mie ryczałtu, to ryczałt ten powinien odpowiadać choćby 
w przybliżeniu świadczeniu, które przysługuje pracownikowi 
na zasadach ogólnych (...).

Żaden przepis nie wskazuje na sposób kalkulowania ry-
czałtu za nadgodziny. Bezsporne jest jednak, że taki skład-
nik powinien rekompensować pracownikowi zarówno 
normalne wynagrodzenie, jak i dodatki za godziny nad-
liczbowe. Aby obliczyć kwotę ryczałtu, należy:
■ ustalić, za jaką liczbę nadgodzin będzie wypłacany ry-

czałt, przy czym miesięcznie liczba ta nie może przekro-
czyć 1/12 rocznego limitu godzin nadliczbowych, czyli 
może wynieść maksymalnie (zgodnie ze stanowiskiem 
MPiPS – pismo nr DPR-III-079–612/TW/08):

– 12,5 godz. przy limicie 150 nadgodzin,
–  32 godz. przy limicie nadgodzin zwiększonym do 

384 godzin (limit ten dotyczy pracowników, którzy 
mają prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego),

–  31,33 godz. przy limicie nadgodzin zwiększonym do 
376 godzin (limit ten dotyczy pracowników, którzy 
mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego);

■ przy obliczaniu podstawy wymiaru ryczałtu zastosować 
zasady dotyczące ustalania normalnego wynagrodzenia 
oraz dodatków za pracę ponadnormatywną.
Według stanowiska GIP (pismo z 7 grudnia 2009 r., sygn. 

nr GPP-417/501-4560-12/09/PE/RP) roczny maksymalny 
limit godzin nadliczbowych może wynosić 416 godzin. 
A zatem, zgodnie z tym stanowiskiem miesięcznie pracow-
nik mógłby otrzymać ryczałt za 34,66 godziny.

Należy jednak pamiętać, że żadne z powołanych wyżej 
stanowisk nie stanowi wiążącej wykładni prawa, a zatem 
trzeba przyjąć, że pracodawca powinien samodzielnie zde-
cydować, jakie rozwiązanie zastosuje.

Warunkiem zwiększenia rocznej liczby godzin nadlicz-
bowych, a tym samym liczby godzin w miesiącu, za które 
pracownik mógłby otrzymać ryczałt, jest, aby zapis 
o zwiększeniu limitu godzin nadliczbowych ponad 150 go-
dzin w roku (tyle dopuszczają przepisy Kodeksu pracy) 
znalazł się w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym 
pracy, a w razie ich braku – w umowie o pracę.

Przez pojęcie „normalne wynagrodzenie” należy rozu-
mieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje sta-
le i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagro-
dzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego 
zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia 
o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących 
w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma do 
nich prawo (wyrok SN z 3 czerwca 1986 r., sygn. akt I PRN 
40/86, OSNC 1987/9/140). Takimi dodatkowymi składni-
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kami mogą być m.in. premie regulaminowe lub dodatki: 
funkcyjny, stażowy, za pracę w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia itp.

Do podstawy wymiaru dodatku za pracę ponadnorma-
tywną wchodzi natomiast wynagrodzenie pracownika wy-
nikające wyłącznie z jego osobistego zaszeregowania okre-
ślonego stawką godzinową lub miesięczną, a więc jedynie 
wynagrodzenie zasadnicze (por. uchwała SN z 3 kwietnia 
2007 r., sygn. akt II PZP 4/07, OSNP 2007/21–22/307). 
Zatem nie należy uwzględniać żadnych dodatkowych 
składników pensji, nawet o stałym charakterze.

Jeżeli przy określaniu warunków płacowych nie została 
wyodrębniona płaca zasadnicza (np. w przypadku pracow-
nika wynagradzanego prowizyjnie), wtedy za podstawę 
wyliczeń dodatku za pracę w nadgodzinach należy przyjąć 
60% wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z zasadami obo-
wiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy (art. 1511 § 3 k.p.).

Przy kalkulowaniu wysokości ryczałtu za nadgodziny na-
leży uwzględniać tylko te składniki wynagrodzenia, które 
pracownik otrzymuje stale i systematycznie.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy uznać, że 
podwyżka płacy zasadniczej, a więc stałego składnika, bę-
dzie powodować konieczność przeliczenia przyznanego 
wcześniej ryczałtu za nadgodziny.

W praktyce, dokonując ostatecznej kalkulacji ryczałtu, 
podstawę jego wymiaru najczęściej dzieli się przez średni 
wymiar czasu pracy w danym roku kalendarzowym. Odpo-
wiednikiem średniego wymiaru czasu pracy jest współczyn-
nik ekwiwalentowy. Zasady przyznawania i ustalania ry-
czałtu za godziny nadliczbowe powinny być zamieszczone 
w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym 
pracy. Jeżeli u pracodawcy nie obowiązują wymienione do-
kumenty, zasady te powinny zostać uregulowane w umo-
wie o pracę.

Należy przy tym pamiętać, że zryczałtowana forma re-
kompensowania nadgodzin nie pozbawia pracownika 
roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadlicz-
bowych, nieobjętych ryczałtem.

MARIUSZ PIGULSKI
specjalista w zakresie kadr i płac

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 151 § 3–4, art. 1511 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208).

Jak ustalić wynagrodzenie za zwolnienie od pracy 
na część dnia pracownicy w ciąży

PYTANIE
Jedna z zatrudnianych pracownic jest w ciąży, na po-
twierdzenie tego przedłożyła pracodawcy zaświadcze-
nie lekarskie. Pracownica w godzinach pracy była na 
badaniach lekarskich w związku z ciążą. Jak obliczyć 
przysługujące jej wynagrodzenie za ten czas, jeżeli była 
nieobecna tylko przez część dnia.

ODPOWIEDŹ
Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy na czas ba-

dań lekarskich należy obliczyć jak wynagrodzenie za 
urlop wypoczynkowy, z tym że zmienne miesięczne 
składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości 
przysługującej Państwa pracownicy w miesiącu, w któ-
rym przypadło to zwolnienie.

WYJAŚNIENIE
Przywileje rodzicielskie wynikające z przepisów ustawy 

– Kodeks pracy przysługują nie tylko pracownicom – mat-
kom, ale również pracownicom w ciąży. Jednym z nich jest 
prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do prze-
prowadzenia badań lekarskich z prawem do wynagrodze-
nia. Aby jednak przyszła matka mogła skorzystać ze 
wszystkich uprawnień, powinna dostarczyć pracodawcy 

zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży (art. 185 
§ 1 k.p.).

Ciężarna pracownica, która musi wykonać badania zwią-
zane z ciążą zalecone przez lekarza (określającego ich ro-
dzaj i częstotliwość), a ich przeprowadzenie nie jest możli-
we po godzinach pracy, na czas tych badań powinna zo-
stać zwolniona od pracy. W tym przypadku pracodawca 
ma obowiązek udzielić pracownicy takiego zwolnienia 
(art. 185 § 2 k.p.). Za czas nieobecności w pracy z powodu 
badań pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują, jak długo może 
trwać takie zwolnienie, a to oznacza, że jest zależne od po-
trzeb. Czasem badania mogą trwać przez całą dniówkę ro-
boczą, a nawet dłużej. Warto zaznaczyć, że płatne zwolnie-
nie od pracy należy się tylko wtedy, gdy jego celem jest 
przeprowadzenie badań związanych z ciążą, czyli np. wy-
konanie USG płodu, testu na toksoplazmozę czy na poziom 
glukozy, a nie wizyta u internisty z powodu grypy.

PRZYKŁAD
Karolina P. zatrudniona na cały etat jest w 8. tygo-
dniu ciąży. Poinformowała pracodawcę, że 25 kwiet-
nia 2014 r. będzie nieobecna w pracy w godzinach od 
8.00 do 12.00, ponieważ musi zrobić badania krwi i mo-
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czu oraz krzywej cukrowej. Na badania skierował ją 
lekarz ginekolog prowadzący ciążę. Badania te wy-ko-
nuje się tylko w godzinach porannych i lekarz taką ad-
notację umieścił w zaświadczeniu, które wydał na 
prośbę pracownicy. Taka adnotacja, choć niewymaga-
na przez przepisy Kodeksu pracy, upewni pracodaw-
cę, że zostały spełnione wszystkie przesłanki do 
udzielenia pracownicy płatnego zwolnienia od pracy.
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia za czas nie-
obecności w pracy z powodu badań lekarskich zwią-
zanych z ciążą stosuje się zasady obowiązujące przy 
ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki 
wynagrodzenia ustalane w przeciętnej wysokości ob-
licza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie 
od pracy lub okres niewykonywania pracy.
Wynika z tego, że składniki w stałej stawce miesięcz-
nej (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażo-
wy, stała kwotowa premia regulaminowa) należy 
wypłacić w wysokości należnej pracownikowi w mie-
siącu korzystania ze zwolnienia. Natomiast składniki 
zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 
1 miesiąc (np. wynagrodzenie akordowe, prowizyj-
ne, dodatki za godziny nocne) w tym przypadku na-
leży uwzględniać w wysokości wypłaconej pracowni-
cy w miesiącu tej nieobecności. Następnie składniki 
zmienne należy podzielić przez liczbę godzin fak-
tycznie przepracowanych, a uzyskany wynik pomno-
żyć przez liczbę godzin roboczych, które pracownica 
miała obowiązek przepracować zgodnie z obowiązu-
jącym ją rozkładem czasu pracy.

PRZYKŁAD
Karolina P. z poprzedniego przykładu 25 kwietnia 
2014 r. powinna przepracować 8 godzin, ale skorzystała 
w tym dniu z 4 godzin zwolnienia od pracy na badania 
w związku z ciążą. Pracownica jest zatrudniona od po-
niedziałku do piątku i jest wynagradzana stałą stawką 
3550 zł oraz otrzymuje zmienną premię regulaminową, 
która za kwiecień br. wyniosła 258 zł. Zakładając, że 
w kwietniu nie wystąpiły inne nieobecności w pracy, to 
za ten miesiąc Karolina P. powinna otrzymać łącznie 
3814,28 zł, co wynika z poniższych obliczeń:
Krok 1. Dzielimy premię przez liczbę faktycznie 
przepracowanych godzin:
258 zł : 164 godz. (168 godz. roboczych w kwietniu 
br. – 4 godz. z tytułu badań) = 1,57 zł.
Krok 2. Obliczamy premię przysługującą za czas 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu 
badań:
1,57 zł x 4 godz. = 6,28 zł.
Krok 3. Obliczamy wynagrodzenie za kwiecień:
3550 zł + 264,28 zł (258 zł + 6,28 zł) = 3814,28 zł.

IZABELA NOWACKA
specjalista w zakresie kadr i płac

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 185 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

Czy byłemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie 
za udział w inwentaryzacji

PYTANIE
Jeden z naszych pracowników objęty umową o wspól-
nej odpowiedzialności materialnej weźmie udział w in-
wentaryzacji już po ustaniu zatrudnienia, ponieważ 
w czasie trwania zatrudnienia w dniu, w którym po-
czątkowo miała odbyć się inwentaryzacja, pracownik 
był chory. Czy byłemu pracownikowi przysługuje wy-
nagrodzenie za udział w inwentaryzacji?

ODPOWIEDŹ
Tak, pracownikowi objętemu wspólną odpowiedzial-

nością materialną powinniście Państwo wypłacić wy-
nagrodzenie za udział w inwentaryzacji, w której 
uczestniczył po ustaniu zatrudnienia.

WYJAŚNIENIE
Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem 

zwrotu albo do wyliczenia się, odpowiada w pełnej wyso-

kości za szkodę powstałą w tym majątku. Od odpowie-
dzialności pracownik może się zwolnić, jeżeli wykaże, że 
szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, 
a w szczególności wskutek niezapewnienia przez praco-
dawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie po-
wierzonego mu mienia (art. 124 § 3 k.p.). Na powyższych 
zasadach pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowie-
dzialność materialną za mienie powierzone im łącznie 
z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powie-
rzenia mienia jest umowa o wspólnej odpowiedzialności 
materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pra-
codawcą. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera 
rozporządzenie o wspólnej odpowiedzialności, którego 
przepisy mają zastosowanie w przypadkach łącznego po-
wierzenia pracownikom mienia, z obowiązkiem wylicze-
nia się, w zakładzie pracy lub w wydzielonej jego części, 
w której odbywa się sprzedaż, produkcja lub świadczenie 
usług albo przechowuje się mienie stanowiące przedmiot 
powierzenia i oddzielnego rozliczania.
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Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności 
materialnej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim pra-
cownikom, którzy mają być objęci taką odpowiedzialnoś-
cią – na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich 
udziałem lub z udziałem osób przez nich wskazanych (pra-
cownik, za zgodą pracodawcy, może wskazać na piśmie 
swojego zastępcę podczas inwentaryzacji w razie np. cho-
roby czy innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej mu 
osobisty udział w remanencie) oraz zapewnienie im możli-
wości zgłaszania uwag w związku z przebiegiem i wynika-
mi inwentaryzacji. Zatem przyjęcie wspólnej odpowie-
dzialności musi być poprzedzone spisem inwentarza. 
Pracownicy muszą wiedzieć, za jaki stan będą odpowiadać 
pod względem wartościowym i ilościowym. Spisu z natury 
dokonuje się również w innych przypadkach, mogących 
mieć wpływ na zakres odpowiedzialności czy bilans mie-
nia, takich jak:
■ przedłużająca się, ponad ustalony w umowie okres, nie-

obecność pracownika w pracy, która może wpływać na 
zakres odpowiedzialności zarówno tego pracownika, jak 
i pozostałych pracowników związanych umową o wspól-
nej odpowiedzialności,

■ stwierdzenie przez odpowiedzialnego pracownika nie-
prawidłowości przy sprawowaniu pieczy nad powierzo-
nym mieniem przez innego współpracownika objętego 
wspólną odpowiedzialnością,

■ odstąpienie od umowy o wspólnej odpowiedzialności 
pracownika, który uprzednio wystąpił do pracodawcy 
z pismem w sprawie zarzutów co do utraty zaufania wo-
bec osób trzecich (spoza kręgu ponoszących odpowie-
dzialność, np. pracowników młodocianych) i cofnął zgo-
dę na przebywanie tych osób w miejscu powierzenia 
mienia, a pracodawca nie uwzględnił skutków cofnięcia 
takiej zgody,

■ wypowiedzenie umowy o wspólnej odpowiedzialności, 
zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę,

■ wypowiedzenie przez jedną ze stron umowy o pracę 
z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność 
materialną (w razie rozwiązania stosunku pracy z pra-
cownikiem ponoszącym solidarną odpowiedzialność).
Jeśli wystąpią przeszkody uniemożliwiające udział pra-

cownika w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej 
ważnej przyczyny, pracownik może wskazać na piśmie 
inną osobę, która – za zgodą pracodawcy – będzie uczest-
niczyła w przeprowadzeniu inwentaryzacji. Takim zastęp-
cą może być zarówno inny pracownik tego pracodawcy, jak 
i osoba z zewnątrz.

Gdy pracownik nie weźmie udziału w spisie ani nie wska-
że swojego zastępcy, pracodawca przeprowadza inwenta-
ryzację przez komisję złożoną co najmniej z 3 osób. Choć 
przepisy rozporządzenia wprost tego nie regulują, to nale-
ży przyjąć, że komisyjna inwentaryzacja odbywa się także 
wówczas, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na udział w in-
wentaryzacji osoby trzeciej, wskazanej przez pracownika.

Prawo do udziału w remanencie ma także pracownik po-
noszący wspólną odpowiedzialność materialną, z którym 
ustał stosunek pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy 
np. doszło do rozwiązania stosunku pracy bez wypowie-
dzenia lub pracownik był chory w dniu zapowiedzianej in-
wentaryzacji i niezdolność do pracy trwała do końca 
zatrudnienia. Wówczas remanent należy zorganizować 
w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy o pracę.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracowni-
kiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną 
inwentaryzację należy zorganizować w ciągu 7 dni od dnia 
ustania zatrudnienia.

Pracownikowi ponoszącemu wspólną odpowiedzial-
ność materialną, który po ustaniu stosunku pracy bierze 
udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji, przysługuje 
wynagrodzenie obliczone według przeciętnej stawki 
dziennej z ostatniego miesiąca jego pracy. Takie samo wy-
nagrodzenie przysługuje osobie, która zastępuje byłego 
pracownika w czynnościach inwentaryzacyjnych. Wyna-
grodzenie to ustala się na podstawie dniówki z ostatniego 
miesiąca pracy pracownika, przy czym nie jest to miesiąc 
kalendarzowy (§ 24 rozporządzenia o wspólnej odpowie-
dzialności).

Wynagrodzenie za udział pracownika w inwentaryzacji, 
która odbyła się po ustaniu zatrudnienia, jest nadal przy-
chodem tego pracownika ze stosunku pracy, gdyż źródłem 
tego przychodu był uprzednio zawarty stosunek pracy, 
w tym umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

Wynagrodzenie za udział pracownika w inwentaryzacji, 
która odbyła się po ustaniu zatrudnienia, jest przychodem 
tego pracownika ze stosunku pracy.

Gdyby jednak w zastępstwie byłego pracownika w rema-
nencie uczestniczyła osoba spoza pracowników, np. czło-
nek rodziny tego pracownika, wówczas z taką osobą nale-
żałoby zawrzeć umowę cywilnoprawną, np. zlecenia, na 
czynności związane ze spisem. Przychód z takiej umowy 
należy wówczas rozliczyć jak przychód z działalności wy-
konywanej osobiście.

IZABELA NOWACKA
specjalista ds. kadr i płac

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 124 i 125 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1052),

■ § 1, 8, 12, 19, 20, 22–24 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzial-
ności materialnej pracowników za powierzone mienie 
(t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 143, poz. 663).

Pamiętaj o abonamencie „Poradnika” na 2015 r.
 Szczegóły na str. 50
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Czy za szkolenie zawodowe po godzinach pracy 
należy wypłacić wynagrodzenie 
jak za pracę nadliczbową

PYTANIE
Jeden z naszych pracowników odbył szkolenie, na któ-
re został przez nas skierowany. Szkolenie trwało 
o 3 godziny dłużej niż dobowa norma czasu pracy obo-
wiązująca tego pracownika. Pracownik zwrócił się do 
nas z żądaniem wypłaty wynagrodzenia i dodatków za 
godziny nadliczbowe. Czy powinniśmy dokonać tej wy-
płaty?

ODPOWIEDŹ
Państwa pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia 

i dodatków za godziny nadliczbowe. Czasu szkolenia 
zawodowego odbywanego po godzinach pracy nie wli-
cza się do czasu pracy. Nie dotyczy to jednak szkoleń 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYJAŚNIENIE
Artykuł 100 k.p. wymienia niektóre obowiązki pracow-

nika, wśród których znajduje się obowiązek wykonywania 
poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z prze-
pisami prawa lub umową o pracę. Obowiązek wykonywa-
nia poleceń pracodawcy wynika również z samej istoty 
stosunku pracy. Pracownik wykonuje bowiem pracę pod 
kierownictwem pracodawcy (art. 22 k.p.). Kierownictwo 
zakłada natomiast stosunek podporządkowania, w któ-
rym pracodawca może wydawać podwładnemu wiążące 
polecenia. Nie ma zatem wątpliwości, że pracownik na 
wniosek pracodawcy, musi również wziąć udział w szkole-
niu zawodowym. Pojawia się jednak pytanie, czy czas 
szkolenia zawodowego należy wliczać do czasu pracy pra-
cownika. Czasem pracy jest bowiem czas, w którym pra-
cownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie 
pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywa-
nia pracy (art. 128 § 1 k.p.). Co istotne, czasem pracy jest 
nie tylko faktyczne wykonywanie pracy, ale również pozo-
stawanie do dyspozycji pracodawcy z zamiarem świadcze-
nia pracy.

Z pozostawaniem pracownika do dyspozycji pracodawcy 
mamy do czynienia, gdy podwładny będzie gotowy do wy-
konywania pracy, ale nie będzie mógł jej świadczyć z przy-
czyn niezależnych od siebie (np. przestój, pożar, powódź). 
O możliwości podjęcia pracy nie będziemy natomiast mó-
wić w przypadku pracownika nietrzeźwego, przemęczone-
go lub chorego. Pogląd taki wyraził również Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 11 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I PKN 
586/99, OSNP 2001/18/556), w którym stwierdził, że (...) 
stawienie się pracownika w miejscu wykonywania pracy 
w stanie nietrzeźwości wyklucza zarówno możliwość świad-
czenia przez niego pracy, jak też pozostawania w gotowości 
do jej świadczenia (...).

Odbywanie szkolenia zawodowego w godzinach pracy 
jest niewątpliwie pozostawaniem w dyspozycji pracodaw-
cy w innym miejscu niż zakład pracy. Pracodawca może za-
tem odwołać pracownika ze szkolenia odbywającego się 
w godzinach pracy i przydzielić mu inne zadania do wyko-
nania.

Pracodawca może odwołać pracownika ze szkolenia od-
bywającego się w godzinach pracy i przydzielić mu inne 
obowiązki.

Inaczej przedstawia się sytuacja pracownika odbywają-
cego szkolenie zawodowe poza godzinami pracy. Praco-
dawca nie może zmusić pracownika do uczestniczenia 
w szkoleniu w godzinach wykraczających poza ustaloną 
dla pracownika normę dobową. W tym czasie pracownik 
nie pozostaje w gotowości do świadczenia pracy ani do 
dyspozycji pracodawcy, może zatem opuścić szkolenie bez 
żadnych konsekwencji.

Z tych względów nie można uznać, że odbywanie szkole-
nia, które wykracza poza godziny czasu pracy, jest wykony-
waniem pracy. Nie można zatem przyjąć, że czas poświęco-
ny na takie szkolenie jest czasem pracy w myśl art. 128 k.p.

Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadlicz-
bowych należy się tylko za pracę wykonywaną ponad obo-
wiązujące pracownika normy czasu pracy, a także za pracę 
wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu 
pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu 
i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 k.p.). Odbywanie szko-
lenia zawodowego po godzinach pracy nie spełnia więc 
wymogu pozostawania do dyspozycji pracodawcy, a tym 
bardziej wykonywania pracy.

Co do zasady, pracownik nie musi odbywać szkoleń za-
wodowych poza godzinami pracy. Takich szkoleń nie wli-
cza się do czasu pracy, a co jest z tym związane, nie należy 
się za nie wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nad-
liczbowych.

Wyjątkiem jest szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Takie szkolenie powinno odbywać się w czasie 
pracy i na koszt pracodawcy (art. 2373 § 3 k.p.). Jeżeli 
szkolenie z zakresu bhp odbywa się po godzinach pracy, 
czas ten należy zaliczyć do czasu pracy, a pracownikowi 
przysługuje za ten czas wynagrodzenie jak za pracę w go-
dzinach nadliczbowych.

