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AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Ograniczenie działalności lokacyjnej 
prowadzonej przez OFE
W związku ze zmianami w systemie emerytalnym, które 

weszły w życie od 1 lutego 2014 r., określone zostały ogra-

niczenia dla Otwartych Funduszy Emerytalnych, takie jak: 

konieczność ustanowienia zastawu rejestrowego albo hipo-

tek na nieruchomości, udzielania nieodwołalnej gwarancji 

lub poręczenia przez bank, Skarb Państwa, jednostki samo-

rządu terytorialnego, inny podmiot dla funduszu. Lokaty 

funduszu nie mogą stanowić więcej niż 20% jednej emisji, 

a gdy udział papierów wartościowych spółki w aktywach 

funduszu przekracza 2%, lokaty funduszu nie mogą stano-

wić więcej niż 10% jednej emisji. 
 Takie zmiany wprowadziło od 1 lutego 2014 r. rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 2014 r. w spra-
wie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia 
działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne 
(DzU z 2014 r. poz. 139).

Obowiązek informacyjny funduszy 
emerytalnych
W związku ze zmianami w zakresie członkostwa w OFE 

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w zakresie obo-

wiązku informacyjnego funduszu. Rozporządzenie określa 

szczegółowo termin oraz treść informacji, jaką fundusze 

muszą przekazywać swoim członkom. Fundusze co 12 mie-

sięcy (lub na żądanie ubezpieczonego) będą musiały infor-

mować o środkach znajdujących się na rachunku, terminach 

dokonywanych w tym okresie wpłat składek i wypłat trans-

ferowych oraz przeliczeniu ich na jednostki rozrachunkowe. 

Obowiązkowo będą zamieszczane informacje o zasadach 

i celu inwestycyjnym danego OFE wraz ze wskaźnikami, do 

których będą porównywane osiągane przez fundusz stopy 

zwrotu. Informacja ta będzie przekazywana w trybie i for-

mie uzgodnionej z członkiem funduszu.

 Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków in-
formacyjnych funduszy emerytalnych (DzU z 2014 r. 
poz. 142), które obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Powiadomienie przez OFE o zawarciu 
umowy z ubezpieczonym
Zmiany w zakresie obowiązku OFE wynikają ze zniesienia 

możliwości uzyskania członkostwa w wyniku losowania ot-

wartego funduszu. Obecnie członkostwo w OFE nie jest 

obowiązkowe, zatem konieczne było wydanie nowego roz-

porządzenia, szczegółowo regulującego proces zawarcia 

umowy lub zmiany dotychczasowego OFE przez ubezpie-

czonego.

 Od 1 lutego br. OFE mają obowiązek przekazywania do 

ZUS informacji o danych osobowych i dacie zawarcia umowy 

z funduszem. ZUS informuje Komisję Nadzoru Finansowego 

o zestawieniach otrzymanych z OFE. Zgłoszenie niespełniają-

ce wymogów rozporządzenia zostanie odrzucone w całości lub 

w części. Wówczas OFE ma obowiązek poinformować swoje-

go członka o odmowie przyjęcia  przez ZUS zgłoszenia z po-

daniem przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia.

 Takie zmiany od 1 lutego 2014 r. wprowadziło rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 2014 r. w spra-
wie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny 
o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wy-
płaty transferowej (DzU z 2014 r. poz. 143).

Kwalifikacje zawodowe w urzędzie 
morskim
Od 18 lutego 2014 r. wykształcenie wyższe o specjalności 

inżynieria ruchu morskiego, kurs odpowiedniej specjalno-

ści oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kon-

troli ruchu statków będą dodatkowo pozwalały na wyko-

nywanie pracy na stanowisku starszego operatora służby 

kontroli ruchu statków w urzędzie morskim.

 Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbo-
wych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustala-
nia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania 
i wypłacania innych świadczeń przysługujących człon-
kom korpusu służby cywilnej (DzU z 2014 r. poz. 160).

Bez dodatku za nadgodziny 
w samorządzie
Urzędnicy samorządowi (pełniący funkcje kierownicze) 

wykonujący swoją pracę powinni być w pełnej dyspozycyj-

ności i nie mogą domagać się dodatków za pracę w godzi-

nach nadliczbowych. W zamian mają np. prestiż, stabilność 

zatrudnienia i zapewnione regularne wynagrodzenie.

 Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 21 stycznia 2014 r. (P 26/12, DzU z