ŁUKASZ MATYS
aplikant radcowski

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22,  100, 128, art. 151 § 1, art. 2373 § 3 ustawy z 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).
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Jak obliczyć pensję pracownika, który jest wynagradzany 
zmiennymi składnikami

PYTANIE
Zatrudniamy pracownika wynagradzanego wyłącznie 
zmiennymi składnikami. Przez ostatnie 4 miesiące oso-
ba ta chorowała. W czerwcu br. złożyła wniosek o urlop 
wypoczynkowy. Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe 
dla tego pracownika?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli pracownik nie uzyskiwał zmiennego wyna-

grodzenia przez pełne 4 miesiące, to w podstawie 
urlopowej powinni Państwo uwzględnić najbliższe 
12 miesięcy, za które przysługiwało mu takie wyna-
grodzenie. Tak ustaloną podstawę należy podzie-
lić przez liczbę godzin przepracowanych w tym 
okresie.

WYJAŚNIENIE
Państwa pracownik chorował przez 4 miesiące w okresie 

12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 
Jeżeli były to pełne 4 miesiące niezdolności do pracy, to 
podstawę urlopową należy obliczyć z 12 miesięcy, wyłą-
czając pełne miesiące nieobecności w pracy i uwzględnia-
jąc miesiące wcześniejsze, bezpośrednio następujące po so-
bie, za które pracownik nabył prawo do zmiennej pensji 
(§ 11 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

PRZYKŁAD
Michał T. przebywał na urlopie wypoczynkowym od 
5 do 13 maja 2014 r. (56 godzin). Jest wynagradzany 
prowizyjnie. Ze względu na dużą zmienność w wy-
sokości wynagrodzenia pracodawca ustalił podstawę 
wynagrodzenia urlopowego z okresu 12 miesięcy po-
przedzających miesiąc wypoczynku, czyli w tym 
przypadku z okresu od maja 2013 r. do kwietnia 
2014 r. W okresie od listopada 2013 r. do lutego 
2014 r. pracownik przebywał na zwolnieniach lekar-
skich i nie otrzymywał prowizji. Dlatego do obliczeń 
należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone w marcu 
i kwietniu 2014 r. oraz w okresie od stycznia do paź-
dziernika 2013 r. Wynagrodzenie prowizyjne wypła-
cone w tych 12 miesiącach wyniosło łącznie 
86 528 zł, a liczba przepracowanych w tym okresie 
godzin – 2032. Wynagrodzenie urlopowe za maj wy-
niosło:
86 528 zł : 2032 godz. = 42,58 zł – wynagrodzenie 
za 1 godzinę pracy,
42,58 zł x 56 godz. urlopu = 2384,48 zł – wynagro-
dzenie za urlop.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego obli-
cza się ze składników zmiennych przysługujących za

okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc. Przyjmuje się je 
w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi 
w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzają-
cych miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach 
znacznego wahania wysokości zmiennych składni-
ków wynagrodzenia mogą być one uwzględnione 
przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącz-
nej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 
nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 
ust. 1–2 rozporządzenia urlopowego). Jeśli praco-
dawca uzna wynagrodzenie pracownika za zbyt zróż-
nicowane co do wysokości, to może wydłużyć okres, 
z którego jest uwzględniana podstawa urlopowa, 
z 3 do 4, 6 lub 9 miesięcy (maksymalnie do 12 mie-
sięcy). Jeśli zarobki mają charakter zmienny, dłuższy 
okres pozwala na obliczenie bardziej realnego wyna-
grodzenia. Należy wziąć pod uwagę, że za czas urlo-
pu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie 
otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 
k.p.).
Wybór przez pracodawcę dłuższego niż 3-miesięczny 
okresu, z którego jest ustalana podstawa wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego, powinien wynikać ze 
skali wahania wysokości składników zmiennych wy-
nagrodzenia.
Jeżeli pracownik nie uzyskał przez pełne kalenda-
rzowe miesiące danego okresu, z którego jest usta-
lana podstawa urlopowa, np. zmiennych miesięcz-
nych premii regulaminowych, to należy cofnąć się 
do najbliższych miesięcy, w których osiągnął takie 
wynagrodzenie (§ 11 ust. 1 rozporządzenia urlopo-
wego). Nie należy skracać 3- lub 12-miesięcznego 
okresu o miesiące, w których pracownik nie uzyskał 
wynagrodzenia zmiennego. Należy przyjąć, że nie 
chodzi w tym przypadku o sytuację, kiedy pracow-
nik pracował, a mimo to nie otrzymał w ogóle np. 
premii czy prowizji, bo jej nie wypracował. Według 
dominującej opinii brak wynagrodzenia powinien 
wynikać z całomiesięcznej absencji, np. chorobowej 
czy spowodowanej urlopem. Mimo że takie jest po-
wszechne stanowisko w tym zakresie, to katalog 
przyczyn, dla których pracownik nie nabył prawa 
do zmiennych składników wynagrodzenia, nie zo-
stał zdefiniowany (§ 11 ust. 1 rozporządzenia urlo-
powego).
Należy uznać, że jeżeli okres nieobecności pracowni-
ka w pracy rozpoczął się i zakończył w trakcie miesią-
ca, czyli nie obejmował pełnego miesiąca, to taki mie-
siąc należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego nawet wów-
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czas, gdyby za taki miesiąc zmienne wynagrodzenie 
nie przysługiwało.
W takiej sytuacji wskazanym rozwiązaniem jest 
przyjęcie zmiennych składników wynagrodzenia 
z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzają-
cych miesiąc rozpoczęcia urlopu. Uzyskane w tym 
okresie zsumowane wynagrodzenie należy podzie-
lić przez liczbę przepracowanych w tym czasie go-
dzin.

PRZYKŁAD
Adam P. oprócz miesięcznej stawki stałej w wysokoś-
ci 2000 zł otrzymuje prowizje od sprzedanych arty-
kułów gospodarstwa domowego, które stanowią 
średnio ok. 75% stawki stałej. Ze względu na brak po-
pytu w okresie od 15 stycznia do 5 marca br. pracow-
nik nie osiągnął sprzedaży w wymaganej wysokości 
i nie otrzymał za te miesiące prowizji. W czerwcu 
Adam P. korzystał z 10 dni urlopu wypoczynkowego. 

Ze względu na duże wahania prowizji pracodawca 
Adama P. przyjął ten składnik w wysokości wypłaco-
nej od czerwca 2013 r. do maja 2014 r. Takie postępo-
wanie jest prawidłowe.

IZABELA NOWACKA
ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką 

wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych 
publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, prowadzi portal kadrowo-płacowy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 

z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
■ § 6, 8–9 i 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-

cjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. nr 174, poz. 1353).

Czy można sprostować błąd w umowie o pracę 
dotyczący wysokości wynagrodzenia pracownika

PYTANIE
W umowie o pracę zawartej niedawno z jednym z naszych 
pracowników przez pomyłkę podaliśmy błędną wysokość 
wynagrodzenia za pracę. Zostało ono znacznie zawyżone 
w stosunku do tego, co uzgodniliśmy z pracownikiem 
w trakcie rozmów przed przyjęciem go do pracy. Czy możli-
we jest sprostowanie tego błędu, a jeśli tak, to w jaki spo-
sób? Czy może to być wypowiedzenie zmieniające?

ODPOWIEDŹ
Tak, sprostowanie takiego błędu jest możliwe. Powinni 

Państwo złożyć pracownikowi pisemne oświadczenie, 
w którym należy poinformować go o zaistniałej pomyłce 
i wskazać prawidłową wysokość wynagrodzenia. Zazna-
jomienie się pracownika z treścią oświadczenia powinno 
być udokumentowane jego podpisem, a jeżeli podwład-
ny odmawia złożenia podpisu, fakt ten należy potwier-
dzić zeznaniami świadków obecnych przy wręczaniu 
tego pisma. Zastosowanie wypowiedzenia zmieniające-
go warunki płacy nie jest właściwym rozwiązaniem, po-
nieważ pracodawca nie obniża umówionego wynagro-
dzenia, tylko koryguje błąd dotyczący jego wysokości.

WYJAŚNIENIE
Zapis w umowie o pracę określający nieprawidłową wy-

sokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia na-

leży traktować jako błąd co do treści czynności prawnej 
(art. 84 k.c.). Jeżeli bowiem oświadczenie woli było złożo-
ne innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd został wywołany 
przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała 
ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. W ta-
kiej sytuacji mogą Państwo uchylić się od skutków oświad-
czenia złożonego pracownikowi.

Należy pamiętać, że uprawnienie do uchylenia się od 
skutków prawnych błędu oświadczenia woli wygasa z upły-
wem roku od jego wykrycia (art. 88 § 2 k.c.). W opisanej 
sytuacji błąd dotyczy jednego z najważniejszych warun-
ków umowy o pracę. Ponieważ pomyłka polegała na zna-
czącym zawyżeniu kwoty należnego wynagrodzenia, pra-
cownik mógł ją łatwo zauważyć. W konsekwencji mają 
Państwo możliwość uchylenia się od skutków prawnych 
powstałego błędu.

W tym celu powinni Państwo przedłożyć pracowniko-
wi (najlepiej w obecności świadków) w formie pisemnej 
oświadczenie o popełnieniu błędu w warunkach umowy 
z podaniem prawidłowej wysokości wynagrodzenia. Pra-
cownik po zapoznaniu się z treścią takiego pisma powi-
nien potwierdzić go własnoręcznym podpisem. Gdyby 
jednak odmówił złożenia podpisu, wówczas na tę oko-
liczność należy sporządzić notatkę podpisaną przez 
świadków obecnych przy wręczaniu pracownikowi 
oświadczenia.
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Kopię podpisanego oświadczenia lub potwierdzoną 
przez świadków notatkę należy umieścić w części B akt 
osobowych tego pracownika. Powyższe dokumenty będą 
stanowić dowód, gdyby pracownik zakwestionował przed 
sądem pracy wysokość wypłacanego mu wynagrodzenia 
bądź prawidłowość złożonego oświadczenia.

W przedstawionej sytuacji zastosowanie wypowiedzenia 
zmieniającego warunki płacy nie byłoby właściwym roz-
wiązaniem, ponieważ zamiarem pracodawcy nie było ob-
niżenie umówionego wynagrodzenia, tylko skorygowanie 
błędu dotyczącego jego wysokości. Wykorzystanie w tych 
okolicznościach wypowiedzenia zmieniającego mogłoby 
ponadto uwiarygodnić, że kwota wynagrodzenia zapisane-

go w umowie o pracę była jednak wynikiem uzgodnień 
stron stosunku pracy.

MARIUSZ PIGULSKI
specjalista ds. kadr i płac

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 29 § 1 pkt 3, art. 42 i 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

■ art. 84 i 88 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Czy księgowy ma prawo do wynagrodzenia 
i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 
pomimo wypłaty premii

PYTANIE
W spółce co roku pracownicy księgowości otrzymują 
w czerwcu premię za sporządzanie sprawozdania fi-
nansowego za I półrocze. Czy mimo rekompensaty tą 
premią dodatkowych godzin spędzonych w pracy 
mamy także prawo do wynagrodzenia i dodatku za 
nadgodziny.

ODPOWIEDŹ
Niezależnie od premii przysługuje Państwu rekom-

pensata za przepracowane godziny nadliczbowe. Re-
kompensata ta może nastąpić zarówno przez oddanie 
czasu wolnego, jak i przez wypłatę dodatku.

WYJAŚNIENIE
Premia, którą otrzymują pracownicy działu księgowości, 

niezależnie od tego, czy okoliczności jej wypłaty zostały 
uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych, czy też 
jej przyznanie co roku następuje na podstawie doraźnej de-
cyzji pracodawcy, nie może zrekompensować pracy w go-
dzinach nadliczbowych. Pracę nadliczbową rekompensuje 
się tylko w sposób wskazany w przepisach, a więc czasem 
wolnym lub stosownym dodatkiem.

Pracodawca nie może zastąpić wypłaty dodatku lub od-
dania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych 
premią lub nagrodą.

Ewentualny zapis regulaminu wynagradzania wyłącza-
jący prawo pracowników, którzy otrzymali premię, do na-
leżności z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych 
jest nieważny.

Za pracę w godzinach nadliczbowych zawsze przysługu-
je tzw. normalne wynagrodzenie. Nie jest ono rekompen-
satą, lecz należnością za dodatkowe godziny pracy, jaką 
jest praca w godzinach nadliczbowych. Za normalne wyna-
grodzenie należy uznać takie wynagrodzenie, które pra-

cownik otrzymuje stale i systematycznie. Będzie nim za-
równo wynagrodzenie zasadnicze, jak i inne składniki 
wynagrodzenia stale wypłacane pracownikowi, np. doda-
tek stażowy. Za każdą godzinę pracy ponad normę mają 
Państwo prawo do godzinowej stawki normalnego wyna-
grodzenia. Stawkę godzinową normalnego wynagrodzenia 
oblicza się, dzieląc stałe pobory pracownika (w sektorze 
prywatnym będzie to najczęściej jego pensja) przez nomi-
nalną liczbę godzin przypadającą do przepracowania w da-
nym miesiącu.

PRZYKŁAD
W czerwcu 2014 r. pracownik zatrudniony na pełen etat 
powinien przepracować 160 godzin. Stawka godzinowa 
normalnego wynagrodzenia dla pracownika zarabiają-
cego 3000 zł miesięcznie w czerwcu wyniesie:
3000 zł : 160 godz. = 18,75 zł.
Za pracę ponad normę przysługuje dodatek za godzi-
ny nadliczbowe lub czas wolny. Rekompensata do-
datkiem uzależniona jest m.in. od tego, w jakim dniu 
była świadczona praca (np. po godzinach w zwykłym 
dniu pracy, w sobotę, w niedzielę).
W przypadku przekroczenia dobowej normy czasu 
pracy (8 godzin) przysługuje:
■  100% wynagrodzenia wynikającego z osobistego 

zaszeregowania pracownika określonego stawką 
miesięczną lub godzinową (w przypadku pracow-
ników biurowych najczęściej jest to wynagrodze-
nie zasadnicze) – za pracę w godzinach nadliczbo-
wych przypadających:
a) w nocy,
b)  w niedziele i święta niebędące dla pracownika 

dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go roz-
kładem czasu pracy,
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c)  w dniu wolnym od pracy udzielonym pracowni-
kowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy,

■  50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nad-
liczbowych przypadających w każdym innym dniu 
niż wyżej wymienione.

100% dodatek przysługuje także za każdą godzinę 
pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przecięt-
nej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym (40 godzin), chyba że prze-
kroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w go-
dzinach nadliczbowych, za które pracownikowi 
przysługuje prawo do jednego z wymienionych do-
datków.
Rekompensata czasem wolnym pozbawia pracownika 
prawa do dodatku. Otrzyma on jedynie normalne wy-
nagrodzenie za czas przepracowany w nadgodzinach.
Jeżeli z wnioskiem o czas wolny występuje pracownik, 
to pracodawca udziela mu go tyle samo, ile pracownik 
przepracował w godzinach nadliczbowych. Termin 
udzielenia tego czasu wolnego nie jest ograniczony do 
końca okresu rozliczeniowego, w którym praca nadlicz-
bowa miała miejsce. Natomiast jeżeli pracodawca jest 
inicjatorem udzielenia pracownikowi czasu wolnego, to 
musi go udzielić w wymiarze o połowę wyższym niż za-
jęły nadgodziny, np. za 3 godziny nadliczbowe z inicja-
tywy pracodawcy pracownik dostanie 4,5 godziny wol-
nego. W tym przypadku rekompensata czasem wolnym 
musi nastąpić do końca okresu rozliczeniowego.
Za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy (w większości firm jest to 
sobota) przysługuje inny dzień wolny. Nie ma tu zna-
czenia, jak długo praca była wykonywana.

PRZYKŁAD
Księgowy został wezwany do pracy na 2 godziny 
w sobotę. Przysługuje mu w zamian cały dzień wolny, 
a jego miesięczne wynagrodzenie nie może ulec ob-
niżeniu.
Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nad-
liczbowych nie będzie przysługiwało pracownikom 
zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pra-
cy i kierownikom wyodrębnionych komórek organi-
zacyjnych. Osoby te nie mają także prawa do dodatku 
z tytułu pracy nadliczbowej. Przysługuje im za to 
w zamian za tę pracę czas wolny. Mają także zagwa-
rantowane w okresie rozliczeniowym zrównowa-
żenie niezapewnienia im odpoczynku dobowego 
(art. 132 § 3 k.p.).

ARKADIUSZ MIKA
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 128 § 2 pkt 2, art. 132 § 2 pkt 1, § 3, art. 1511 § 1–3, 

art. 1512–1514 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro-
dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia 
oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, 
poz. 2292).

Czy ZUS może zakwestionować wysokość wynagrodzenia

PYTANIE
ZUS zakwestionował wysokość wynagrodzenia na-
szej pracownicy. Większość pracowników w umowie 
o pracę ma określone wynagrodzenie w wysokości 
1800 zł, a ta osoba ma wynagrodzenie w wysokości 
4000 zł. Od tej podstawy był jej wypłacany zasiłek 
chorobowy, a następnie zasiłek macierzyński. Czy 
ZUS może decyzją obniżyć wynagrodzenie pracowni-
cy stanowiące podstawę wymiaru składek?

ODPOWIEDŹ
Tak, ZUS może zakwestionować zapisy umowy doty-

czące wynagrodzenia pracownika, gdy wynagrodzenie 
to zostało ustalone:
■  w oderwaniu od zakresu obowiązków, odpowie-

dzialności, kwalifikacji, wkładu pracy pracownika,

■  w dysproporcji do wynagrodzeń pozostałych pra-
cowników,

■  ze względu na przynależność do rodziny pracodawcy 
lub kręgu jego znajomych.

WYJAŚNIENIE
Gdy ZUS ustali nieważność umowy o pracę tylko 

w części dotyczącej ustalenia wynagrodzenia, wydaje 
decyzję ustalającą, że podstawą wymiaru składek było 
wynagrodzenie w kwocie niższej, najczęściej takiej jak 
otrzymywana przez pozostałych pracowników zatrud-
nionych na podobnych stanowiskach. W Państwa przy-
padku bardzo prawdopodobne jest, że ZUS obniży wy-
nagrodzenie do kwoty 1800 zł. Skutkiem tego będzie 
obniżenie kolejnymi decyzjami wszystkich świadczeń 
wypłacanych ubezpieczonej, tj. zasiłku chorobowego 
oraz macierzyńskiego.
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PRZYKŁAD
Pracodawca od 2 miesięcy zatrudniał w sklepie córkę 
swojego brata z  wynagrodzeniem 3000 zł (w tej sa-
mej wysokości co inne pracownice). Gdy pracownica 
zaszła w ciążę, wysokość jej wynagrodzenia została 
podwyższona do 5500 zł, a po powrocie z urlopu ma-
cierzyńskiego ponownie obniżono jej wynagrodzenie 
do 3000 zł. Na tej podstawie ZUS może kwestiono-
wać wysokość wynagrodzenia i ustalić, że podstawą 
wymiaru składek w całym okresie zatrudnienia była 
kwota 3000 zł. Następnie może obniżyć wysokość za-
siłku macierzyńskiego (nakładając na ubezpieczoną 
obowiązek zwrotu nadpłaconych kwot).
Powyższe stanowisko potwierdzają sądy.

Zestawienie orzecznictwa sądów
Orzeczenie Teza

SN z 4 sierpnia 
2005 r., sygn. akt 
II UK 16/05

Nadmierne podwyższenie wynagro-
dzenia pracownika może być w zakre-
sie prawa ubezpieczeń społecznych 
ocenione jako dokonane z zamiarem 
nadużycia prawa do świadczeń.

SN z 19 maja 
2009 r., sygn. akt 
III UK 7/09

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
może kwestionować wysokość wyna-
grodzenia stanowiącego podstawę 
wymiaru składek, jeżeli okoliczności 
sprawy wskazują, że zostało wypłaco-
ne na podstawie umowy sprzecznej 
z prawem, zasadami współżycia spo-
łecznego lub zmierzającej do obejścia 
prawa.

Sądu Apelacyjne-
go w Gdańsku 
z 7 marca 2013 r., 
sygn. akt III AUa 
1515/12

Przepis art. 86 ust. 2 u.s.u.s. daje or-
ganowi rentowemu kompetencje do 
badania zarówno tytułu zawarcia 
umowy o pracę, jak i ważności jej po-
szczególnych postanowień i – w ra-
mach obowiązującej go procedury za-
kwestionowania tych postanowień 
umowy o pracę w zakresie wynagro-
dzenia, które pozostają w kolizji 
z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego albo zmierzają do obejś-
cia prawa. Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych może więc kwestionować 
wysokość wynagrodzenia stanowią-
cego podstawę wymiaru składek, je-
żeli okoliczności sprawy wskazują, 
że zostało wypłacone na podstawie 
umowy sprzecznej z prawem, zasada-
mi współżycia społecznego lub zmie-
rzającej do obejścia prawa.

ZUS może obniżyć podstawę wymiaru składek, gdy wy-
nagrodzenie pracownika odbiega od wynagrodzenia in-
nych osób zatrudnionych w firmie, które wykonują 

podobne obowiązki. Gdy pracownik po krótkim okresie 
pracy otrzymuje zasiłek, a ZUS podczas postępowania 
wyjaśniającego ustali, że praca faktycznie była wykony-
wana, to nie wyda decyzji wyłączającej daną osobę 
z ubezpieczeń tylko decyzję o obniżeniu jej podstawy wy-
miaru składek. Oczywiście, od tej decyzji zarówno płat-
nik, jak i ubezpieczony mogą za pośrednictwem ZUS 
wnieść odwołanie do sądu.

ZUS może wydać decyzję obniżającą podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS, przede wszystkim, będzie żądał świadczenia nie-
należnego od osoby, która takie świadczenie pobrała. 
Płatnik składek nie może być zobowiązany do zwrotu 
kwot świadczeń pobranych nienależnie przez inne osoby, 
w sytuacji gdy obowiązujące przepisy umożliwiają docho-
dzenie zwrotu od osoby, której świadczenia faktycznie 
wypłacono (wyrok SN z 10 czerwca 2008 r., sygn. akt 
I UK 376/07, wyrok SN z 6 sierpnia 2013 r., sygn. akt 
II UK 11/13).

ZUS będzie żądał zwrotu nienależnego zasiłku od 
ubezpieczonego.

Gdy decyzja ZUS się uprawomocni, będą Państwo zobo-
wiązani do złożenia korekty dokumentów rozliczenio-
wych, czyli raportu ZUS RCA, gdzie składki powinny być 
naliczane i opłacane od kwoty 1800 zł w 2013 r., a nie od 
kwoty 4000 zł.

Po złożeniu tych dokumentów na koncie płatnika po-
wstanie nadpłata składek. ZUS następnie na mocy decyzji 
przeliczy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz 
macierzyńskiego i pracownica będzie musiała zwrócić 
pracodawcy nienależnie wypłacone wynagrodzenie cho-
robowe.

Płatnik będzie musiał złożyć korektę raportu ZUS RCA 
z kodem 12 40 xx (zasiłek macierzyński) i w podstawie wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wy-
kazać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na-
liczone od kwoty zasiłku macierzyńskiego ustalonego 
z wynagrodzenia w wysokości 1800 zł, a nie 4000 zł. 
Oprócz korekty raportów rozliczeniowych płatnik za po-
szczególne miesiące w trybie korekty powinien złożyć tak-
że deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Z uwagi na to, że 
zwrotu tych zawyżonych świadczeń powinien dokonać 
bezpośrednio ubezpieczony, płatnik nie powinien składać 
korekty raportu ZUS RSA z kodem pracowniczym, w któ-
rym wykazywał wypłacony pracownikowi zasiłek chorobo-
wy i macierzyński. Gdy ZUS wyda płatnikowi decyzję, 
z której będzie wynikało, że to płatnik powinien zwrócić 
zawyżone zasiłki, od decyzji należy złożyć odwołanie 
do sądu.

ANDRZEJ RADZISŁAW
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 18 ust. 1, art. 84 ust. 1–2, ust. 6, art. 86 ust. 2 ustawy 

z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).
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Jak ustalić wynagrodzenie młodocianego, który ukończył 
naukę zawodu

PYTANIE
Zatrudniamy pracownika młodocianego w celu przygo-
towania zawodowego. W czerwcu ukończy on naukę 
w szkole zawodowej. Co mamy zrobić, jeżeli dalej chce-
my go zatrudniać? Czy jego umowa o pracę w celu 
przygotowania zawodowego rozwiązuje się automa-
tycznie wraz z ukończeniem szkoły, czy trwa dalej? 
Jak ustalić mu wynagrodzenie po zakończeniu nauki?

ODPOWIEDŹ
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 

nie kończy się wraz z zakończeniem nauki (zdaniem 
egzaminu) przez młodocianego, ponieważ ma ona cha-
rakter umowy na czas nieokreślony. Najlepiej w tej sy-
tuacji zmienić umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego na zwykłą umowę o pracę od dnia następ-
nego po zdaniu egzaminu. Od następnego dnia po za-
kończeniu nauki zawodu pracownikowi przysługuje 
nie mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Nie 
ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ukończyła 18 lat.

WYJAŚNIENIE
Młodocianego (osobę, która ukończyła 16 lat i nie przekro-

czyła 18 lat), nieposiadającego kwalifikacji zawodowych, 
można zatrudnić na podstawie umowy o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego. Wyjątkowo jest dopuszczalne za-
trudnienie młodocianego tak jak zwykłego pracownika, ale 
wyłącznie przy pracach lekkich (art. 2001 § 1 k.p.).

Wyróżniamy 2 formy przygotowania zawodowego:
■  naukę zawodu (trwającą z reguły nie dłużej niż 36 mie-

sięcy),
■  przyuczenie do wykonywania określonej pracy (wynosi 

ono zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy).
W przypadku Państwa pracownika mamy do czynienia 

z młodocianym wykonującym umowę o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Nauka za-
wodu u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem odbywana 
w zasadniczej szkole zawodowej (jak w tym przypadku) 
kończy się zaliczeniem egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe, przeprowadzanym zaraz po uzyskaniu 
świadectwa ukończenia tej szkoły (§ 109–142 rozporządze-
nia w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa-
dzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

W umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego 
strony określają m.in. czas trwania i miejsce odbywania 
przygotowania zawodowego, czyli w tej sytuacji nauki za-
wodu, oraz sposób dokształcania teoretycznego. W żadnym 
razie warunki te nie wskazują końca trwania umowy o pracę 
w celu przygotowania zawodowego, ponieważ stosujemy do 
niej przepisy Kodeksu pracy dotyczące umowy o pracę na 
czas nieokreślony (art. 194 k.p.). Oznacza to, że umowa 

o pracę w celu przygotowania zawodowego ma charakter 
umowy na czas nieokreślony, a zdanie egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe (co kończy naukę zawo-
du) nie jest równoznaczne z jej rozwiązaniem bądź wy-
gaśnięciem. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodo-
wego trwa zatem nadal, mimo zaliczenia egzaminu. Praco-
dawca nie może jej wypowiedzieć z tego powodu. Kodeks 
pracy w art. 196 wprost wymienia przyczyny uzasadniające 
złożenie wypowiedzenia młodocianemu, a w katalogu tym 
nie mieści się zakończenie nauki zawodu.

Eksperci prawa pracy dopuszczają w tych okolicznoś-
ciach 2 możliwości:
■  rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania za-

wodowego na mocy porozumienia i zawarcie kolejnej, 
tym razem zwykłej umowy o pracę, jeśli taka jest inten-
cja stron,

■  zmianę umowy o pracę w celu przygotowania zawodo-
wego w zwykłą umowę o pracę w drodze porozumienia 
zmieniającego albo wypowiedzenia warunków pracy 
i płacy wręczonego przez pracodawcę.
Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi mło-

docianemu umowy o pracę w celu przygotowania zawodo-
wego z powodu ukończenia nauki i zdania egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybiorą strony, 
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego traci 
swój specjalny charakter z chwilą zdania przez młodocia-
nego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Należy uznać, że wówczas umowa z młodocianym prze-
kształci się w zwykłą umowę o pracę. W konsekwencji od 
dnia przypadającego po zaliczeniu egzaminu takiemu pra-
cownikowi przysługuje miesięcznie wynagrodzenie za pra-
cę w wysokości co najmniej 80% wynagrodzenia minimal-
nego – dla osób w pierwszym roku pracy zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy; w 2014 r. 80% minimal-
nego wynagrodzenia wynosi 1344 zł (art. 6 ust. 2–3 usta-
wy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

RENATA MAJEWSKA
specjalista w zakresie prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 190–206 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 6 ust. 1–3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679; 
ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz. 1314),

■ § 1, 5, 6, 15 i 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 
1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 232),
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■ § 109–142 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko-
łach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 520).

W jakim terminie należy zlecać przelew 
wynagrodzeń pracowników

PYTANIE
W firmie wynagrodzenia są wypłacane przelewem na 
rachunki bankowe pracowników. Zwykle przelew zle-
camy w przyjętym w regulaminie pracy dniu wypłaty 
wynagrodzeń. Okazało się, że wynagrodzenia wpływa-
ją na konta pracowników nawet 2 dni po terminie. Czy 
w tej sytuacji obowiązek terminowej wypłaty wynagro-
dzeń jest przez nas spełniony.

ODPOWIEDŹ
Nie. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w terminie 

wskazanym w regulaminie pracy oznacza, że tego dnia 
pracownik powinien mieć możliwość dysponowania swoją 
pensją. Powinni zatem Państwo dokonywać przelewu wy-
nagrodzeń na tyle wcześnie, aby w dniu ustalonym jako 
dzień wypłaty pensja była na rachunkach pracowników.

WYJAŚNIENIE
Wypłacając wynagrodzenie na rachunek bankowy (jeżeli 

pracownik złożył pracodawcy taką dyspozycję lub przewi-
duje to układ zbiorowy pracy), należy pamiętać, że:
■  jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę 

jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca 
się w dniu poprzedzającym,

■  w dniu wypłaty wynagrodzenia pracownik musi uzyskać 
rzeczywisty dostęp do pensji.
Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co naj-

mniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry termi-
nie. Termin wypłaty nie może przy tym zostać określony 
później niż na 10. dzień miesiąca następującego po miesią-
cu, za który przysługuje wynagrodzenie.

Datę wypłaty określa się w przepisach wewnętrznych, 
np. w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie jest zobo-
wiązany do opracowania tego regulaminu, podaje ten termin 
w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.). 
Jest to dzień, do upływu którego pracownik ma mieć możli-
wość rozporządzania swoim wynagrodzeniem. Dotyczy to 

zarówno wypłaty gotówkowej (dokonywanej w kasie zakła-
du pracy), jak i przelewu na rachunek bankowy pracownika.

PRZYKŁAD
Pracodawca wskazał w regulaminie pracy, że jeżeli ter-
min wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny 
od pracy, to wypłata następuje kolejnego dnia. A zatem 
w stosunku do wypłaty wynagrodzenia ustanowił zasa-
dę, zgodnie z którą, jeżeli koniec terminu do wykonania 
czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wol-
ny od pracy, termin upływa następnego dnia. Takie po-
stanowienie regulaminu pracy jest nieważne. Zamiast 
niego stosujemy ogólne przepisy prawa pracy, zgodnie 
z którymi, jeżeli termin wypłaty przypada w dniu wol-
nym, to wypłata następuje dzień wcześniej.
W odniesieniu do terminu „wypłata wynagrodzenia” 
w Kodeksie pracy istnieją jasne i wyraźne postano-
wienia (art. 85 § 2 i 3 k.p.). Postanowienie zmieniają-
ce te zasady, np. wskazujące, że w przypadku nie-
dzieli lub święta przypadających w dniu wypłaty 
wynagrodzenia taka wypłata następowałaby dopiero 
następnego dnia, będzie nieważne z mocy prawa 
(art. 9 § 3 k.p.).

MAREK ROTKIEWICZ
ekspert w zakresie prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 9 § 3, art. 18, art. 29 § 3, art. 85 § 2–3, art. 86 § 3, 

art. 1041 § 1 pkt 5, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

■ art. 115 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Czy pracodawca musi informować ZUS o każdorazowej 
podwyżce wynagrodzenia uzyskanego przez emeryta

PYTANIE
Zatrudniamy na umowy o pracę na czas określony kilku 
emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku 

emerytalnego. Czy w przypadku podwyższenia w trakcie 
roku ich wynagrodzenia ponad dopuszczalne kwoty przy-
chodu jesteśmy zobowiązani informować o tym ZUS?
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ODPOWIEDŹ
Nie. Nie mają Państwo obowiązku informowania ZUS 

o każdorazowej podwyżce wynagrodzenia ponad do-
puszczalne kwoty przychodu.

WYJAŚNIENIE
Pracodawcy (zleceniodawcy) są zobowiązani zawiado-

mić organ rentowy o:
■  zatrudnieniu emeryta lub rencisty,
■  zawarciu z nim innej umowy, objętej obowiązkiem ubez-

pieczeń społecznych,
■  wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu,
■  wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku 

kalendarzowym – w terminie do końca lutego każdego 
roku.

Płatnik ma obowiązek zawiadomić organ rentowy o za-
trudnieniu emerytów i o wysokości osiąganego z tego tytułu 
przychodu. Nie musi natomiast informować ZUS o ewentu-
alnym podwyższeniu wynagrodzenia swoim pracownikom 
w ciągu roku ponad dopuszczalne kwoty przychodu.

Aby poinformować ZUS o zatrudnieniu emeryta lub ren-
cisty, trzeba w tej sprawie wysłać oddzielne pismo. Przeka-
zanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku 
ZUS ZUA nie spełnia tego obowiązku.

Zaświadczenie należy wysłać do ZUS właściwego według 
miejsca zamieszkania ubezpieczonego (świadczeniobiorcy). 
Obecne przepisy nie regulują wzoru takiego zaświadczenia, 
należy zatem przyjąć, że można to zrobić w dowolnej formie. 
Ważne, aby w zaświadczeniu podać datę zatrudnienia świad-
czeniobiorcy oraz kwoty przychodu wynikające z umowy.

PRZYKŁAD
Firma ABC Sp. z o.o. od 2 maja do 31 grudnia 2014 r. zatrudniła 62-letniego emeryta. Jego wynagrodzenie zostało 
określone w stałej miesięcznej wysokości 2400 zł. Ponadto pracownik będzie otrzymywał premię w wysokości 10% 
wynagrodzenia faktycznie uzyskanego za dany miesiąc.
Spółka sporządziła następujące pismo i przesłała je do ZUS właściwego według miejsca zamieszkania emeryta.

ABC Sp. z o.o. 
30-169 Opole, ul. Polna 115
NIP 7784514895
REGON 001259515

Opole, 2 maja 2014 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole

Spółka ABC informuje, że od 2 maja do 31 grudnia 2014 r. zatrudniła na podstawie umowy o pracę na 1/1 etatu 
pana Jana Kota, nr PESEL 52004201147, zamieszkałego w Opolu, ul. Matejki 1a, mającego ustalone prawo do 
emerytury o numerze ABC1233454.
Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2400 zł brutto oraz będzie miał prawo do premii w wy-
sokości 10% wynagrodzenia uzyskanego w danym miesiącu.

Specjalista ds. kadr i płac
Małgorzata Zelt

........................................ 
(podpis)

Pracodawca nie ma obowiązku informowania ZUS 
o przychodach:
■  emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytal-

ny, przy czym wiek ten ukończyli przed podjęciem za-
trudnienia u danego pracodawcy,

■  inwalidów wojennych pobierających rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy w związku z działaniami wojennymi 
lub pobytem w miejscach odosobnienia albo członków 
rodzin pobierających rentę rodzinną po tych osobach,

■  osób uprawnionych do renty inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową,

■  osób, które na swój wniosek mają zawieszoną emeryturę 
lub rentę,

■  osób, które osiągnęły przychód z tytułu działalności nie-
podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.
Osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych 

podejmujące dodatkową pracę zarobkową są również zo-
bowiązane przesłać do ZUS stosowną informację w tej 

sprawie. Mogą tego dokonać na formularzu ZUS Rw-73 
lub w inny sposób. Istotne jest, aby z tego zawiadomienia 
wynikało, od kiedy została podjęta dodatkowa praca za-
robkowa i jaka jest wysokość przychodu.

ZYGMUNT ŁOBEJKO
prawnik, były wieloletni pracownik Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 125, art. 127 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567),

■ § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawiesza-
nia lub zmniejszania emerytury i renty (t.j. Dz.U. nr 58, 
poz. 290; ost. zm. Dz.U. z 1997 r. nr 47, poz. 310).



Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  34  (848)22 www.pgp.infor.pl

Jakie świadczenia wypłaca się ze stosunku pracy 
po śmierci pracownika

PYTANIE
W sierpniu 2014 r. zmarł nasz pracownik. Pozostawił 
żonę i dwoje  dzieci w wieku 20 i 22 lata, które studiu-
ją. Jakie mam obowiązki jako pracodawca? Do jakich 
świadczeń uprawnieni są członkowie rodziny po zmar-
łym pracowniku?

ODPOWIEDŹ
Po śmierci pracownika prawa majątkowe ze stosun-

ku pracy przechodzą na małżonka zmarłego i człon-
ków jego najbliższej rodziny uprawnionych do renty 
rodzinnej. Osobom tym przysługuje także odprawa po-
śmiertna. W razie braku takich osób prawa majątkowe 
ze stosunku pracy wchodzą do spadku. Pracodawca nie 
ma wtedy obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.

Zasady wypłaty należności ze stosunku pracy po 
zmarłym pracowniku oraz związane z tym obowiązki 
pracodawcy różnią się w zależności od tego, czy zmarły 
pozostawił małżonka oraz bliskich krewnych (dzieci, 
rodziców) spełniających warunki do uzyskania renty 
rodzinnej, czy też nie. Z dniem śmierci pracownika sto-
sunek pracy wygasa, a prawa majątkowe ze stosunku 
pracy przechodzą, w równych częściach, na małżonka 
zmarłego i osoby spełniające warunki wymagane do 
uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Jeżeli zmarły nie pozostawił takich osób, prawa mająt-
kowe wchodzą do spadku (art. 631 k.p.).

WYJAŚNIENIE
Do praw majątkowych ze stosunku pracy, o których 

mowa w art. 631 k.p., należą wszystkie niewypłacone na-
leżności przysługujące zmarłemu pracownikowi, obejmu-
jące np.:
■  zaległą i bieżącą pensję zasadniczą wraz z dodatkami 

i prowizjami,
■  nagrodę jubileuszową,
■  ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
■  odszkodowanie za przedmioty (będące własnością pra-

cownika) zniszczone lub uszkodzone w następstwie wy-
padku przy pracy.
W praktyce może mieć miejsce sytuacja, gdy przed 

śmiercią pracownik został zwolniony z pracy, ale odwołał 
się od wypowiedzenia lub od rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia do sądu. Jeżeli zwolniony pracownik 
domagał się odszkodowania, to po jego śmierci takie rosz-
czenie przysługuje jego bliskim (uchwała SN z 25 lipca 
1985 r., sygn. akt III PZP 27/85, OSNC 1986/3/27). Jeżeli 
zwolniony pracownik wystąpił z roszczeniem o przywróce-
nie do pracy, a następnie zmarł w toku postępowania, sąd 
pracy – ze względu na brak możliwości uwzględnienia ta-
kiego żądania – orzeka o odszkodowaniu na rzecz jego na-

stępców prawnych lub spadkobierców, którzy zgłosili 
udział w postępowaniu (postanowienie SN z 17 stycznia 
2006 r., sygn. akt  I PK 143/05, OSNP 2006/23–24/359).

Do praw majątkowych ze stosunku pracy zmarłego pra-
cownika należą wszystkie niewypłacone mu należności.

Może się także zdarzyć, że zmarłego pracownika łączyła 
z byłym pracodawcą umowa o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy (art. 1012 k.p.). W takim przypad-
ku należy pamiętać, że (...) obowiązek zaniechania działal-
ności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy jest ściśle 
związany z osobą pracownika, co w razie jego śmierci powo-
duje wygaśnięcie umowy o zakazie konkurencji (wyrok SN 
z 22 stycznia 2004 r., sygn. akt  I PK 341/03, OSNP 
2004/23/398). Pracodawca nie musi więc wypłacać rodzi-
nie byłego podwładnego odszkodowania za zakaz konku-
rencji za okres po jego śmierci.

Osoby uprawnione do praw majątkowych
Jeżeli zmarły pozostawił małżonka i osoby spełniające 

wymagania niezbędne do uzyskania renty rodzinnej, nale-
ży wypłacić im należności ze stosunku pracy zmarłego 
– w równych częściach – bez potrzeby uzyskania przez nich 
sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia 
dziedziczenia przez notariusza. Takie osoby w ogóle nie 
muszą być spadkobiercami zmarłego (np. gdy zmarły po-
zostawił testament, w którym pominął członków najbliż-
szej rodziny). Dopiero w przypadku braku wskazanych 
wcześniej następców prawnych prawa majątkowe ze sto-
sunku pracy wchodzą do spadku po zmarłym pracowniku 
i podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach określo-
nych w ustawie – Kodeks cywilny.

Małżonkowi zmarłego pracownika przysługują szczegól-
ne uprawnienia przewidziane w art. 631 § 2 k.p. niezależ-
nie od tego, czy spełnia warunki do przyznania renty ro-
dzinnej. Małżonek nie musi spełniać także żadnych innych 
dodatkowych wymogów (np. mieszkać razem ze zmarłym 
czy prowadzić z nim wspólnego gospodarstwa domowe-
go). Wymóg spełniania warunków do przyznania renty ro-
dzinnej dotyczy tylko innych członków rodziny zmarłego, 
czyli jego dzieci i rodziców.

Małżonek zmarłego pracownika nie musi spełniać wa-
runków do przyznania renty rodzinnej, żeby otrzymać na-
leżności ze stosunku pracy zmarłego.

Do renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne zmarłe-
go pracownika, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobio-
ne, a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed 
osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzie-
ci (z wyłączeniem przyjęcia w ramach rodziny zastępczej 
lub rodzinnego domu dziecka):

■  do ukończenia 16 lat,
■  do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 

16 lat, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25. roku życia, 
albo
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■  bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdol-
ne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całko-
wicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 
lat, a w razie nauki w szkole – do ukończenia 25 lat.
W sytuacji gdy dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na 

ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty 
rodzinnej ulega przedłużeniu do zakończenia tego roku 
studiów (art. 67–69 ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, dalej: ustawa o emerytu-
rach z FUS).

Natomiast rodzice zmarłego są uprawnieni do renty ro-
dzinnej, jeżeli bezpośrednio przed śmiercią pracownik 
przyczyniał się do ich utrzymania (art. 71 ustawy o emery-
turach z FUS). W chwili śmierci pracownika muszą także:
■   osiągnąć wiek 50 lat lub być niezdolni do pracy albo
■  wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub 

rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym, 
które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole 
– 18 lat życia, lub sprawować pieczę nad dzieckiem cał-
kowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej eg-
zystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnio-
nym do renty rodzinnej.
Prawo do renty rodzinnej przysługuje również rodzicom 

zmarłego pracownika, którzy spełnili warunek dotyczący 
wieku lub niezdolności do pracy po jego śmierci lub za-
przestaniu wychowywania wskazanych wyżej dzieci 
(w okresie nie dłuższym niż 5 lat).

Obowiązki pracodawcy wobec następców 
zmarłego pracownika

Należności wypłacone następcom prawnym zmarłego 
pracownika na podstawie Kodeksu pracy (czyli niewcho-
dzące do spadku) stanowią dla nich przychód z praw ma-
jątkowych, o którym mowa w art. 18 u.p.d.o.f. Takie należ-
ności nie są zatem przychodem ze stosunku pracy (tylko 
z praw majątkowych) i nie stanowią podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca zmarłego jako płatnik ma obowiązek pobrać 
od takiego przychodu zaliczkę na podatek dochodowy 
w wysokości 18% przychodu oraz przekazać ją w terminie 
do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
pobrano zaliczkę, na rachunek urzędu skarbowego, któ-
rym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
według siedziby (miejsca zamieszkania) płatnika (art. 41 
ust. 1 i art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.). Pracodawca powinien tak-
że do końca stycznia roku następującego po roku podatko-
wym przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby 
(miejsca zamieszkania) płatnika, deklarację roczną o po-
branych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R (art. 42 
ust. 1a u.p.d.o.f.). Ponadto do końca lutego roku następu-
jącego po roku podatkowym pracodawca ma obowiązek 
przesłać podatnikowi (następcy prawnemu zmarłego pra-
cownika) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca za-
mieszkania podatnika, informację o dochodach oraz 
o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 
(art. 42 ust. 2 u.p.d.o.f.).

PRZYKŁAD
Wieczorem 28 kwietnia 2014 r. zmarł na serce pra-
cownik spółki, zatrudniony w niej na cały etat od 
12 lat w podstawowym systemie czasu pracy. Był żo-
naty, ale od roku nie mieszkał z żoną. Nie miał dzieci, 
a jego rodzice nie żyją. Pracownikowi wypłacano wy-
nagrodzenie zasadnicze w stałej stawce miesięcznej 
wynoszącej 3700 zł. Nie wykorzystał jeszcze urlopu 
wypoczynkowego za bieżący rok. Wypłata pensji 
w spółce następowała do ostatniego dnia miesiąca.
Należności ze stosunku pracy trzeba wypłacić żonie 
zmarłego. Jej uprawnień w tym zakresie nie wyłącza 
okoliczność, że od roku nie mieszkała z mężem. Spół-
ka powinna wypłacić jej pensję męża za przepraco-
waną część kwietnia oraz ekwiwalent za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy za 2014 r.
Wynagrodzenie za przepracowaną część kwietnia na-
leży ustalić w następujący sposób:
■  3700 zł : 168 godz. (wymiar czasu pracy w kwiet-

niu 2014 r.) = 22,02 zł,
■  22,02 zł x 16 godz. (liczba godz. nieprzepracowa-

nych 29 i 30 kwietnia) = 352,32 zł,
■  3700 zł – 352,32 zł = 3347,68 zł.
Z uwagi na to, że śmierć pracownika nastąpiła 
w kwietniu, ekwiwalent urlopowy trzeba wypłacić za 
4 miesiące:
4/12 x 26 = 8,66, czyli po zaokrągleniu 9 dni urlopu 
wypoczynkowego za 2014 r. (9 x 8 = 72 godz. ur-
lopu).
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynko-
wy oblicza się w następujący sposób:
Krok 1. Ustalenie podstawy ekwiwalentu:
3700 zł (zatrudniony nie otrzymywał zmiennych 
składników wynagrodzenia).
Krok 2. Obliczenie ekwiwalentu za 1 dzień:
3700 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy 
w 2014 r.) = 177,63 zł.
Krok 3. Ustalenie ekwiwalentu za 1 godzinę:
177,63 zł : 8 godz. = 22,20 zł.
Krok 4. Obliczenie ekwiwalentu za 72 godziny:
22,20 zł x 72 godz. = 1598,40 zł.
Żonie pracownika łącznie należy się zatem:
3347,68 zł + 1598,40 zł = 4946,08 zł.
Z uwagi na ciążący na spółce obowiązek pobrania za-
liczki na podatek dochodowy w wysokości 18% żona 
pracownika otrzyma jednak niższą kwotę. Podstawę 
opodatkowania stanowi kwota 4946 zł. Obliczamy 
zaliczkę na podatek:
4946 zł x 18% = 890,28 zł, czyli po zaokrągleniu 890 zł.
Do wypłaty pozostanie zatem:
4946,08 zł – 890 zł = 4056,08 zł.

Dziedziczenie na ogólnych zasadach
W sytuacji gdy zmarły nie pozostawił małżonka i osób 

spełniających warunki wymagane do uzyskania renty ro-
dzinnej, w związku z czym należności ze stosunku pracy 
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weszły do spadku, obowiązki ciążące na pracodawcy okreś-
lają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. 
W takiej sytuacji pracodawca musi wstrzymać się z wypła-
tą świadczeń do czasu przeprowadzenia przez spadkobier-
ców postępowania spadkowego oraz przedstawienia mu 
dokumentów potwierdzających ich prawa do spadku.

Prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego pracowni-
ka wchodzą do spadku, jeżeli zmarły nie miał małżonka 
i członków najbliższej rodziny.

W takim przypadku pracodawca nie musi pobierać po-
datku od wypłacanych należności. Nie ma także obowiąz-
ku odprowadzania od nich składek na ubezpieczenia spo-
łeczne.

Pracodawca, jako dłużnik spadkodawcy, powinien nato-
miast przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właści-
wemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy 
informację o dokonanych wypłatach i ich wysokości w ter-
minie 14 dni od dnia wypłaty (art. 19 ust. 1 ustawy o p.s.d.).

Odprawa pośmiertna
W razie śmierci pracownika trzeba także pamiętać o wy-

płaceniu jego rodzinie odprawy pośmiertnej (art. 93 k.p.). 
Odprawa zawsze przysługuje małżonkowi zmarłego pra-
cownika. Innym członkom jego rodziny odprawa przysłu-
guje, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania ren-
ty rodzinnej na podstawie przepisów ustawy o FUS.

Jeśli nie ma takich osób, nie trzeba wypłacać odprawy. 
Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnie-
nia podwładnego u danego pracodawcy.

Wysokość odprawy pośmiertnej
Kwota odprawy Zakładowy staż pracy

1-miesięczne wynagrodzenie krótszy niż 10 lat
3-miesięczne wynagrodzenie co najmniej 10 lat
6-miesięczne wynagrodzenie co najmniej 15 lat

Odprawę dzieli się w równych częściach między wszyst-
kich uprawnionych członków rodziny, a jeżeli jest tylko 
jedna taka osoba – odprawa przysługuje w wysokości poło-

wy wskazanej wcześniej kwoty. Odprawę pośmiertną obli-
cza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwi-
walentu za urlop wypoczynkowy, ale należy poprzestać 
w tym przypadku na określeniu podstawy wymiaru. Od-
prawy pośmiertne są zwolnione z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.f.). 
Odprawa pośmiertna nie podlega też oskładkowaniu.

ANNA PUSZKARSKA
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 631, 93 i 1012 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pra-

cy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 67–71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567),

■ art. 18, art. 21 ust. 1 pkt 7, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1052),

■ art. 19 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spad-
ków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768; ost. zm. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1036),

■ § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, 
poz. 1353),

■ § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro-
dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 
nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2292).

Potrącenia z wynagrodzenia
Czy przy potrącaniu świadczeń alimentacyjnych 
obowiązuje kwota wolna od potrąceń

PYTANIE
Na mocy tytułu wykonawczego mamy potrącić pracow-
nikowi świadczenia alimentacyjne. Pracownik otrzy-
muje miesięcznie 1880 zł netto. Czy po dokonaniu po-
trąceń pracownik powinien otrzymać kwotę mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującą w da-
nym roku?

ODPOWIEDŹ
Nie, kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje przy 

dokonywaniu potrąceń świadczeń alimentacyjnych.

WYJAŚNIENIE
Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest wolna 

od potrąceń przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy 
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tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne. Dlatego jedynym ogranicze-
niem przy dokonywaniu potrąceń z tytułu świadczeń ali-
mentacyjnych będzie tzw. kwota graniczna. Kwoty granicz-
ne określają wysokość, do jakiej można potrącać po-

szczególne świadczenia. W przeciwieństwie do kwoty wol-
nej od potrąceń granice dopuszczalnych potrąceń nie są 
określone konkretną stawką wynagrodzenia. Wysokość 
kwoty granicznej zależy od tytułu potrącenia oraz od wyso-
kości wynagrodzenia przysługującego pracownikowi.

Granice potrąceń z wynagrodzenia (art. 87 k.p.)
Lp. Tytuł potrącenia Wysokość potrącenia
1. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych Do wysokości 3/5 wynagrodzenia
2. Egzekucja innych należności niż alimentacyjne 

dokonana na mocy tytułów wykonawczych lub 
potrącenia zaliczek pieniężnych

Do wysokości 1/2 wynagrodzenia

3. Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności innych niż świad-
czenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne

Łącznie do wysokości 1/2 wynagrodzenia

4. Kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. Za 1 przekroczenie, jak też za każdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności kara nie może być wyższa od 1-dniowego wyna-
grodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą prze-
wyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pra-
cownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa 
w poprzednich punktach tej tabeli

5. Świadczenia alimentacyjne oraz sumy egzekwowane 
na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należ-
ności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki 
pieniężne oraz kary przewidziane w art. 108 k.p.

Łącznie do wysokości 3/5 wynagrodzenia

Wysokość granicy potrąceń z wynagrodzenia za pracę 
przedstawia tabela powyżej.

Jak wynika z art. 87 § 3 k.p., w razie egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wy-
sokości 3/5 wynagrodzenia.

Oznacza to, że pracodawca może maksymalnie potrącić 
z wynagrodzenia tego pracownika na zaspokojenie świad-
czeń kwotę:
■ 1880 zł × 3/5 = 1128 zł.

Pracownik otrzyma zatem tytułem wynagrodzenia po 
dokonaniu potrąceń świadczeń alimentacyjnych kwotę:
■ 1880 zł – 1128 zł = 752 zł.

MAGDALENA KASPRZAK
specjalista w zakresie kadr i płac

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 87 i 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w razie potrącenia 
z wynagrodzenia pracownika niepełnoetatowego

PYTANIE
Jaką kwotę wolną od potrąceń należy zastosować 
w przypadku dokonania potrącenia komorniczego 
z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy (np. 3/4 etatu)?

ODPOWIEDŹ
Kwota wolna od potrąceń, w przypadku pracownika 

zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, po-
winna być pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru 
etatu pracownika.

WYJAŚNIENIE
Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochro-

nę wynagrodzenia pracownika przed potrąceniami, 

ustalając tzw. kwoty wolne od potrąceń. Wysokość uza-
leżniona jest od tytułu, z jakiego potrącenia są dokony-
wane.

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek docho-
dowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko 
następujące należności, wymienione w art. 87 § 1 k.p.:
■ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na 

zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
■ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na 

pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyj-
ne (tzw. potrącenia komornicze),

■ zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
■ kary pieniężne nakładane na pracowników.

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wyso-
kości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płat-
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ności za okres nieobecności w pracy, za który pracow-
nik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 
k.p.).

Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. 
mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za 
jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę 
w wysokości określonej w art. 871 § 1 k.p.:
■ minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego 

w danym roku kalendarzowym, przysługującego pra-
cownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 
pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społecz-
ne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych (kwota minimalnego wynagrodzenia netto) – przy 
potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wy-
konawczych na pokrycie należności innych niż świad-
czenia alimentacyjne,

■ 75% minimalnego wynagrodzenia netto – przy po-
trącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracowni-
kowi,

■ 90% minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrąca-
niu kar pieniężnych nakładanych na pracowników (prze-
widzianych w art. 108 k.p.).
Kwoty wolne od potrąceń w danym roku kalendarzowym 

zależą od obowiązującej wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę (w 2014 r. wynosi ono 1680 zł), zastosowa-
nych kosztów uzyskania przychodów oraz od tego, czy praco-
dawca zmniejsza zaliczkę na podatek pracownika o 1/12 
kwoty, czyli od tego, czy pracownik złożył oświadczenia PIT-2.

Na wysokość kwoty wolnej od potrąceń ma wpływ wyso-
kość minimalnego wynagrodzenia, zastosowanie kosztów 
uzyskania przychodów i to, czy pracownik złożył PIT-2.

Stawki kwot wolnych od potrąceń w 2014 r. przedstawia 
tabela poniżej.

Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r. (art. 871 k.p.)

Tytuł potrącenia Kwota wolna 
od potrąceń

Stawka kwoty wolnej od potrąceń ze względu na zastosowane 
koszty i na podatek (w zł)

podstawowe 
koszty uzyska-

nia przychodów 
i PIT-2

podstawowe 
koszty uzyska-

nia przychodów 
bez PIT-2

podwyższone 
koszty uzyska-

nia przychodów 
i PIT-2

podwyższone 
koszty uzyska-

nia przycho-
dów bez PIT-2

Przy potrącaniu sum eg-
zekwowanych na mocy ty-
tułów wykonawczych na 
pokrycie należności innych 
niż alimentacyjne

Wysokość staw-
ki netto mini-
malnego wy-
nagrodzenia za 
pracę

1237,20 1191,20 1242,20 1195,20

Przy potrącaniu zaliczek 
pieniężnych udzielonych 
pracownikowi

75% stawki net-
to minimalnego 
wynagrodzenia 
za pracę

927,90 893, 40 931, 65 896,40

Przy potrącaniu kar pie-
niężnych przewidzianych 
w art. 108 k.p. (m.in. za 
nieprzestrzeganie przez 
pracownika przepisów bhp 
lub przepisów przeciw-
pożarowych, opuszczenie 
pracy bez usprawiedliwie-
nia, stawienie się do pracy 
w stanie nietrzeźwym lub 
spożywanie alkoholu w cza-
sie pracy)

90% stawki net-
to minimalnego 
wynagrodzenia 
za pracę

1113,48 1072,08 1117,98 1075,68

Kwota wolna od potrąceń w przypadku niepełnoetatow-
ców powinna być pomniejszana proporcjonalnie do wy-
miaru etatu pracownika. Zgodnie z art. 871 § 2 k.p., jeżeli 
pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu pro-
porcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również 
należności podlegających potrąceniom tylko za zgodą pra-
cownika.

W przypadku pracownika, o którym mowa w pytaniu, 
należy wyliczyć kwotę wolną od potrąceń w wysokości 

proporcjonalnej do jego etatu – np. przy rozliczaniu pod-
stawowych kosztów uzyskania przychodów i złożenia 
przez pracownika PIT-2 kwota wolna od potrąceń będzie 
wynosiła:
■ 1237,20 zł (minimalne wynagrodzenie netto) × 3/4 

(wymiar etatu) = 927,90 zł.

MAGDALENA KASPRZAK
specjalista w zakresie kadr i płac
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PODSTAWA PRAWNA
■ art. 87 § 1 i 7, art. 871 i 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208).

■ § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro-
dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia 

oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, 
poz. 2292),

■ § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, 
poz. 1353).

Czy należy sumować emeryturę i wynagrodzenie 
w przypadku egzekucji komorniczej 
wynagrodzenia pracownika

PYTANIE
Zatrudniamy emeryta na umowę o pracę. Jego wyna-
grodzenie wynosi 1680 zł. Pracownik ma zajęcie ko-
mornicze z pobieranej emerytury. Jeśli komornik zaj-
mie również wynagrodzenie za pracę, to jak ustalić 
wysokość potrącenia – czy sumuje się dochody, tj. eme-
ryturę i wynagrodzenie za pracę? Czy w takiej sytuacji 
wynagrodzenie za pracę nie podlega egzekucji?

ODPOWIEDŹ
Nie. Pracodawca nie sumuje wynagrodzenia z emery-

turą dla celów ustalenia ewentualnej kwoty potrącenia 
z pensji. Jeśli zajęcie dotyczy należności niealimenta-
cyjnej, to z wynagrodzenia minimalnego nie można do-
konać żadnego potrącenia.

WYJAŚNIENIE
Emerytura podlega zajęciu na zasadach określonych 

w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wyna-
grodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie 
określonym w przepisach Kodeksu pracy. Oznacza to, że 
zasady egzekucji są odmienne w zależności od tego, czy 
należności są ściągane z wynagrodzenia za pracę, ze świad-
czeń emerytalno-rentowych z ZUS bądź innych wierzytel-
ności.

Egzekucja z emerytury
Ze względu na fakt, że to ZUS jest płatnikiem emery-

tury, tzn. wypłaca ją, potrącając uprzednio należną 
składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy, or-
gan egzekucyjny (np. komornik sądowy) musi najpierw 
zawiadomić ZUS o wszczęciu postępowania obejmujące-
go zajęcie – poza częścią wolną – świadczenia emerytal-
nego.

ZUS musi wypełnić obowiązki w tym zakresie, ustalając, 
jaką kwotę będzie potrącał na rzecz wierzyciela, z uwz-
ględnieniem kwot granicznych oraz kwoty wolnej od po-
trącenia.

Egzekucja z wynagrodzenia

Komornik może również zająć inny majątek zadłużone-
go emeryta, w tym m.in. wynagrodzenie za pracę, jeśli 
emeryt jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy. 
W takiej sytuacji komornik wysyła pismo z zajęciem do 
pracodawcy.

Zawiadomienie komornika powinno zawierać infor-
mację o treści tytułu wykonawczego i wskazanie sposobu 
egzekucji. W zawiadomieniu tym wzywa się pracodaw-
cę, aby ten nie wypłacał zajętego wynagrodzenia poza 
częścią wolną od zajęcia, lecz przekazywał je bezpośred-
nio wierzycielowi egzekwującemu dług, informując ko-
mornika o pierwszej wypłacie. Najczęściej jednak ko-
mornik nakazuje przekazywanie zajętego wynagrodzenia 
bezpośrednio do niego. Dokonując zajęcia wynagrodze-
nia, komornik powinien zaznaczyć, czy obejmuje ono tyl-
ko wynagrodzenie za pracę, czy również inne wierzytel-
ności związane ze stosunkiem pracy (np. świadczenia 
z zfśs).

Ochrona wynagrodzenia
Bez zgody pracownika z wynagrodzenia za pracę 

– po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych – potrąceniu podlegają tylko następujące na-
leżności:
■ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na 

zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
■ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na 

pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
■ zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
■ kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Wynagrodzenie pracownika poddane jest przy potrą-
ceniach podwójnej ochronie. Pierwszą barierą jest 
kwota graniczna potrącenia, a drugą – kwota wolna od 
potrąceń (z wyjątkiem potrąceń na świadczenia ali-
mentacyjne, w przypadku których dla pracownika 
– dłużnika zachowane jest tylko 40% płacy netto, bez 
kwoty wolnej od potrąceń). Szczegóły przedstawia ta-
bela na str. 28.
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Ochrona wynagrodzenia przy potrąceniach
Rodzaj 

potrącenia
Kwota graniczna 

potrącenia
Kwota wolna 
od potrąceń

Świadczenia ali-
mentacyjne

do 60% wynagro-
dzenia

brak

Świadczenia niea-
limentacyjne

do 50% wynagro-
dzenia

100% minimalne-
go wynagrodzenia

Zaliczki do 50% wynagro-
dzenia

75% minimalnego 
wynagrodzenia

Kary pieniężne w granicach okre-
ślonych w art. 108 
Kodeksu pracy

90% minimalnego 
wynagrodzenia

Dla pracownika – emeryta obowiązuje kwota wolna obli-
czona bez kwoty zmniejszającej podatek (stosuje ją ZUS 
przy obliczaniu zaliczki od emerytury). Wobec tego kwota 
wolna w 2014 r. wynosi:
■ 1191,20 zł – z podstawowymi kosztami uzysku 111,25 zł lub
■ 1195,20 zł – z podwyższonymi kosztami uzysku 

139,06 zł.
Jeśli pracownik jest wynagradzany minimalną pensją, to 

kwota tego wynagrodzenia odpowiada kwocie wolnej. 
Oznacza to, że nie można już nic potrącić z takiego wyna-
grodzenia.

PRZYKŁAD
Pracownik – emeryt zatrudniony na pełen etat zara-
bia 1680 zł brutto (1191,20 zł netto). Pracodawca 
otrzymał pismo od komornika o zajęciu wynagrodze-
nia za pracę pracownika oraz innych wierzytelności na 
poczet należności niealimentacyjnej. W sierpniu br. 

pracownikowi zostało przyznane dofinansowanie do 
wypoczynku ze środków zfśs w wysokości 400 zł. Całe 
dofinansowanie, po odliczeniu zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych od nadwyżki przycho-
du ponad limit zwolnienia podatkowego 380 zł, zo-
stanie przekazane wierzycielowi, gdyż świadczenia 
socjalne nie podlegają żadnej ochronie. Natomiast 
pełna pensja netto pozostanie do dyspozycji pracow-
nika.
Gdyby zajęcie dotyczyło alimentów, to oprócz dofi-
nansowania z zfśs, pracownikowi potrącono by 60% 
wynagrodzenia. Oznacza to, że otrzymałby 476,48 zł, 
a na poczet zadłużenia zostałoby potrącone 714,72 zł 
(1191,20 zł x 60%).

IZABELA NOWACKA
ekonomistka, zajmuje się tematyką wynagrodzeń 

i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji 
z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

prowadzi portal kadrowo-płacowy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 833 § 1 i 4, art. 881 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Ko-

deks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; 
ost. zm. Dz.U. poz. 945),

■ art. 87 § 1–3, art. 871 § 1 pkt 1, art. 108 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

■ art. 139–142 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567).

Kiedy wynagrodzenie zleceniobiorcy jest chronione 
przed potrąceniem

PYTANIE
Otrzymaliśmy pismo od komornika o zajęciu wynagro-
dzenia jednego z naszych zleceniobiorców. Odpowia-
dając na nie, zaznaczyliśmy, że wynagrodzenie ze zle-
cenia jest wypłacane co miesiąc i według oświadczenia 
zleceniobiorcy jest to jedyne źródło jego dochodów. 
Ostatecznie potrąciliśmy połowę wynagrodzenia netto 
przysługującego zleceniobiorcy i w takiej wysokości 
przekazaliśmy je komornikowi. Czy nasze postępowa-
nie było prawidłowe?

ODPOWIEDŹ
Państwa postępowanie było prawidłowe. Jeżeli 

z oświadczenia zleceniobiorcy wynika, że jest to 
jego jedyne źródło utrzymania, to zajęciu podlega 
połowa przysługującego mu wynagrodzenia do wy-
płaty.

WYJAŚNIENIE
Do świadczeń powtarzających się, których celem jest za-

pewnienie utrzymania, należy stosować regulacje ustawy 
– Kodeks pracy w zakresie egzekucji z wynagrodzenia za 
pracę, w szczególności przepisy dotyczące granic potrące-
nia (art. 833 § 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
w zw. z art. 87 § 3 k.p.).

Świadczeniami powtarzającymi się są świadczenia wy-
płacane dłużnikowi okresowo w regularnych odstępach 
(np. regularna wypłata wynagrodzenia za wykonanie zle-
cenia). Bez znaczenia pozostaje częstotliwość tych wy-
płat. Mogą to być okresy miesięczne, kwartalne lub rocz-
ne. Aby dane świadczenie mogło służyć zapewnieniu 
utrzymania, musi być świadczeniem przynoszącym dłuż-
nikowi określoną korzyść majątkową, pozwalającą na na-
bywanie dóbr i korzystanie z usług. Może to być świad-
czenie wypłacane w formie pieniężnej lub udzielone 
w formie rzeczowej.
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Świadczenia, które są wypłacane dłużnikowi okresowo 
w regularnych odstępach, są świadczeniami powtarzający-
mi się.

Należy zatem uznać, że wynagrodzenie otrzymywane przez 
zleceniobiorcę w ramach umowy zlecenia jest świadczeniem 
powtarzającym się. Z przedstawionej sytuacji wynika, że jest 
ono wypłacane periodycznie (co miesiąc) i jest jedynym źró-
dłem utrzymania dłużnika. Na rzecz innych świadczeń niż na-
leżności alimentacyjne potrącenie nie może w sumie przekra-
czać połowy wynagrodzenia. Jeżeli wraz z tymi należnościami 
byłyby egzekwowane również alimenty, to potrącenia nie 
mogą w sumie przekroczyć 3/5 wynagrodzenia.

PRZYKŁAD
Janusz K. pracuje na umowę zlecenia, z której mie-
sięcznie otrzymuje 4000 zł netto. Zleceniobiorca 
ma zaległości z tytułu niespłaconego kredytu na 
kwotę 20 000 zł oraz jest zobowiązany do płacenia 
alimentów na dzieci w wysokości 1500 zł miesięcz-

nie. Obie wierzytelności są egzekwowane przez 
komornika. Na zaspokojenie należności z obu 
tytułów zleceniodawca będzie mógł potrącić 
3/5wynagrodzenia, tj. 2400 zł (4000 zł x 3/5). 
Z tej kwoty 1500 zł powinien przekazać na zaspo-
kojenie świadczeń alimentacyjnych, a 900 zł na 
spłatę kredytu.

LESZEK JAWORSKI
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 87 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 833 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1091).

Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje pracownika 
oddelegowanego do pracy za granicę

PYTANIE
Jednemu z naszych pracowników komornik zajął 
pensję z tytułu niespłacanego kredytu bankowego. 
W połowie lipca br. oddelegowaliśmy pracownika do 
pracy we Francji, za co zgodnie z umową o pracę na-
leży mu się płaca minimalna w wysokości obowiązu-
jącej w tym kraju. Za czas wykonywania w lipcu obo-
wiązków służbowych w Polsce przysługiwała mu 
pensja w wysokości polskiej płacy minimalnej. Jaką 
kwotę wolną od potrąceń stosować do wynagrodze-
nia tego pracownika – obowiązującą we Francji czy 
w Polsce?

ODPOWIEDŹ
Wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wyna-

grodzenia obowiązującego w Polsce. Z tego powodu 
z wynagrodzenia za lipiec powinni Państwo dokonać 
potrącenia komorniczego, przestrzegając ograniczeń 
wynikających z polskich przepisów prawa pracy.

WYJAŚNIENIE
Kwotą wolną od potrąceń dla pracownika, do którego 

stosuje się przepisy Kodeksu pracy, jest ustawowa wyso-
kość płacy minimalnej obowiązującej w danym roku 
w Polsce. Dotyczy to także pracowników realizujących 
część przydzielonych im zadań służbowych za granicą 
(nawet jeśli odbywa się to w ramach oddelegowania, za 
czas którego przysługuje wynagrodzenie minimalne obo-
wiązujące w kraju wykonywania pracy). Pracodawcy zo-
bligowani w Polsce do dokonywania potrąceń z wynagro-

dzenia pracowników, na podstawie tytułów wyko-
nawczych wystawianych przez uprawnione do tego orga-
ny egzekucyjne, muszą stosować w tym zakresie polskie 
przepisy.

W 2014 r. przy określaniu kwoty wolnej należy uwzględ-
nić ustawową płacę minimalną brutto w wysokości:
■ 1680 zł – w przypadku pracowników zatrudnionych na 

pełny etat,
■ 1344 zł (80% z 1680 zł) – w odniesieniu do pra-

cowników pełnoetatowych w pierwszym roku pracy 
(stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 16 paź-
dziernika 2007 r., znak: GPP-416–4560–465/07/
/PE).

Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty 
wolnej od potrąceń 

po odliczeniach 
podatkowo-składko-

wych
1 2

■ potrącenia sum egzekwowa-
nych na mocy tytułów wyko-
nawczych na pokrycie należ-
ności innych niż świadczenia 
alimentacyjne,

■ dobrowolne potrącenia na 
rzecz pracodawcy (za pi-
semną zgodą pracownika)

100% minimalnego wy-
nagrodzenia
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1 2
potrącanie zaliczek pieniężnych 
udzielonych pracownikowi

75% minimalnego wy-
nagrodzenia

potrącanie kar pieniężnych 90% minimalnego wy-
nagrodzenia

dobrowolne potrącenia inne 
niż na rzecz pracodawcy (za 
pisemną zgodą pracownika)

80% minimalnego wy-
nagrodzenia

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania 
przychodu i kwoty zmniejszającej podatek wysokość kwoty 
wolnej od potrąceń w 2014 r. dla pracownika zatrudnione-
go w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 1237,20 zł.

Gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, kwotę wolną od potrąceń należy pomniejszyć pro-
porcjonalnie do wymiaru etatu. W tym celu w pierwszej 
kolejności należy ustalić wysokość minimalnej płacy brutto 
w proporcji do etatu, a następnie odliczyć od niej składki 
ZUS i zaliczkę na podatek. Przeliczenia wynagrodzenia 
z waluty obcej na polską do celów jego wypłaty dokonuje 
się według średniego kursu NBP z dnia wymagalności wy-
nagrodzenia (art. 358 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

PRZYKŁAD
Radosław D. pracuje na podstawie umowy o pracę 
na pełny etat. Wynagrodzenie otrzymuje ostatniego 
dnia miesiąca. 23 czerwca 2014 r. pracownika odde-
legowano na 2 miesiące do pracy we Francji (wcze-
śniej obowiązki służbowe wykonywał wyłącznie 
w Polsce). Za pracę w Polsce otrzymuje wynagro-
dzenie w wysokości 1680 zł brutto, a za pracę we 
Francji stawkę minimalną obowiązującą w tym kraju, 
tj. 9,53 euro na godzinę. W czerwcu pracownik prze-
pracował we Francji 42 godziny. Od marca br. z wy-
nagrodzenia Radosława D. są dokonywane potrące-
nia komornicze z tytułu niespłaconego kredytu. 
Uwzględniając fakt, że Radosław D. ma prawo do 
podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwo-

ty zmniejszającej podatek, z pensji za czerwiec jego 
pracodawca powinien dokonać potrącenia do wyso-
kości 50% wynagrodzenia, uwzględniając polską 
kwotę wolną od potrąceń w wysokości 1237,20 zł.
Wynagrodzenie za pracę w Polsce:
■  1680 zł : 160 godz. (miesięczny nominał godzin do 

przepracowania) x 112 godz. (godziny przepracowa-
ne w okresie od 1 do 22 czerwca 2014 r.) = 1176 zł.

Wynagrodzenie za pracę we Francji:
■  9,53 euro x 42 godz. (godziny przepracowane 

w okresie od 23 do 30 czerwca) x 4,1609 (kurs 
euro na 30 czerwca 2014 r., tj. na dzień wymagal-
ności wynagrodzenia) = 1665,44 zł.

Wynagrodzenie brutto/netto za czerwiec br.: 
1176 zł + 1665,44 zł = 2841,44 zł/2046,21 zł.
Potrącenie:
■  2046,21 zł x 50% = 1023,11 zł,
■  1023,11 zł < 1237,20 zł,
■  2046,21 zł – 1237,20 zł = 809,01 zł (kwota do po-

trącenia).

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się 

prawem pracy i ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 87–871 i art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208),

■ art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679; ost. zm. 
Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz. 1314),

■ rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1074),

■ art. 358 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. poz. 827).

Wynagrodzenia a urlop
Czy do wynagrodzenia urlopowego pracownika 
należy wliczać premie

PYTANIE
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie składające się 
z pensji zasadniczej w wysokości 1700 zł, premii za-
leżnej od wyników pracy w wysokości 10–30% wyna-
grodzenia zasadniczego i premii kwartalnej w wyso-
kości 600 zł. Pracownik jest zatrudniony w pod-

stawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do 
piątku. Z urlopu korzystał od 20 do 27 czerwca 2014 r. 
(6 dni). W maju otrzymał premię w wysokości 30%, 
w kwietniu 20% i w marcu 20% wynagrodzenia. Jak 
wliczyć do wynagrodzenia urlopowego premie pra-
cownika?
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ODPOWIEDŹ 
To, czy premia zostanie wliczona do podstawy wyna-

grodzenia urlopowego, zależy przede wszystkim od jej 
charakteru. Premia może występować jako dodatkowy 
składnik wynagrodzenia o charakterze stałym. Może 
być również świadczeniem niestałym – kiedy uzyskanie 
premii zależy od spełnienia w danym okresie warun-
ków określonych w regulaminie premiowania.

WYJAŚNIENIE
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala 

się z uwzględnieniem składników wynagrodzenia za pracę 
i innych świadczeń ze stosunku pracy niebędących wyna-
grodzeniem.

W praktyce w wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia 
się takie składniki wynagrodzenia, jak:
■ wynagrodzenie zasadnicze,
■ wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
■ dodatek za staż pracy,
■ dodatek za szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy,
■ dodatek za języki obce,
■ premie i nagrody periodyczne,
■ dodatek funkcyjny.

Za czas urlopu pracownikowi przysługują tylko te 
składniki wynagrodzenia, które przysługiwałyby mu, 
gdyby w tym czasie pracował. W wynagrodzeniu urlopo-
wym nie są uwzględniane składniki wynagrodzenia 
i świadczenia, które mają charakter jednorazowy, niepe-
riodyczny lub przysługują z tytułu np. upływu okresu za-
trudnienia.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala 
się z wyłączeniem:
■ jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnie-

nie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
■ wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas 

niezawinionego przez pracownika przestoju,
■ gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
■ wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a tak-

że za czas innej usprawiedliwionej nieobecności,
■ ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
■ wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek 

choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaź-
ną,

■ kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę w wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

■ nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących 
z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

■ odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych od-
praw pieniężnych,

■ wynagrodzenia i odszkodowania przysługujących w ra-
zie rozwiązania stosunku pracy.
Ustalając, czy premia powinna być wliczana do wyna-

grodzenia urlopowego pracownika, analizujemy przede 
wszystkim, czy ma charakter składnika wynagrodzenia 
oraz czy ma charakter periodyczny. Świadczenia o charak-
terze nieperiodycznym nie są brane pod uwagę przy obli-
czaniu wynagrodzenia urlopowego.

Jeśli otrzymane przez pracownika premie miały charak-
ter uznaniowy – czyli były przyznawane przez pracodawcę 
na podstawie indywidualnych decyzji – nie będą uwzględ-
niane w wynagrodzeniu urlopowym. Jeśli natomiast pre-
mie mają charakter regulaminowy (choćby były wypłacane 
w nierównomiernych okresach) – należy uwzględnić je 
w wynagrodzeniu urlopowym, ponieważ są świadczeniami 
periodycznymi. Premie wypłacane pracownikom co pe-
wien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości są 
świadczeniami periodycznymi, do których nie stosuje się 
wyłączeń dotyczących jednorazowych lub nieperiodycz-
nych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za 
określone osiągnięcie.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się, wykorzystując 
tzw. podstawę wymiaru, czyli:
■ wynagrodzenie pracownika w stałej stawce miesięcznej 

z miesiąca wykorzystywania urlopu (stawka miesięcz-
nego wynagrodzenia pracownika nie zmienia się 
w związku z wykorzystaniem w danym miesiącu urlopu 
wypoczynkowego),

■ wynagrodzenie w średniej wysokości ustalone na pod-
stawie zmiennych składników wynagrodzenia (np. pre-
mii) z 3 lub 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wyko-
rzystywania urlopu.

PRZYKŁAD
Przyjmijmy, że pracownik wymieniony w pytaniu 
otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 
1700 zł brutto miesięcznie. Premie zależne od wyni-
ków pracy są premiami regulaminowymi (zasady ich 
przyznawania i wypłaty zostały określone w regula-
minie premiowania).
Krok 1. Ustalamy podstawę wymiaru ze zmiennych 
składników wynagrodzenia.
Zostanie ona ustalona z 3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc wykorzystania urlopu – czyli z maja, kwiet-
nia i marca 2014 r. Podstawa wymiaru ze zmiennych 
składników wynagrodzenia wynosi:
■  510 zł (30% wynagrodzenia za maj) + 340 zł (20% 

wynagrodzenia za kwiecień) + 340 zł (20% wyna-
grodzenia za marzec) = 1190 zł.

Premii kwartalnej nie wliczamy do podstawy wymia-
ru ze zmiennych składników wynagrodzenia.
Krok 2. Podstawę wymiaru dzielimy przez liczbę 
przepracowanych godzin w poszczególnych miesią-
cach:
■  168 godz. przepracowanych w marcu,
■  168 godz. przepracowanych w kwietniu,
■  160 godz. przepracowanych w maju.
Razem: 160 + 168+ 168 = 496 godz.
■  1190 zł : 496 godz. = 2,40 zł (stawka godzinowa).
Krok 3. Stawkę godzinową należy pomnożyć przez 
liczbę godzin, jaką przepracowałby pracownik 
w trakcie urlopu:
■  6 dni urlopu × 8 godz. = 48 godz.,
■  48 godz. × 2,40 zł = 115,20 zł.
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Pracownik otrzymał wynagrodzenie za czerwiec 
w wysokości:
1700 zł (miesięczna stawka wynagrodzenia zasadni-
czego) + 115,20 zł = 1815,20 zł oraz premię w zależ-
ności od wyników pracy w pozostałej części miesiąca 
(od 10% do 30%).
Premie regulaminowe wypłacane pracownikom za 
okresy krótsze niż 1 miesiąc jako składnik wynagro-
dzenia i świadczenie periodyczne powinny być zali-
czane do wynagrodzenia urlopowego pracownika. 
Inaczej jest z premią kwartalną. Mimo że premia 
kwartalna jest składnikiem wynagrodzenia i jest 
świadczeniem periodycznym, nie będzie uwzględ-
niana w wynagrodzeniu urlopowym pracownika. 
Jest to bowiem świadczenie, które przysługuje za 
okresy dłuższe niż 1 miesiąc, a tym samym powinno 
być wypłacane w ściśle określonych terminach. Nawet 

jeśli termin wypłaty, np. premii kwartalnej, przypad-
nie w miesiącu wykorzystania urlopu przez pracowni-
ka, nie zmieni to faktu, że premia zostanie wypłacona 
pracownikowi niezależnie od wynagrodzenia urlopo-
wego.

ANNA KOS
specjalista ds. kadr i płac

PODSTAWA PRAWNA
■ § 6–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, 
poz. 1353).

Czy nagroda jubileuszowa należy się przy rozwiązaniu 
umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

PYTANIE
W naszej spółce, zgodnie z postanowieniami regulami-
nu wynagradzania, wypłacamy nagrody jubileuszowe. 
Jedna z pracownic prawo do tego świadczenia nabyła 
w kwietniu 2014 r., w trakcie urlopu wychowawczego 
udzielonego do końca marca 2015 r. Wkrótce zawarta 
z nią umowa o pracę, z powodu zmiany jej miejsca za-
mieszkania, ulegnie rozwiązaniu na mocy porozumie-
nia stron. Czy w tej sytuacji należy wypłacać pracowni-
cy nagrodę jubileuszową?

ODPOWIEDŹ
Tak. W opisanym przypadku wypłata nagrody jubile-

uszowej powinna nastąpić z ostatnim dniem trwania 
stosunku pracy, chyba że kwestia ta została odmiennie 
uregulowana w regulaminie wynagradzania.

WYJAŚNIENIE
Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym 

uzyskuje prawo do „jubileuszówki” w dniu upływu okre-
su uprawniającego do tej nagrody. Na takim stanowisku 
stanął Sąd Najwyższy w uchwale z 19 sierpnia 1992 r. 
(sygn. akt I PZP 49/92, OSNC 1993/3/34). W przypad-
ku opisanym w pytaniu pracownica nie nabyła jednak 
jeszcze prawa do nagrody jubileuszowej, ponieważ 
przebywa na urlopie wychowawczym. Dopiero po za-
kończeniu tego urlopu okres jego trwania może być wli-
czony do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubi-
leuszowej. Wynika to z treści art. 1865 k.p., który 
stanowi, że: (...) Okres urlopu wychowawczego, w dniu 
jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od 

którego zależą uprawnienia pracownicze (m.in. prawo do 
nagrody jubileuszowej), dopiero w dniu zakończenia tego 
urlopu (...).

A zatem staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszo-
wej i prawo do nagrody powinny być ustalane z dniem za-
kończenia urlopu wychowawczego. Dopiero po ustaleniu 
prawa do nagrody powinny być one wypłacane.

Należy przy tym zauważyć, że firmy prywatne mają pra-
wo do decydowania o tym, jakie okresy uwzględniać przy 
obliczaniu stażu pracowniczego istotnego z punktu widze-
nia omawianej nagrody, a które pomijać. To z wewnątrzza-
kładowych przepisów firmy powinno zatem wynikać, czy 
czas urlopu wychowawczego należy wliczać do okresu za-
trudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze 
(w tym prawo do nagrody jubileuszowej). Tak wynika rów-
nież z wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2002 r. 
(sygn. akt I PKN 820/00, niepubl.), który stwierdził, że po-
minięcie przy rozstrzyganiu prawa do nagrody jubileuszo-
wej (i kalkulowania jej wysokości) pewnych okresów pozo-
stawania w zatrudnieniu, a uwzględnienie innych, wymaga 
wyraźnych uregulowań w umowie o pracę, regulaminie 
pracy bądź układzie zbiorowym.

Rozwiązanie umowy o pracę
Z pytania wynika jednak, że okres urlopu wychowawczego 

zostanie przerwany, ponieważ z pracownicą przebywającą na 
urlopie wychowawczym zostanie rozwiązana umowa o pracę 
(za porozumieniem stron). Wraz z rozwiązaniem umowy 
o pracę zakończeniu ulega także urlop wychowawczy, będący 
przywilejem, z którego może korzystać tylko osoba pozostają-
ca w zatrudnieniu i spełniająca wymogi określone w Kodeksie 
pracy. Z dniem rozwiązania umowy o pracę i zakończenia 
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urlopu wychowawczego powstaje po stronie pracodawcy obo-
wiązek ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej i ewentual-
ny obowiązek wypłaty takiej nagrody.

Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 23 czerwca 
1992 r. (sygn. akt I PZP 33/92, OSNCP z 1993 r. 1–2/10), 
w której uznał, że: (...) w okresie urlopu wychowawczego 
podlega zawieszeniu wykonanie obowiązku zakładu pracy, 
wynikającego z nabycia przez pracownika prawa do nagro-
dy jubileuszowej, a więc, krótko mówiąc, zawieszeniu pod-
lega wypłata tej nagrody. Zawieszenie to przestaje istnieć 
w momencie zakończenia urlopu wychowawczego (...).

(...) Moment rozwiązania stosunku pracy, będący momen-
tem zakończenia urlopu wychowawczego, jest chwilą, według 
której należy ustalić wynagrodzenie za pracę i obliczyć na-
grodę jubileuszową (...).

PRZYKŁAD
Anna D. od ponad 6 lat jest pracownicą spółki. 
W spółce zgodnie z postanowieniami regulaminu wy-
nagradzania wypłacane są pracownikom nagrody ju-
bileuszowe. Od marca 2013 r. pracownica przebywa 
na urlopie wychowawczym. Z powodu zmiany miej-

sca zamieszkania Anna D. zwróciła się do pracodaw-
cy z prośbą o rozwiązanie jej umowy o pracę z dniem 
30 czerwca 2014 r. Pracodawca przychylił się do tej 
prośby, co oznacza, że ustalenie prawa do nagrody 
jubileuszowej i ewentualna wypłata tej nagrody po-
winny nastąpić ostatniego dnia zatrudnienia, czyli 
30 czerwca br.

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat 

prawem pracy i ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 1865 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 36 ust. 2, art. 38 ust. 2 i 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645),

■ art. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191).

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, 
gdy pracownik otrzymał podwyżkę

PYTANIE
Pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy 

w terminie od 3 do 14 lipca 2014 r. Jak ustalić wynagro-
dzenie za ten urlop, jeżeli pracownik od 1 lipca 2014 r. 
otrzymał podwyżkę wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ
Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop powinni 

Państwo uwzględnić wyłącznie nową wysokość wyna-
grodzenia pracownika. W sytuacji gdy nastąpiły zmia-
ny w składnikach wynagrodzenia przysługujących za 
okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc lub nastąpiły zmiany 
w ich wysokości i zostały one wprowadzone przed roz-
poczęciem urlopu lub w miesiącu jego rozpoczęcia, 
pracodawca powinien ponownie ustalić podstawę wy-
miaru wynagrodzenia urlopowego, z uwzględnieniem 
wprowadzonych zmian.

WYJAŚNIENIE
Pracownikowi za czas urlopu przysługuje wynagrodze-

nie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Okres 
urlopu wypoczynkowego jest zatem traktowany na równi 
z okresem faktycznego świadczenia pracy przez pracowni-
ka. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za czas 
urlopu zostały uregulowane w § 6–12 rozporządzenia urlo-
powego.

Ustalając wynagrodzenie urlopowe, uwzględnia się 
w nim wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pra-
cy, z wyłączeniem m.in.:
■ jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnie-

nie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
■ wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas 

niezawinionego przez pracownika przestoju,
■ gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
■ wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a tak-

że za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy,

■ ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
■ dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu 

zastępstwa sądowego,
■ wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek 

choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
■ kwoty wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysoko-

ści minimalnego wynagrodzenia za pracę,
■ nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących 
z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

■ odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych od-
praw pieniężnych,

■ wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w ra-
zie rozwiązania stosunku pracy.
Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcz-

nej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu 
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urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesią-
cu wykorzystywania urlopu. Dla tych składników nie trze-
ba dokonywać żadnych obliczeń.

Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące za 
okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, które występują w zmien-
nej wysokości, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodze-
nia urlopowego w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesię-
cy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
urlopu. Okres ten może być wydłużony do 12 miesięcy 
w razie znacznego wahania wysokości tych składników.

W przypadku znacznego wahania zmiennych składni-
ków wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe 
niż 1 miesiąc ich przeciętną wysokość można obliczyć mak-
symalnie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzy-
stania urlopu wypoczynkowego.

Tak ustalona kwota stanowi podstawę wymiaru wyna-
grodzenia urlopowego. Natomiast składniki wynagrodze-
nia wypłacane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłaca się 
w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy 
czym okres urlopu traktowany jest na równi z okresem wy-
konywania pracy. Ponownie ustala się podstawę wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego w przypadku zmiany w skład-
nikach wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuż-
sze niż miesiąc lub zmiany wysokości tych składników 
w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru. Każ-
dą zmianę składnika wynagrodzenia przyjmowanego do 

podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy 
uwzględnić od początku okresu obliczeniowego, a nie od 
daty jej faktycznego wprowadzenia. A zatem wynagrodze-
nie za urlop powinni Państwo obliczyć, uwzględniając wy-
nagrodzenie pracownika po podwyżce.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się, dzieląc podstawę 
wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik 
wykonywał pracę, w okresie, z którego została ustalona ta 
podstawa. Po obliczeniu wynagrodzenia za 1 godzinę 
mnoży się je przez liczbę godzin, jakie pracownik przepra-
cowałby w czasie urlopu wypoczynkowego w ramach nor-
malnego czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał 
z urlopu wypoczynkowego.

BEATA SKROBISZ-KACZMAREK
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
■ § 6–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, 
poz. 1353) .

Jak rozliczać wynagrodzenia osób zastępujących 
pracowników w czasie urlopu wypoczynkowego

PYTANIE
Jak rozwiązać kwestię zastępstwa osób nieobecnych 
w pracy z powodu korzystania z urlopu wypoczynkowe-
go? Jaki wariant zastępstwa jest najbardziej opłacalny?

ODPOWIEDŹ
Skutki finansowe zastępstw pracowników w sezo-

nie urlopowym mogą zależeć od tego, czy praco-
dawca organizuje pracę z wykorzystaniem już za-
trudnionych pracowników, czy zatrudnia w tym 
celu nowe osoby. Pracodawca może bezkosztowo 
powierzyć obowiązki nieobecnego innemu pracow-
nikowi. Może także zawrzeć z zastępcą umowę cy-
wilnoprawną lub umowę o pracę – co spowoduje ko-
nieczność wypłaty wynagrodzenia. Podobnie będzie 
w razie korzystania z pracowników tymczasowych.

WYJAŚNIENIE
Nieobecność pracownika z powodu urlopu wypoczynko-

wego zwykle wymaga zorganizowania jego zastępstwa. 
W zależności od wybranego przez pracodawcę sposobu za-
stępstwa różne są konsekwencje finansowe.

Najprostszym sposobem na zastępstwo pracownika ko-
rzystającego z urlopu jest polecenie innemu pracowniko-

wi, aby przejął jego obowiązki na czas nieobecności (takie 
polecenie nie może być niezgodne z umową o pracę). 
Zmiana zakresu czynności nie powoduje konsekwencji fi-
nansowych. Pracownik zastępujący nieobecnego kolegę 
nadal będzie otrzymywać dotychczasowe wynagrodzenie 
wynikające z umowy o pracę. Pracodawca, który bez pi-
semnej zgody podwładnego powierza mu dodatkowe czyn-
ności, niewynikające z umowy o pracę, w razie sporu może 
być jednak zmuszony do wypłaty dodatkowego wynagro-
dzenia (wyrok SN z 11 lutego 2010 r., sygn. akt I PK 
185/09, niepubl.).

PRZYKŁAD
Spółka zatrudnia 2 magazynierów. Do ich obowiąz-
ków należy wydawanie i przyjmowanie towarów. 
W lipcu jeden z nich planuje urlop wypoczynkowy. 
Z powodu znacznie obniżonego ruchu w sezonie let-
nim pracodawca polecił drugiemu pracownikowi wy-
dawanie i przyjmowanie towarów w zastępstwie pra-
cownika korzystającego z urlopu wypoczynkowego. 
Pracownik nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia 
z tytułu zastępstwa. Postępowanie pracodawcy jest 
prawidłowe.
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W sytuacji gdy wykonywanie czynności należących 
do nieobecnego pracownika spowoduje konieczność 
pracy w nadgodzinach, pracodawca będzie miał obo-
wiązek zrekompensowania mu nadliczbowej pracy.
Pracodawca, któremu w sezonie urlopowym nie wy-
starcza zastosowanie rozwiązania polegającego na 
zmianie zakresu czynności pracowników, może w ra-
zie uzasadnionych potrzeb powierzyć podwładnemu 
inne obowiązki niż wynikające z zawartej z nim umo-
wy o pracę, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące 
w roku kalendarzowym. Takie przesunięcie musi od-
powiadać kwalifikacjom pracownika i nie może spo-
wodować obniżenia jego wynagrodzenia. (...) Przy 
czasowym powierzeniu podwładnemu innej pracy niż 
określona w umowie (...) o pracę obniżeniu nie może 
ulec wynagrodzenie obliczone na zasadach ustalenia 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (wyrok SN 
z 22 listopada 1990 r., sygn. akt I PR 362/90, OSP 
1991/9/213).
Stosując czasowe powierzenie pracownikowi innych 
obowiązków niż określone w umowie o pracę, praco-
dawca nie może obniżać jego wynagrodzenia.

Zawarcie drugiej umowy o pracę
W celu uzupełnienia braków kadrowych pracodawca 

może zawrzeć kolejną umowę o pracę z własnym pra-
cownikiem. Druga umowa o pracę musi dotyczyć innej 
rodzajowo pracy niż pierwotna umowa o pracę. (...) 
Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pra-
cy tego samego rodzaju, podwładny może bowiem pozo-
stawać tylko w jednym stosunku pracy (wyrok SN 
z 13 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 43/97, OSNP 
1997/24/494).

Osoba, która zawarła z tym samym pracodawcą 2 umo-
wy o pracę, ma prawo do wynagrodzenia z tytułu każdej 
z nich. Taki zatrudniony podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z oby-
dwu umów. Pracodawca powinien odliczyć koszty uzyska-
nia przychodu z tytułu każdej umowy.

PRZYKŁAD
Pracodawca zatrudnia pracownika na 3/4 etatu 
w dziale księgowości. Od czerwca do września 2014 r. 
zawarł z nim drugą umowę o pracę na 1/4 etatu. Na 
jej podstawie podwładny będzie wykonywać obo-
wiązki informatyka. Wynagrodzenie z tytułu pierw-
szej umowy wynosi 3000 zł brutto. Pensja za wyko-
nywanie obowiązków informatyka będzie stanowić 
kwotę 1000 zł brutto. Pracownik złożył pracodawcy 
oświadczenie PIT-2. Koszty uzyskania przychodów 
z tytułu każdej umowy wynoszą 111,25 zł. W tej sytu-
acji należności za czerwiec trzeba będzie rozliczyć 
w następujący sposób:

■  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne: 3000 zł + 1000 zł = 4000 zł,

■  składki na ubezpieczenia społeczne ze środków 
pracownika: 4000 x 9,76% (składka emerytalna) 
+ 4000 zł x 1,5% (składka rentowa) + 4000 zł x 
x 2,45% (składka chorobowa) = 390,40 zł + 60 zł +
+ 98 zł = 548,40 zł,

■  podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdro-
wotne: 4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł,

■  składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania 
z pensji: 3451,60 zł x 9% = 310,64 zł,

■  składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 
od podatku: 3451,60 zł x 7,75% = 267,50 zł,

■  koszty uzyskania przychodu: 2 x 111,25 zł = 
= 222,50 zł,

■  podstawa opodatkowania: 4000 zł – 548,40 zł – 
– 222,50 zł = 3229,10 zł = 3229 zł (po zaokrągle-
niu do pełnych złotych),

■  zaliczka na podatek przed odliczeniem składki 
zdrowotnej: 3229 zł x 18% – 46,33 zł = 534,89 zł,

■  zaliczka na podatek po odliczeniu składki zdrowot-
nej: 534,89 zł – 267,50 zł = 267,39 zł = 267 zł (po 
zaokrągleniu do pełnych złotych),

■  kwota do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 
– 267 zł = 2873,96 zł.

Umowa cywilnoprawna z własnym 
pracownikiem

Pracodawca może także podjąć decyzję o zawarciu do-
datkowej umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o dzieło) 
z własnym pracownikiem. Takie rozwiązanie nie będzie 
jednak korzystne z uwagi na związane z nim obciążenia.

Za pracownika do celów ubezpieczeń społecznych uwa-
ża się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadcze-
nie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeże-
li zawarła taką umowę z własnym pracodawcą lub jeżeli 
w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego 
pracodawcy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych). W takim przypadku wszystkie składki są 
obowiązkowo naliczane zarówno od pensji wynikającej 
z umowy o pracę, jak i od wynagrodzenia z tytułu umowy 
zlecenia lub o dzieło.

Pracodawca jest wówczas płatnikiem składek i zaliczek 
na podatek z obu tych tytułów. Wypłacane należności po-
chodzą jednak z innych źródeł, w związku z czym trzeba 
rozliczać je na innych zasadach. Należności z tytułu wyko-
nywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowa-
dzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej i jej 
jednostki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej 
niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przycho-
dów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ra-
mach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działal-
ności gospodarczej oraz przychodów z umów 
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o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżer-
skich i innych umów o podobnym charakterze – są przy-
chodem z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 
pkt 8 u.p.d.o.f.). Pobiera się od nich miesięczną zaliczkę 
w wysokości 18% (art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.). Pracodawca 
oblicza ją, pomniejszając przychód uzyskany przez zlece-
niobiorcę w danym miesiącu o koszty określone w art. 22 
ust. 9 pkt 4 u.p.d.o.f. oraz o składki na ubezpieczenia spo-
łeczne potrącone w tym miesiącu. Koszty te wynoszą 20% 
uzyskanego przychodu, z tym że oblicza się je od przycho-
du pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym 
miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten 
przychód.

Osobę, która świadczy pracę na podstawie umowy zlece-
nia zawartej z własnym pracodawcą, do celów ubezpieczeń 
społecznych uważa się za pracownika.

Podstawę opodatkowania oblicza się, odejmując od 
przychodu składki finansowane przez zleceniobiorcę 
oraz od tej kwoty ustala się koszty uzyskania przycho-
du. Obliczoną zaliczkę trzeba obniżyć o kwotę składki 
na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków po-
datnika przez płatnika. Składka podlegająca odliczeniu 
nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru 
(art. 41 ust. 1a u.p.do.f.).

PRZYKŁAD
Z pracownikiem zatrudnionym na część etatu na sta-
nowisku elektryka zawarto dodatkowo umowę zle-
cenia, w której uzgodniono, że będzie wykonywać 
obowiązki konserwatora maszyn produkcyjnych 
i miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu będzie wy-
nosić 500 zł brutto. Należność z umowy o pracę zo-
stała rozliczona na liście płac. Rozliczenie wynagro-
dzenia ze zlecenia powinno zostać dokonane 
w następujący sposób:
■  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia spo-

łeczne: 500 zł,
■  składki na ubezpieczenia społeczne ze środków 

zleceniobiorcy: 500 x 9,76% (składka emerytalna) 
+ 500 zł x 1,5% (składka rentowa) + 500 zł x 
x 2,45% (składka chorobowa) = 48,80 zł + 7,50 zł +
+ 12,25 zł = 68,55 zł,

■  podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdro-
wotne: 500 zł – 68,55 zł = 431,45 zł,

■  składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania 
z wynagrodzenia: 431,45 zł x 9% = 38,83 zł,

■  składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 
od podatku: 431,45 zł x 7,75% = 33,44 zł,

■  koszty uzyskania przychodu: (500 zł – 68,55 zł) x 
x 20% = 431,45 zł x 20% = 86,29 zł,

■  podstawa opodatkowania: 500 zł – 68,55 zł –
– 86,29 zł = 345,16 zł = 345 zł (po zaokrągleniu 
do pełnych złotych),

■  zaliczka na podatek przed odliczeniem składki 
zdrowotnej: 345 zł x 18% = 62,10 zł,

■  zaliczka na podatek po odliczeniu składki zdrowot-
nej: 62,10 zł – 33,44 zł = 29 zł (po zaokrągleniu do 
pełnych złotych),

■  kwota do wypłaty: 500 zł – 68,55 zł – 38,83 zł –
– 29 zł = 363,62 zł.

Zatrudnienie nowej osoby
Na okres wakacyjny pracodawca może także zatrudnić 

osobę, z którą dotychczas nie łączyła go żadna umowa. Pra-
codawca może zawrzeć z nią umowę o pracę lub umowę cy-
wilnoprawną. Z nowym pracownikiem można zawrzeć 
w szczególności umowę na czas wykonania określonej pracy 
lub na czas określony. W sytuacji gdy nowy podwładny ma 
zastępować innego pracownika w czasie jego usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy (np. w okresie urlopu), można 
zawrzeć z nim umowę o pracę na czas określony, obejmują-
cy czas tej nieobecności (tzw. umowa na zastępstwo).

Przy zawieraniu umów o pracę na czas określony należy 
pamiętać o przyznawaniu takim zatrudnionym wynagro-
dzenia w niezaniżonej wysokości. Nie musi być ono takie 
samo jak zastępowanego pracownika. Należy jednak pa-
miętać, że pracownicy mają prawo do jednakowego wyna-
grodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej 
wartości (art. 183c k.p.). Niedopuszczalna jest dyskrymina-
cja podwładnych ze względu na zatrudnienie na czas okre-
ślony lub nieokreślony bądź w pełnym lub niepełnym wy-
miarze czasu pracy (art. 183a k.p.).

Pracownicy zatrudnieni w celu zastępstwa za innego 
pracownika nie mogą być dyskryminowani ze względu na 
rodzaj umowy o pracę.

W razie zawarcia przez pracodawcę umowy zlecenia 
z osobą niebędącą jego pracownikiem, taki zatrudniony 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, jeżeli jest 
to dla niego jedyny tytuł do ubezpieczeń. Natomiast umo-
wa o dzieło (niezawarta z własnym pracodawcą i niewyko-
nywana na jego rzecz) nie stanowi tytułu do ubezpieczeń.

Pracownik tymczasowy
W celu uzupełnienia braków kadrowych pracodawca 

może także skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej, 
na zasadach określonych w ustawie o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych. W takim przypadku agencja kie-
ruje pracowników tymczasowych do określonego praco-
dawcy użytkownika.

Pracodawca użytkownik informuje agencję na piśmie 
m.in. o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona 
pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach 
obowiązujących u tego pracodawcy. Umowę o pracę z pra-
cownikami tymczasowymi zawiera agencja, a nie praco-
dawca użytkownik. W umowie ustala się m.in. wynagro-
dzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego 
wynagrodzenia przez agencję. Dzięki temu pracodawca 
użytkownik nie musi dokonywać rozliczeń płacowych, tzn. 
naliczać i wypłacać wynagrodzenia za pracę, odprowadzać 
składek na ubezpieczenia i zaliczek na podatek dochodowy.
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Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy 
na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowa-
ny mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych 
warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni na ta-
kim samym lub podobnym stanowisku pracy. Pracodawca 
użytkownik nie może zmienić pracownikowi tymczasowe-
mu warunków pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p.

Za pracowników tymczasowych pracodawca musi zapła-
cić prowizję agencji pracy tymczasowej, więc w ostatecz-
nym rozrachunku zastępowanie w ten sposób pracowni-
ków korzystających z urlopu wypoczynkowego może 
okazać się kosztowne.

ANNA PUSZKARSKA
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 183a, art. 183c, art. 22 § 1–12, art. 42 § 4, art. 281 pkt 1 

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

■ art. 8 ust. 1 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

■ art. 13 pkt 8, art. 22 ust. 9 pkt 4, art. 32 i 41 ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1052),

■ art. 7, 9 i 13–15 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608; ost. zm. 
Dz.U. z 2009 r. nr 221, poz. 1737).

Kiedy odprowadzić podatek oraz składki ZUS 
od wynagrodzenia pracownika 
przebywającego na urlopie w dniu jego wypłaty

PYTANIE
Płacimy wynagrodzenia gotówką w ostatnim dniu ro-
boczym miesiąca. Jeden z pracowników 30 maja był na 
urlopie i nie pobrał wynagrodzenia. Zostało mu ono 
wypłacone dopiero 5 czerwca. W jakim miesiącu ująć 
wynagrodzenie w karcie wynagrodzeń i kiedy odpro-
wadzić podatek oraz składki ZUS?

ODPOWIEDŹ
Wynagrodzenie za pracę postawione do dyspozycji 

pracownika 30 maja (a zatem terminowo) powinno zo-
stać ujęte w karcie wynagrodzeń za maj, gdyż stanowi 
przychód pracownika za ten miesiąc. Zaliczka na poda-
tek oraz składki ubezpieczeniowe od tego wynagrodze-
nia powinny zostać odprowadzone do urzędu skarbo-
wego oraz ZUS w czerwcu.

WYJAŚNIENIE
Przychodem w myśl ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych są otrzymane lub postawione do dyspozy-
cji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości 
pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze 
i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 u.p.d.o.f.). Ro-
dzaje przysporzeń uznawanych za przychody ze stosunku 
pracy wymienia art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.. Za przychody ze 
stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pie-
niężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź 
ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych 
wypłat i świadczeń, w tym m.in.: wynagrodzenia zasadni-
cze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i różnego ro-
dzaju dodatki.

O ile zatem przepis art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. jedynie przy-
kładowo wymienia poszczególne przysporzenia ze źródła 
przychodów ze stosunku pracy, o tyle art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. 

określa moment uzyskania przychodu, wskazując, że przy-
chodem są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub 
postawione do dyspozycji podatnika, natomiast wartość 
świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń 
dotyczy świadczeń otrzymanych.

Jak podkreślił WSA we Wrocławiu w wyroku z 13 sierp-
nia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 788/13, dokonania rozróż-
nienia „sposobów” powstania przychodu nie można uznać 
za przypadkowe, a tym samym musi być ono uwzględnio-
ne przy wykładni i stosowaniu wymienionych przepisów. 
Zdaniem sądu, świadczenia w naturze i inne nieodpłatne 
świadczenia tylko wtedy spowodują powstanie po stronie 
pracownika przychodu, gdy zostaną przez niego otrzyma-
ne. Z kolei do zaistnienia przychodu w postaci pieniędzy 
i wartości pieniężnych wystarczy ich postawienie do dys-
pozycji podatnika.

Z przepisów prawa pracy wynika, że wynagrodzenie za 
pracę ma być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w sta-
łym i uzgodnionym z góry terminie. Wynagrodzenie za pra-
cę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po 
ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż 
w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzo-
wego (art. 85 § 1 i 2 k.p.). Termin ten należy określić w re-
gulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy (art. 86 
§ 1 k.p.). Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za 
pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca 
się w dniu poprzedzającym (art. 85 § 3 k.p.).

Aby zatem dochować terminu wypłaty świadczeń na 
rzecz pracowników, pracodawca musi wypłacić pracowni-
kowi należne mu wynagrodzenie lub przynajmniej posta-
wić je do jego dyspozycji. Określenie „postawienie do dys-
pozycji” wynagrodzenia za pracę oznacza, że pracownik 
uzyskał obiektywną możliwość swobodnego dysponowa-
nia wynagrodzeniem. Zgodnie z definicją słownikową 
„mieć coś do dyspozycji” oznacza bowiem „mieć możność 
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posługiwania się, rozporządzania czymś w danej chwili”. 
A zatem postawienie wynagrodzenia do dyspozycji pra-
cownika występuje wówczas, gdy pracodawca stworzy pra-
cownikowi możliwość odbioru kwoty tego wynagrodzenia, 
np. w kasie firmy. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy 
pracownik odebrał pieniądze – wystarczy, że pracodawca 
był przygotowany do dokonania wypłaty.

Z pytania wynika, że w Państwa firmie ustalonym termi-
nem wypłaty wynagrodzenia pracownikom jest ostatni 
dzień roboczy danego miesiąca. Treść pytania wskazuje 
również, że przyjętym sposobem jest wypłata wynagrodze-
nia w kasie firmy. Jeśli zatem 30 maja kwota wynagrodze-
nia pracownika została przekazana do kasy firmy, a tym 
samym pracodawca stworzył pracownikowi możliwość od-
bioru wynagrodzenia w tym dniu, należy uznać, że pienią-
dze te zostały przez pracodawcę postawione do dyspozycji 
tego pracownika terminowo. W konsekwencji stanowią 
one przychód pracownika za maj. Oznacza to, że od pozo-
stającego w kasie wynagrodzenia pracodawca jako płatnik 
powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na poda-
tek dochodowy oraz składki ZUS w ustawowych terminach 
przypadających w czerwcu.

Fakt odebrania lub nieodebrania pensji przez pracowni-
ka pozostaje więc bez znaczenia dla obowiązków praco-
dawcy jako płatnika. Takie rozliczenie jest prawidłowe, 
pomimo iż faktycznie pracownik swoją wypłatę odebrał 
dopiero po powrocie z urlopu (5 czerwca). Należy pod-
kreślić, że została mu stworzona przez pracodawcę obiek-
tywna możliwość uzyskania tych pieniędzy już 30 maja, 
pomimo nieobecności w pracy. Przepisy dopuszczają bo-
wiem odbiór wynagrodzenia za pośrednictwem osób trze-
cich – małżonka bądź innej osoby pisemnie upoważnionej 
przez pracownika do tej czynności. Nie jest zatem bez-
względnie wymagany ich osobisty odbiór przez pracow-
nika.

ANNA WELSYNG
radca prawny, doradca podatkowy, autorka licznych 

publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podat-

ku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1052).

Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 
może być niższe od minimalnego

PYTANIE
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pra-
cy wypracowuje w niektórych miesiącach wynagrodze-
nie niższe niż minimalne (pracownik jest wynagradza-
ny stawką akordową). W związku z tym wypłacamy mu 
wyrównanie do kwoty minimalnej płacy. Czy kwotę wy-
równania powinniśmy wliczyć do podstawy wynagro-
dzenia urlopowego? Czy możliwa jest sytuacja, że pra-
cownik otrzyma wynagrodzenie za urlop obliczone od 
wynagrodzenia niższego niż minimalne?

ODPOWIEDŹ
Kwota wyrównania do wynagrodzenia minimalnej 

płacy nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlo-
powego. Z tego względu wynagrodzenie za urlop 
może być obliczane od niższej podstawy niż minimal-
na płaca. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy w miesiącu, w którym jego nieobecność 
w pracy była spowodowana wyłącznie urlopem wypo-
czynkowym, musi jednak otrzymać wynagrodzenie 
co najmniej w wysokości 1680 zł (w 2014 r.).

WYJAŚNIENIE
Pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego przysłu-

guje takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym 
czasie pracował (art. 172 ustawy – Kodeks pracy). Oznacza 
to, że pracownik nie może stracić finansowo z powodu ko-
rzystania z płatnego wypoczynku.

Wyznaczając podstawę wynagrodzenia urlopowego, na-
leży uwzględniać zarówno stałe, jak i zmienne składniki 
pensji, jednak z pewnymi wyjątkami. Obliczając należność 
za urlop wypoczynkowy, pomija się m.in. kwoty wyrówna-
nia do ustawowej płacy minimalnej (§ 6 pkt 7a rozporzą-
dzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Re-
sort pracy w stanowisku z 19 listopada 2009 r. stwierdził, 
że: (...) Kwoty wyrównania do wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę nie są wynagrodzeniem za świadczoną 
pracę, ale mają typowo gwarancyjny charakter, i to było po-
wodem wyłączenia ich przy obliczaniu wynagrodzenia za czas 
urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za urlop (...).

Biorąc pod uwagę wyłączenie z podstawy urlopowej 
wyrównania do minimalnego wynagrodzenia, należy 
podkreślić, że dopuszczalne są sytuacje, kiedy wynagro-
dzenie za urlop wypoczynkowy jest obliczane od pensji 
niższej niż gwarantowana minimalna. Fakt, że za dni 
urlopowe pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, ja-
kie uzyskałby, gdyby w tych dniach wykonywał obowiązki 
służbowe, nie oznacza, że podstawa wynagrodzenia urlo-
powego musi wynosić co najmniej minimalne wynagro-
dzenie. Jeżeli jednak wynagrodzenie za urlop, z którego 
pracownik korzystał przez cały miesiąc, okaże się niższe 
niż obowiązujące minimalne, pracownik ma prawo do 
wyrównania do ustawowego minimum. Pracownik za-
trudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w miesiącu, 
w którym jego nieobecność w pracy wynikała wyłącznie 
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z powodu korzystania z urlopu wypoczynkowego, musi 
otrzymać wynagrodzenie w wysokości równej co naj-
mniej minimalnej płacy.

Miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od 
wynagrodzenia minimalnego, w 2014 r. wynoszącego 
1680 zł lub 1344 zł dla osób rozpoczynających karierę za-
wodową – w pierwszym roku ich pracy. W przypadku pra-
cowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia należy usta-
lać w kwocie proporcjonalnej do wymiaru etatu.

Jeżeli wynagrodzenie za urlop, z którego pracownik ko-
rzystał przez cały miesiąc, okaże się niższe niż obowiązują-
ca minimalna pensja, pracownik ma prawo do wyrównania 
do ustawowego minimum.

Wynagrodzenie za urlop jest jednym ze świadczeń, które 
należy brać pod uwagę przy ustalaniu, czy pracownik 
otrzymuje gwarantowaną przepisami minimalną płacę. 
W tej wysokości trzeba uwzględniać składniki pensji i inne 
świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały 
zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny 
Urząd Statystyczny (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę), o których mowa w załączniku do 
objaśnień do formularzy Z-06 i Z-03. Ta lista obejmuje nie 
tylko płacę zasadniczą, ale także m.in. premie regulamino-
we, nagrody pieniężne, a także wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy.

PRZYKŁAD
Grzegorz R. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy otrzymuje wynagrodzenie akordowe. W nie-
których miesiącach, po przeliczeniu wypracowanego 
akordu, okazywało się, że nie osiągnął on wymaga-
nego wynagrodzenia minimalnego. Z tego powodu 
otrzymywał wyrównanie do minimalnej płacy. 
W maju 2014 r. Grzegorz R. skorzystał z 3 dni (24 go-
dziny) urlopu wypoczynkowego. W lutym 2014 r. 
przepracował 160 godzin i nabył prawo do wynagro-
dzenia akordowego w kwocie 1380 zł oraz dopłaty 
do minimalnej płacy w wysokości 300 zł. W marcu

2014 r. przepracował 168 godzin, uzyskując 1690 zł 
wynagrodzenia akordowego, a w kwietniu przepra-
cował 168 godzin, za które uzyskał 1331 zł płacy 
akordowej oraz dopłatę do wynagrodzenia minimal-
nego w wysokości 349 zł. W przedstawionych oko-
licznościach wynagrodzenie za urlop w maju należy 
obliczyć w następujący sposób:
Krok 1. Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę 
pracy:
(1380 zł + 1690 zł + 1331 zł) : (160 godz. + 168 
godz. + 168 godz.) = 4401 zł wynagrodzenia akor-
dowego w okresie luty – kwiecień: 496 godz. prze-
pracowanych w okresie luty – kwiecień 2014 r. = 
= 8,87 zł.
Krok 2. Obliczamy wynagrodzenie za urlop:
8,87 zł x 24 godz. urlopu = 212,88 zł.
Za maj 2014 r. Grzegorz R. otrzymał wynagrodzenie 
akordowe w kwocie 1520 zł, co oznacza, że jego łącz-
ne wynagrodzenie za cały miesiąc wyniosło:
1520 zł + 212,88 zł = 1732,88 zł, czyli więcej niż 
obowiązująca płaca minimalna.

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się 

prawem pracy i ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 6 i 7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679; ost. zm. 
Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz. 1314),

■ § 6–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, 
poz. 1353).

Z jakiego okresu  ustalić podstawę urlopową pracownicy 
po urlopie wychowawczym

PYTANIE
Jedna z naszych pracownic po kilku latach przebywa-
nia na urlopie wychowawczym wróciła do pracy. 
W maju br. złożyła podanie o urlop wypoczynkowy. 
W czasie jej nieobecności z powodu korzystania z urlo-
pu wychowawczego system wynagradzania w naszej 
firmie uległ zmianie (wynagrodzenia zasadnicze zosta-
ły obniżone i jednocześnie wprowadziliśmy premię za-
daniową uzależnioną od stopnia wykonania przez pra-

cowników powierzonych im zadań) i objął wszystkich 
pracowników. Z jakiego okresu należy przyjąć podsta-
wę urlopową?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli zgodnie z umową o pracę pracownica przed 

urlopem otrzymywała stałą miesięczną stawkę, to takie 
wynagrodzenie powinno stanowić podstawę urlopową.
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WYJAŚNIENIE

Zmiana w składnikach wynagrodzenia
W praktyce zdarza się, że dochodzi do zmian w składnikach 

pensji branych pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia urlo-
powego (przyznanie lub zlikwidowanie danego składnika) lub 
zmiany ich wysokości w okresie, z którego ustala się podstawę 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wprowadzonych przed 
rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub 
w miesiącu wykorzystywania tego urlopu. W takim przypadku 
podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy ustalić 
ponownie, z uwzględnieniem tych zmian.

Ta zasada powoduje, że wzrost płacy przekłada się na 
wyższe wynagrodzenie urlopowe. Gdy natomiast pensja 
zmniejsza się, wynagrodzenie za urlop będzie niższe.

PRZYKŁAD
Marcin D. pracujący w podstawowym systemie czasu 
pracy od poniedziałku do piątku (po 8 godzin) w maju 
2014 r. przebywał 10 dni na urlopie wypoczynkowym. 
Od 1 kwietnia 2014 r. jest wynagradzany stawką go-
dzinową wynoszącą 20 zł/godz. i dodatkowo otrzy-
muje premię w wysokości 10% wynagrodzenia za 
dany miesiąc. Do 31 marca 2014 r. otrzymywał stałą 
płacę w wysokości 3500 zł miesięcznie. W kwietniu 
2014 r. Marcin D. zarobił 3696 zł.
Krok 1. Obliczamy podstawę wymiaru wynagrodze-
nia urlopowego.
W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy 
uwzględnić składniki wynagrodzenia wypłacone w okre-
sie 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu. W związ-
ku z tym przede wszystkim trzeba przeliczyć wynagrodze-
nie pracownika za luty i ma-rzec 2014 r. według stawki 
godzinowej. Przeliczone wynagrodzenie wynosi:
■ za luty 2014 r.:
(160 godz. x 20 zł) + (3200 zł x 10% premii) = 
= 3200 zł + 320 zł = 3520 zł,
■ za marzec 2014 r.:
(168 godz. x 20 zł) + (3360 zł x 10% premii) = 
= 3360 zł + 336 zł = 3696 zł.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego sta-
nowi suma wynagrodzeń z 3 miesięcy (od lutego do 
kwietnia 2014 r.), która wynosi 10 912 zł (3520 zł + 
+ 3696 zł + 3696 zł).
Krok 2. Obliczamy stawkę za 1 godzinę urlopu.
Sumę wynagrodzeń z 3 miesięcy należy podzielić 
przez liczbę godzin przepracowanych w okresie od 
lutego do kwietnia, tj. przez 496 godz. (160 godz. + 
+ 168 godz. + 168 godz.). Wynagrodzenie za 1 go-
dzinę wyniesie: 10 912 zł : 496 godz. = 22 zł.
Krok 3. Obliczamy wynagrodzenie urlopowe.
Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe, wynagrodze-
nie za 1 godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę 
godzin wykorzystanego urlopu: 10 dni x 8 godz., 
tj. 80 godz. x 22 zł = 1760 zł. Wynagrodzenie urlopo-
we pracownika wyniesie 1760 zł.

Niepełny przepracowany okres

Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego, tj. 3 miesiące lub 
maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wyko-
rzystywania urlopu wypoczynkowego lub przez okres krót-
szy, lecz obejmujący pełne miesiące kalendarzowe, pracow-
nikowi nie przysługiwało wynagrodzenie o charakterze 
zmiennym, przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodze-
nia urlopowego należy uwzględniać najbliższe miesiące, za 
które pracownikowi takie wynagrodzenie przysługiwało.

Niekiedy zdarza się, że pracownik (np. nowo zatrudnio-
ny) przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzy-
mał wynagrodzenie w postaci zmiennych składników za 
okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego. Wówczas podstawę wymiaru 
wynagrodzenia za urlop stanowi wynagrodzenie wypłaco-
ne pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.

Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej 
lub godzinowej

Zdarza się, że w miesiącu przebywania pracownika na 
urlopie wypoczynkowym albo w miesiącach bezpośrednio 
poprzedzających urlop następuje zmiana systemu wyna-
gradzania pracownika. Gdy zmiana polega na przejściu z wy-
nagrodzenia zmiennego na stałe, wówczas do podstawy 
urlopowej wlicza się stałą pensję należną w miesiącu ko-
rzystania z płatnego wypoczynku, ale bez uwzględniania 
zmiennych elementów płacy, których zmiana dotyczyła.

Podobnie jest w przypadku, gdy dojdzie do modyfikacji 
systemu wynagradzania sprowadzającej się do zmiany z wy-
nagrodzenia miesięcznego na stawkę godzinową. W takich 
okolicznościach wynagrodzenie urlopowe oblicza się, 
mnożąc stawkę godzinową pracownika przez liczbę godzin 
wykorzystanego przez niego urlopu wypoczynkowego.

Zmiana na system prowizyjny lub akordowy
Za najtrudniejsze do rozstrzygnięcia należy uznać sytuacje, 

w których w miesiącu wystąpienia urlopu wypoczynkowego 
bądź w miesiącach bezpośrednio poprzedzających urlop do-
chodzi do zmiany stałego systemu wynagradzania na system, 
np. prowizyjny czy akordowy. Najwłaściwszym rozwiązaniem 
przy tego typu modyfikacjach jest przyjęcie podstawy wyna-
grodzenia urlopowego obowiązującego od dnia przejścia na 
nowy system wynagradzania. Wynika to z tego, że wynagro-
dzenie zarówno w systemie wynagradzania akordowego, jak 
i prowizyjnego zależy od efektów (wyników) pracy pracowni-
ka i z tego względu nie ma możliwości przeliczenia pensji we-
dług nowych warunków z całego okresu rozliczeniowego, 
przyjmowanego do podstawy urlopowej.

Gdyby zmiana systemu wynagradzania ze stałego na 
zmienny (prowizyjny lub akordowy) została dokonana 
w miesiącu wykorzystywania urlopu przez pracownika, 
wówczas należy uznać, że wynagrodzenie zmienne z mie-
siąca korzystania z urlopu należy przede wszystkim po-
dzielić przez liczbę godzin faktycznej pracy pracownika 
w tym miesiącu. Tak otrzymaną stawkę godzinową należy 
pomnożyć przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.
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PRZYKŁAD
Piotr D., zatrudniony na pełny etat w podstawowym 
systemie czasu pracy, w okresie od 12 do 16 maja 
2014 r. korzystał z 5 dni (40 godzin) urlopu wypo-
czynkowego. Od 1 marca 2014 r. pracownik jest wy-
nagradzany stawką prowizyjną, natomiast w miesią-
cach poprzedzających otrzymywał stałą pensję zasad-
niczą. Pracownik przebywał przez 4 dni na urlopie 
bezpłatnym (1 dzień w marcu i 3 dni w kwietniu br.).
Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe, należy 
uwzględnić zmienną pensję prowizyjną wypłaconą 
w marcu i kwietniu 2014 r. W lutym br. Piotr D. miał 
wypłacaną stałą pensję i nie ma możliwości przelicze-
nia jej według systemu prowizyjnego. Wynagrodze-
nie prowizyjne za 160 godzin faktycznej pracy w mar-
cu br. wyniosło 3664 zł, a za 144 godzin pracy 
w kwietniu br. – 3168 zł.
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, wyli-
czenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po-
winno wyglądać następująco:
3664 zł + 3168 zł = 6832 zł,

6832 zł : (160 godz. pracy w marcu + 144 godz. pra-
cy w kwietniu) = 22,47 zł,
22,47 zł x 40 godz. urlopu wypoczynkowego = 
= 898,80 zł.

ALEKSANDER P. KUŹNIAR
prawnik, wykładowca, autor ponad 150 publikacji 

z zakresu prawa pracy 

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się 

prawem pracy i ubezpieczeń 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 85 i 171–172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
■ § 6–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodze-
nia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353).

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zmiany w ustawie  
o rachunkowości.  
Praktyczne warsztaty dla firm

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 

25 września 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y

Gyöngyvér Takáts 

KO S Z T

469 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na warsztaty

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA 

Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
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Opodatkowanie dochodów 
z nieujawnionych źródeł 
– wyrok TK

GRZEGORZ GĘBKA – doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Podstawa prawna orzekania o dochodach ze źródeł 
nieujawnionych i nakładania sankcyjnego podatku 
w wysokości 75% takich dochodów została uznana 
za niekonstytucyjną. Trybunał stwierdził, że art. 20 
ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycz-
nia 2007 r. jest niezgodny z Konstytucją (wyrok TK 
z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13). Niestety, TK po-
stanowił odroczyć o 1,5 roku termin utraty mocy obo-
wiązującej tego przepisu. Nadal więc organy podat-
kowe i sądy będą mogły prowadzić postępowania 
i wydawać decyzje oraz wyroki w sprawie dochodów 
ze źródeł nieujawnionych. Ze względu na wspomnia-
ne odroczenie również wznowienie postępowania 
w sprawach zakończonych będzie możliwe dopiero 
za 1, 5 roku (jeżeli wcześniej niekonstytucyjne przepi-
sy nie zostaną zmienione).

Trybunał na rozprawie z 29 lipca 2014 r., prowadzonej 
w pełnym składzie, zajmował się badaniem zgodności 
z Konstytucją RP art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. w jego brzmie-
niu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. (sygn. akt P 
49/13). Problem w tym zakresie powstał w głównej mie-
rze po zeszłorocznym orzeczeniu TK z 18 lipca 2013 r. 
(sygn. akt SK 18/09), w którym zakwestionowano zgod-
ność z Konstytucją RP ww. regulacji w jej brzmieniu obo-
wiązującym w latach 1998–2006. Podstawą do rozpo-
znania sprawy były pytania prawne skierowane przez 
sądy administracyjne, które powzięły wątpliwości co do 
konstytucyjności przepisów art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. Try-
bunał i tym razem orzekł – podobnie jak w poprzednim 
wyroku – że art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowią-
zującym od 1 stycznia 2007 r. jest niezgodny z Konstytu-
cją RP (mimo modyfikacji wprowadzonej w tym przepi-
sie z dniem 1 stycznia 2007 r.). Odmiennie jednak niż 
w poprzednim wyroku tym razem Trybunał zastrzegł, że 
ww. przepis utraci moc obowiązującą z upływem 18 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Po-
woduje to, że praktyczne skutki zapadłego orzeczenia 
będą zdecydowanie różne od tych wynikłych z wyroku 
z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09) dotyczącego opo-

datkowania nieujawnionych dochodów we wcześniej-
szym okresie.

Praktyczne skutki orzeczenia zeszłorocznego (sygn. akt 
SK 18/09) sprowadzały się do tego, że na zasadzie automa-
tyzmu organy podatkowe oraz sądy administracyjne uchy-
lały decyzje (wyroki) oraz umarzały postępowania w spra-
wie dochodów ze źródeł nieujawnionych. W efekcie 
prowadziło to do zwracania nadpłat wraz z ich oprocento-
waniem nawet za kilkanaście lat. Obecne orzeczenie TK 
nie będzie już stosowane w sposób tak jednoznaczny. Bę-
dzie tak ze względu na wspomniany fakt odroczenia utraty 
mocy obowiązującej zakwestionowanej regulacji. Decyzją 
TK utrata mocy obowiązującej kwestionowanego art. 20 
ust. 3 u.p.d.o.f. nastąpi bowiem dopiero po 18 miesiącach 
od publikacji orzeczenia Trybunału w Dzienniku Ustaw. 
Niekonstytucyjny przepis nadal więc będzie obowiązywał.

Skutki wyroku TK z 29 lipca 2014 r. w sprawie docho-
dów ze źródeł nieujawnionych

Postępowanie 
w sprawie 

dochodów ze 
źródeł nieujaw-

nionych

Skutki wyroku TK z 29 lipca 
2014 r. w sprawie dochodów 

ze źródeł nieujawnionych

1 2
P o s t ę p o w a n i a 
w sprawie docho-
dów ze źródeł nie-
ujawnionych

Możliwe będzie zarówno prowadze-
nie postępowań w sprawie podatku 
od dochodów nieujawnionych na 
podstawie art. 20 ust. 3 w brzmie-
niu obowiązującym od 1 stycznia 
2007 r., jak i wszczynanie nowych 
spraw.

Zawieszone postę-
powania w spra-
wie dochodów ze 
źródeł nieujawnio-
nych

Zawieszone – w oczekiwaniu na wyda-
nie orzeczenia TK – postępowania po-
datkowe oraz sądowoadministra-
cyjne będą podejmowane i prowadzo-
ne na podstawie obowiązujących 
dotychczas przepisów. Oczywiście – po 
wyroku TK z 29 lipca 2014 r. 
– przy stosowaniu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f.
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1 2
organy administracji oraz sądy powin-
ny uwzględniać zarzuty TK podniesio-
ne w wyroku. Niekonstytucyjność 
tego przepisu nie oznacza jednak au-
tomatycznego odrzucenia możliwości 
orzekania o dochodach ze źródeł nie-
ujawnionych.

Wznowienie pra-
womocnie zakoń-
czonego postępo-
wania podatkowe-
go oraz sądowoad-
ministracyjnego

Wznowienie prawomocnie zakoń-
czonego postępowania podatkowego 
oraz sądowoadministracyjnego doty-
czącego decyzji wydanych na podsta-
wie niekonstytucyjnego art. 20 ust. 3 
u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązują-
cym od 1 stycznia 2007 r.) będzie 
możliwe dopiero z upływem terminu 
odroczenia (jeżeli ustawodawca 
wcześniej nie zmieni lub nie uchyli 
tego przepisu). W przypadku wnio-
sków o wznowienie postępowania, 
które w tej sytuacji najprawdopodob-
niej będą składane, nie będzie obo-
wiązywał automatyzm. Trybunał  
podkreślił, że nawet jeśli dojdzie do 
wznowienia postępowania, jego 
efekty nie będą przesądzone od razu. 
Do tej pory w sprawach wznowio-

1 2
nych na podstawie wyroku SK 18/09 
uchylano wszystkie rozstrzygnięcia. 
Trybunał zakwestionował taką prak-
tykę, wskazując, że sprawy te nie 
mogą być załatwiane automatycznie 
i w taki sam sposób. Wymagają one 
starannej oceny, czy w jednostko-
wej sprawie rzeczywiście mamy do 
czynienia ze stanem faktycznym 
i wszystkimi elementami stanu praw-
nego, które odpowiadają orzecze-
niu TK oraz doprowadziły do orze-
czenia o niekonstytucyjności przepi-
su. Może zatem wystąpić istotna 
trudność w uchyleniu, wydanych na 
podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., 
prawomocnych decyzji i orzeczeń są-
dowych po wyroku TK z 29 lipca 
2014 r.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 20 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1052),

■ wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. 
akt P 49/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1052) . 
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WESZŁY W ŻYCIE
2 września 2014 r. 
POSTĘPOWANIE CYWILNE
Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości 
z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie 
określenia brzmienia klauzuli 
wykonalności

Ustalono nowe brzmienie klauzuli 
wykonalności, która jest pieczęcią 
przybijaną np. na wyrokach, polecają-
cą szczegółowe wykonywanie ich po-
stanowień. Nowe brzmienie jest nastę-
pujące: „W imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej, dnia ..... 20..... r. Sąd ..... 
w ...../Referendarz sądowy w Sądzie 
..... w ..... stwierdza, że niniejszy tytuł 
uprawnia do egzekucji w całości/w za-
kresie ..... oraz poleca wszystkim orga-
nom, urzędom oraz osobom, których 
to może dotyczyć, aby postanowienia 
tytułu niniejszego wykonały, a gdy 
o to prawnie będą wezwane, udzieliły 
pomocy”. Jeżeli klauzulę umieszcza 
się na wyroku, opuszcza się wyrazy: 
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Jeżeli klauzulę umieszcza się na orze-
czeniu, w treści klauzuli zaznacza się, 
czy orzeczenie podlega wykonaniu 
jako prawomocne, czy jako natych-
miast wykonalne. Jeżeli sąd lub refe-
rendarz sądowy, nadając klauzulę ty-
tułowi egzekucyjnemu, który opiewa 
na świadczenie pieniężne w walucie 
obcej, zobowiązuje komornika do 
przeliczenia tego świadczenia na wa-
lutę polską, klauzula zawiera ponadto 
następującą treść: „Sąd/Referendarz 
sądowy zobowiązuje komornika do 
przeliczenia świadczenia pieniężnego 
wyrażonego w walucie obcej na walu-
tę polską według średniego kursu wa-
luty obcej ogłoszonego przez Narodo-
wy Bank Polski na dzień sporządzenia 
planu podziału, a jeżeli planu nie spo-
rządza się – na dzień wypłaty kwoty 
wierzycielowi”.

W treści klauzuli wykonalności po-
nadto wskazuje się:
1)  numer PESEL lub NIP wierzyciela 

i dłużnika będących osobami fi-
zycznymi, jeżeli są oni obowiązani 
do jego posiadania lub posiadają 

go, nie mając takiego obowiązku, 
lub

2)  numer w Krajowym Rejestrze Są-
dowym, a w przypadku jego braku 
– numer w innym właściwym reje-
strze, ewidencji lub NIP wierzycie-
la i dłużnika niebędących osobami 
fizycznymi, którzy nie mają obo-
wiązku wpisu we właściwym reje-
strze lub ewidencji, jeżeli są oni 
obowiązani do jego posiadania.

Dz.U. z 2014 r. poz. 1092

5 września 2014 r. 
RACHUNKOWOŚĆ
Ustawa z  11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy o rachun-
kowości 

Nowelizacja dokonuje transpozycji 
do prawa polskiego dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2013/34/
UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
rocznych sprawozdań finansowych, 
skonsolidowanych sprawozdań finan-
sowych i powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek mikro. 
Upraszcza z znacznym stopniu spra-
wozdawczość tych jednostek. Przepi-
sy mają zastosowanie do sprawozdań 
finansowych jednostek za rok obroto-
wy kończący się po dniu wejścia w ży-
cie (a więc już za 2014 r.). Jednostka-
mi mikro w rozumieniu ustawy są:
1)  spółki, inne osoby prawne, a także 

oddziały przedsiębiorców zagra-
nicznych, w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospo-
darczej – z wyłączeniem jednostek, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 3 ustawy (instytucji finanso-
wych), jednostek zamierzających 
ubiegać się albo ubiegających się 
o zezwolenie na wykonywanie 
działalności na podstawie przepi-
sów, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 3, oraz jednostek sektora finan-
sów publicznych – jeżeli jednostki 
te w roku obrotowym, za który spo-
rządzają sprawozdanie finansowe, 
oraz w roku poprzedzającym ten 
rok obrotowy, a w przypadku jed-

nostek rozpoczynających działal-
ność w roku obrotowym, w którym 
rozpoczęły działalność, nie prze-
kroczyły co najmniej dwóch z na-
stępujących trzech wielkości:
a)  1 500 000 zł – w przypadku 

sumy aktywów bilansu na ko-
niec roku obrotowego,

b)  3 000 000 zł – w przypadku 
przychodów netto ze sprzedaży 
towarów i produktów za rok ob-
rotowy,

c)  10 osób – w przypadku średnio-
rocznego zatrudnienia w przeli-
czeniu na pełne etaty,

2)  stowarzyszenia, związki zawodo-
we, organizacje pracodawców, izby 
gospodarcze, fundacje, przedsta-
wicielstwa przedsiębiorców zagra-
nicznych, w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospo-
darczej, społeczno-zawodowe or-
ganizacje rolników, organizacje sa-
morządu zawodowego, organizacje 
samorządu gospodarczego rzemio-
sła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych – jeżeli nie pro-
wadzą działalności gospodarczej,

3)  osoby fizyczne, spółki cywilne osób 
fizycznych, spółki jawne osób fi-
zycznych oraz spółki partnerskie, je-
żeli przychody netto tych jednostek 
ze sprzedaży towarów, produktów 
i operacji finansowych wyniosły 
równowartość w walucie polskiej 
nie mniej niż 1 200 000 euro i nie 
więcej niż 2 000 000 euro za po-
przedni rok obrotowy, a w przypad-
ku jednostek rozpoczynających 
działalność albo prowadzenie ksiąg 
rachunkowych w sposób określony 
ustawą – w roku obrotowym, w któ-
rym rozpoczęły działalność albo 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 
w sposób określony ustawą. 

Zmiany obejmują możliwość spo-
rządzania znacznie skróconego spra-
wozdania finansowego: uproszczone-
go bilansu (będzie się składał jedynie 
z trzech pozycji aktywów i trzech po-
zycji pasywów) oraz uproszczonego 
rachunku zysków i strat. Ustalono, że 
jednostka mikro nie wycenia akty-
wów i pasywów według wartości go-
dziwej i skorygowanej ceny nabycia. 
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Przyjęto również nowy zakres infor-
macji wykazywanych w sprawozda-
niu finansowym dla jednostek mikro 
– załącznik do ustawy w tej sprawie 
prezentujemy poniżej. 

Informacje ogólne:
1)  firma, siedziba i adres albo miejsce 

zamieszkania i adres oraz numer 
we właściwym rejestrze sądowym 
albo ewidencji,

2)  wskazanie czasu trwania działal-
ności jednostki, jeżeli jest ograni-
czony,

3)  wskazanie okresu objętego spra-
wozdaniem finansowym,

4)  wskazanie zastosowanych zasad 
rachunkowości przewidzianych dla 
jednostek mikro z wyszczególnie-
niem wybranych uproszczeń,

5)  wskazanie, czy sprawozdanie fi-
nansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działal-
ności gospodarczej przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszło-
ści oraz czy nie istnieją okoliczno-
ści wskazujące na zagrożenie kon-
tynuowania przez nią działalności,

6)  omówienie przyjętych zasad (poli-
tyki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji), pomiaru wyniku fi-
nansowego oraz sposobu sporzą-
dzenia sprawozdania finansowego 
w zakresie, w jakim ustawa pozo-
stawia jednostce prawo wyboru.

Bilans
Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym środki 

trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:

– zapasy
– należności krótkoterminowe

Aktywa razem

Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:

–  kapitał (fundusz) podstawowy,

–  należne wpłaty na kapitał podsta-
wowy (wielkość ujemna),
B. Zobowiązania i rezerwy na zobo-

wiązania, w tym:
–  rezerwy na zobowiązania
–  zobowiązania z tytułu kredytów 

i pożyczek
Pasywa razem

Informacje uzupełniające do bilansu:
1)  kwota wszelkich zobowiązań fi-

nansowych, w tym z tytułu dłuż-
nych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowią-
zań warunkowych nieuwzględnio-
nych w bilansie, ze wskazaniem 
charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo; wszel-
kie zobowiązania dotyczące eme-
rytur oraz jednostek powiązanych 
lub stowarzyszonych są ujawniane 
odrębnie,

2)  kwota zaliczek i kredytów udzielo-
nych członkom organów admini-
strujących, zarządzających i nad-
zorujących, ze wskazaniem opro-
centowania, głównych warunków 
oraz wszelkich kwot spłaconych, 
odpisanych lub umorzonych, a tak-
że zobowiązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i porę-
czeń wszelkiego rodzaju, ze wska-
zaniem kwoty ogółem dla każdej 
kategorii,

3)  o udziałach (akcjach) własnych, 
w tym:
a)  przyczyna nabycia udziałów 

(akcji) własnych dokonanego 
w roku obrotowym,

b)  liczba i wartość nominalna na-
bytych oraz zbytych w roku 
obrotowym udziałów (akcji), 
a w przypadku braku wartości 
nominalnej, ich wartość księgo-
wa, jak też część kapitału pod-
stawowego, którą te udziały 
(akcje) reprezentują,

c)  w przypadku nabycia lub zbycia 
odpłatnego, równowartość tych 
udziałów (akcji),

d)  liczba i wartość nominalna lub, 
w razie braku wartości nominal-
nej, wartość księgowa wszyst-
kich udziałów (akcji) nabytych 
i zatrzymanych, jak również 
część kapitału podstawowego, 
którą te udziały (akcje) repre-
zentują.

Rachunek zysków i strat
A. Przychody podstawowej działal-

ności operacyjnej i zrównane z nimi, 
w tym zmiana stanu produktów 
(zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna).

B. Koszty podstawowej działalności 
operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III.  Wynagrodzenia, ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty

C. Pozostałe przychody i zyski, 
w tym aktualizacja wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym 
aktualizacja wartości aktywów

E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A–B+C–D–E)
(dla jednostek mikro, o których 

mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz 
ust. 1b ustawy)

lub
G. Wynik finansowy netto ogółem 

(A–B+C–D–E), w tym:
I.  Nadwyżka przychodów nad kosz-

tami (wartość dodatnia)
II.  Nadwyżka kosztów nad przycho-

dami (wartość ujemna)
  (dla jednostek mikro, o których 

mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 usta-
wy).

Dz.U. z 2014 r. poz. 1100

Opracował ADAM MALINOWSKI

Informacje i zamówienia 
– Biuro Obsługi Klienta: 

tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, 
e-mail: bok@infor.pl          www.sklep.infor.pl

PORADNIK
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Wskaźniki i stawki

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  34  (848)46 www.pgp.infor.pl

STAN PRAWNY NA 9 WRZEŚNIA 2014 R.

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH W 2014 R.
Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłat
1 dla opakowań 

wymienionych w tabeli 
nr 1

4,69 zł za 1 kg

4 dla produktów 
wymienionych 

w poz. 1 w tabeli nr 2

3,14 zł za 1 kg

5 dla produktów 
wymienionych 

w poz. 3 w tabeli nr 2

3,14 zł za 1 kg dla opony nowej 
i używanej regenerowanej (bieżniko-

wanej) oraz 12,55 zł za 1 kg 
dla opony używanej nieregenerowanej 

(niebieżnikowanej)

Tabela nr 1
RODZAJE OPAKOWAŃ

Poz. Symbol PKWiU
Rodzaje opakowań (jednostko-

wych, transportowych i zbiorczych)
1 bez względu na 

symbol PKWiU
opakowania z tworzyw sztucznych

2 bez względu na 
symbol PKWiU

opakowania z aluminium

3 bez względu na 
symbol PKWiU

opakowania ze stali, w tym z blachy 
stalowej

4 bez względu na 
symbol PKWiU

opakowania z papieru i tektury

5 bez względu na 
symbol PKWiU

opakowania ze szkła gospodarczego, 
poza ampułkami

6 bez względu na 
symbol PKWiU

opakowania z drewna

Tabela nr 2
RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu
1 2 3
1 23.20.18-50 oleje smarowe

z wyłączeniem: z wyłączeniem:
23.20.18-50.10 oleje smarowe do przeprowadzania 

przemian chemicznych innych niż pro-
ces specyficzny

23.20.18-50.40 oleje białe, parafina ciekła
23.20.18-50.60 mieszanki olejowe do obróbki metali, 

oleje zapobiegające przyleganiu do 
form, oleje antykorozyjne

23.20.18.50-80 oleje smarowe pozostałe oraz pozo-
stałe oleje

23.20.40 oleje odpadowe
2 (uchylona)
3 25.11.11 opony nowe pneumatyczne z gumy, 

w rodzaju stosowanych w samocho-
dach osobowych

25.11.13-55.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, 
w rodzaju stosowanych w autobusach 
i samochodach ciężarowych, o współ-
czynniku obciążenia <= 121

25.11.13-57.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, 
w rodzaju stosowanych w autobusach 
i samochodach ciężarowych, o współ-
czynniku obciążenia > 121

1 2 3
25.11.14-04 opony nowe pneumatyczne z gumy, 

w rodzaju stosowanych w pojazdach 
i maszynach rolniczych i leśnych

25.11.14-06.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, 
do pojazdów transportu bliskiego i ma-
szyn w rodzaju stosowanych w budow-
nictwie i przemyśle

25.11.14-08.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, 
z bieżnikiem daszkowym lub podob-
nym, pozostałe

25.11.14-10.00 opony pozostałe, nowe, pneumatycz-
ne z gumy, gdzie indziej niesklasyfiko-
wane

25.11.20 opony używane pneumatyczne z gumy
25.12.10-30.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju 

stosowanych w samochodach osobo-
wych

25.12.10-50.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju 
stosowanych w autobusach i samo-
chodach ciężarowych

25.12.10-90.00 opony bieżnikowane z gumy, pozostałe
4 (uchylona)

Podstawa prawna:
■  ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 888), 

■  obwieszczenie Ministra Środowiska z 25 września 2012 r. w sprawie mak-
symalnych stawek opłat produktowych na rok 2013 (M.P. poz. 673).

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH
SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZE-
GÓLNYCH OPAKOWAŃ

Poz.
Rodzaje opakowań 

(jednostkowych, transportowych 
i zbiorczych)1)

Jednostkowa 
stawka w zł 

za 1 kg
1 opakowania z tworzyw sztucznych 2,73
2 opakowania z aluminium 1,37
3 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 0,82
4 opakowania z papieru i tektury 0,65
5 opakowania ze szkła gospodarczego, poza 

ampułkami
0,26

6 opakowania z drewna 0,33
Objaśnienie:
1)  Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami lecz-

niczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
– Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271  z  późn. 
zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opa-
kowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638  z  późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA PRODUKTÓW

Poz.
Symbol 
PKWiU1) Rodzaj produktu

Jednostkowa 
stawka w zł 

za 1 kg
1 2 3 4

I. Oleje smarowe
1 23.20.18-50

z wyłączeniem: 
23.20.18-

50.10

oleje smarowe,  z wyłączeniem: 
oleje smarowe do przeprowa-
dzania przemian chemicznych 
innych niż proces specyficzny

2,07
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1 2 3 4
23.20.18-

-50.40
oleje białe, parafina ciekła

23.20.18-
-50.60

mieszanki olejowe do obróbki 
metali, oleje zapobiegające 
przyleganiu do form, oleje 

antykorozyjne
23.20.18-

-50.80
oleje smarowe pozostałe 

oraz pozostałe oleje
23.20.40 oleje odpadowe

II. Opony
2 25.11.11 opony nowe pneumatyczne 

z gumy, w rodzaju stosowa-
nych w samochodach 

osobowych

2,18

25.11.13-
-55.00

opony nowe pneumatyczne 
z gumy, w rodzaju stosowa-

nych w autobusach 
i samochodach ciężarowych, 

o współczynniku obciąże-
nia <= 121

2,18

25.11.13-
-57.00

opony nowe pneumatyczne 
z gumy, w rodzaju stosowa-

nych w autobusach 
i samochodach ciężarowych, 

o współczynniku obciąże-
nia > 121

1,09

25.11.14-04 opony nowe pneumatyczne 
z gumy, w rodzaju stosowa-

nych w pojazdach 
i maszynach rolniczych 

i leśnych

0,40

25.11.14-
-06.00

opony nowe pneumatyczne 
z gumy, do pojazdów 

transportu bliskiego i maszyn 
w rodzaju stosowanych 

w budownictwie i przemyśle

0,40

25.11.14-
-08.00

opony nowe pneumatyczne 
z gumy, z bieżnikiem 

daszkowym lub podobnym, 
pozostałe

0,10

25.11.14-
-10.00

opony pozostałe, nowe, 
pneumatyczne z gumy, gdzie 

indziej niesklasyfikowane

0,10

25.11.20 opony używane pneumatycz-
ne z gumy

4,08

25.12.10-
-30.00

opony bieżnikowane z gumy, 
w rodzaju stosowanych 

w samochodach osobowych

1,12

25.12.10-
-50.00

opony bieżnikowane z gumy, 
w rodzaju stosowanych 

w autobusach i samocho-
dach ciężarowych

0,56

25.12.10-
-90.00

opony bieżnikowane z gumy, 
pozostałe

0,10

Objaśnienie:
1)  Symbole PKWiU zgodne z podanymi w załączniku nr 4a do ustawy 

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 
■  rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. nr 259, poz. 1774). 

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI KOMORNIKÓW
OPŁATY EGZEKUCYJNE
Za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komor-
nik pobiera opłaty egzekucyjne.

USTALENIE OPŁATY
Do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszcze-
nia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne 
należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadcze-
niem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji.
Do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszcze-
nia nie wlicza się kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego 
lub wykonania postanowienia o udzielenie zabezpieczenia oraz kosztów 
zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu.
Przy oznaczaniu wartości egzekwowanego świadczenia każde rozpoczę-
te 10 zł liczy się za pełne.
W sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się wartość egze-
kwowanego roszczenia, stanowiącą podstawę ustalenia opłaty stosunko-
wej w dniu wszczęcia egzekucji, stanowi suma świadczeń za jeden rok 
oraz suma świadczeń zaległych. Jeżeli przedmiotem egzekucji są świad-
czenia za okres krótszy niż rok, wartość egzekwowanego roszczenia sta-
nowi suma świadczeń za cały czas ich trwania.

OPŁATA ZA DOKONANIE ZABEZPIECZENIA ROSZCZENIA PIE-
NIĘŻNEGO
Za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pie-
niężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2% wartości 
roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 
3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pię-
ciokrotność tego wynagrodzenia.

OPŁATA STOSUNKOWA W SPRAWACH O EGZEKUCJĘ ŚWIAD-
CZEŃ PIENIĘŻNYCH
W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od 
dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowa-
nego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzy-
dziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięczne-
go. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek 
skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wyna-
grodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak rów-
nież wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, 
stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika 
opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego 
świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesię-
ciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wy-
egzekwowanego świadczenia.
(...) W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku 
umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz 
na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik 
pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości 
świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 
1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego (...)*.  Jednakże w razie umorzenia postępowa-
nia egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem 
dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komornik pobiera od 
dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego.
W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn 
niż wskazane w powyższym ustępie, komornik nie pobiera opłaty od tej 
części świadczenia, która nie została wyegzekwowana.
W przypadku gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone 
przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, na poczet opłaty sto-
sunkowej komornik zalicza opłatę za wykonanie postanowienia o udziele-
niu zabezpieczenia, jeżeli pobrał ją od wierzyciela.
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W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego 
opłaty uiszcza wierzyciel.
Dłużnik, a także wierzyciel, w przypadku niecelowego wszczęcia postę-
powania egzekucyjnego, może złożyć wniosek o obniżenie wysokości 
opłat. Po rozpoznaniu wniosku sąd może, uwzględniając w szczególno-
ści nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz 
wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat.
* Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. 
poz. 759) orzekł, że art. 49. ust. 2 zdanie pierwsze przez to, że w każ-
dym wypadku umorzenia na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 lis-
topada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, 
poz. 296, ze zm.) zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyj-
nego przewiduje pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w wyso-
kości nie niższej niż 1/10 wysokości przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

OPŁATY STAŁE
Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonanie postanowie-
nia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione 
jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Dotyczy to także spraw 
o egzekucję świadczeń niepieniężnych, wszczętych na wniosek Skarbu 
Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora.
Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysoko-
ści 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Opłata stała wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1)  wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej rucho-

mości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych 
opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie 
przedsiębiorstwa;

2)  wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębior-
stwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;

3)  opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera 
się od każdej izby.

Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od 
pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, 
łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności 
garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszcze-
nie  jak za izbę.
Za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się 
stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego za każdą rozpoczętą godzinę.
Opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięczne-
go komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia po-
szukiwania majątku dłużnika w trybie art. 7971 Kodeksu postępowania cy-
wilnego. W razie odnalezienia majątku dłużnika, komornik pobiera opłatę 
stałą w wysokości  5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej 
jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata 
ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej przy otrzymaniu zlecenia.
Za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wy-
mienione w art. 51 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pobiera 
się opłatę stałą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego, a w razie podjęcia egzekucji na skutek dalszych naruszeń 
posiadania opłatę zwiększa się każdorazowo o 100%.
Za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci, bez dokonywania równoczesnego 
spisu, pobiera się opłatę stałą w wysokości 4% przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego od każdej opieczętowanej izby lub innego pomieszczenia.
Za egzekucję inną niż wymienione powyżej pobiera się opłatę stałą w wy-
sokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą 
rozpoczętą godzinę czynności egzekucyjnych.
Za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, woj-
skowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego pobiera się opłatę stałą w wysokości 25% 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w spra-
wie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym pobiera się opłatę w wysoko-
ści 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI NIEBĘDĄCE CZYNNOŚCIAMI EGZEKUCYJ-
NYMI
Opłatę stałą w wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego komornik pobiera za każdą rozpoczętą godzinę następujących 
czynności:
1) licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego;
2)  sprawowania, na wniosek organizatora licytacji, urzędowego nadzoru 

nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub 
najwyższej oferty.

Za czynności kontynuowane w drugim i kolejnych dniach komornik po-
biera opłatę w wysokości 50% stawki określonej powyżej.
Opłatę stałą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego komornik pobiera za wprowadzenie syndyka masy upadłości 
lub zarządcy w posiadanie majątku upadłego.
Opłatę stałą w wysokości 1% przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego komornik pobiera za dokonanie doręczeń, o których mowa w art. 2 
ust. 4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Opłatę stałą w wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego za każdą rozpoczętą godzinę czynności komornik pobiera za spo-
rządzenie protokołu stanu faktycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 
pkt 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Opłatę stałą w wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego za każdą rozpoczętą godzinę czynności komornik pobiera za doko-
nanie innych czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi, prze-
widzianych przez obowiązujące przepisy prawa i niewymienionych 
powyżej.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE – PRZELICZENIE 
KWOT
Przez pojęcie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego rozumie się 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r.  poz. 592  z późn. zm.). Przecięt-
ne wynagrodzenie stosuje się poczynając od drugiego kwartału roku 
przez okres pełnego roku.
W terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. wysokość prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 3191,93 zł.

Przeliczenia kwot z cennika opłat za czynności komorników

1% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 31,91 zł
2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 63,82 zł
3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 95,73 zł
4% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 127,64 zł
5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 159,55 zł
10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 319,10 zł
25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 797,98 zł
40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 1276,77 zł
50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 1595,96 zł
100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 3191,93 zł
500% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 15 959,65 zł
1000% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 31 919,30 zł
3000% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 95 757,90 zł

Podstawa prawna:
■  ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. 

Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 993),
■  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 marca 2006 r. w spra-

wie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościa-
mi egzekucyjnymi (Dz.U. nr 42, poz. 289),

■  obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 
2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r. (M.P. poz. 158).
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OPŁATY W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
Wyszczególnienie Wysokość opłaty

Udzielenie zezwolenia lub zgody, 
przewidzianych w ustawie, podle-
ga opłacie w wysokości nie więk-
szej niż równowartość w złotych

4500 euro

Od każdej ze spółek prowadzą-
cych rynek regulowany oraz od 
Krajowego Depozytu pobiera się 
opłaty z tytułu nadzoru w łącznej 
wysokości nie większej niż

0,03% wartości umów przenoszą-
cych prawa zawieranych na rynku 
regulowanym

Od każdego z podmiotów organi-
zujących alternatywny system ob-
rotu pobiera się opłaty z tytułu nad-
zoru w łącznej wysokości nie 
większej niż

0,03% wartości umów przenoszą-
cych prawa w ramach tego syste-
mu, z wyłączeniem umów, których 
przedmiotem są papiery warto-
ściowe emitowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Pol-
ski lub opiewające na zbywalne 
prawa majątkowe wynikające 
z tych papierów

Od każdej z firm inwestycyjnych 
zawierających transakcje bezpo-
średnie, pobiera się opłaty z tytułu 
nadzoru w łącznej wysokości nie 
większej niż

0,015% wartości umów przeno-
szących prawa

Od każdej z firm inwestycyjnych 
zawierających umowy sprzedaży 
na własny rachunek z klientem da-
jącym zlecenie, w przypadku gdy 
przedmiotem zlecenia jest naby-
cie lub zbycie maklerskich instru-
mentów finansowych niebędą-
cych papierami wartościowymi 
dopuszczonymi do obrotu zorgani-
zowanego, pobiera się opłaty z ty-
tułu nadzoru w łącznej wysokości 
nie większej niż

0,015% wartości umów przeno-
szących prawa

Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne 
prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w formie oddziału podlegają opłatom, chyba że na zasadzie wzajemno-
ści polskie podmioty prowadzące działalność maklerską w państwach 
siedziby tych zagranicznych podmiotów nie podlegają tego rodzaju 
opłatom.

Podstawa prawna: 
■  ustawa z  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 

nr 183, poz. 1538; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 586).

OPŁATA PALIWOWA
W 2014 r. stawka opłaty paliwowej wynosi:
–  104,20 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych 

ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa 
w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym;

–  262,52 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze 
zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów sta-
nowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 
i 3 ustawy;

–  134,44 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa 
w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

Podstawa prawna: 
■  obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwo-
wej na rok 2014 (M.P. poz. 935).

LIMITY W OBROCIE DEWIZOWYM
Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową są obowią-
zani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży 
Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego 
lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagra-
nicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie rów-
nowartość 10 000 euro.
Rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pienięż-
nych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym 
za pośrednictwem:
1) uprawnionych banków lub
2)  krajowych instytucji płatniczych lub oddziałów unijnych instytucji płat-

niczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych 

–  jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 
15 000 euro.

Obowiązek dokonywania rozliczeń, o których mowa powyżej nie dotyczy 
przypadków, w których stroną rozliczenia jest uprawniony bank, krajowa 
instytucja płatnicza lub oddział unijnej instytucji płatniczej.
Przez równowartość kwoty wyrażonej w euro, należy rozumieć jej równo-
wartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu śred-
niego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustalo-
ną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej 
waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym 
dokonanie czynności.

Podstawa prawna: 
■  ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (j.t. Dz.U. z 2012 r.

poz. 826 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036).

Opracował Adam Malinowski

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Rozliczanie świadczeń pozapłacowych  
po wyroku TK z 8 lipca 2014 r.

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 

24 września 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y

Paweł Ziółkowski

KO S Z T

469 zł (w tym 23% VAT)

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

Zapraszamy na warsztaty

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl
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T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zasiłki rodzicielskie - ustalanie 
uprawnień i podstawa wymiaru 
zasiłku. Praktyka stosowania 

zmienionych przepisów, najnowsze 

orzecznictwo, wyjaśnienia ZUS, 

Ministerstwa Pracy oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 

19 września 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z ĄC Y

Renata Majewska

KO S Z T

469 zł (w tym 23% VAT)

1. Zasady udzielania i przyznawania pracownikowi podstawowego i dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, podstawowego i dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego 

oraz urlopu rodzicielskiego

2. Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego

3. Wysokość zasiłku macierzyńskiego

4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracowników

5. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami, 

z uwzględnieniem zmiany obowiązującej od 1.12.2013 r.

6. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po zmianach

7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób pobierających zasiłki macierzyńskie

8. Uprawnienia pracowników przebywających na zasiłkach macierzyńskich

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

W P R O G R A M I E  WA R S Z TAT Ó W

Zapraszamy 
na warsztaty



kalendarz książkowypublikacja książkowa

Tylko do 26 września br. 
za opłacenie rocznego abonamentu 
Poradnika Gazety Prawnej na 2015 rok 
prezenty do wyboru:

 * Niezależnie od liczby opłaconych abonamentów otrzymają Państwo jeden kalendarz.

PREZENT GWARANTOWANY*

odtwarzacz MP3 pendrive 8 GB

JUŻ DZIŚ odwiedź www.infor.pl/oferta i wybierz prezent!
Oferta ważna tylko do 26 września 2014 r.
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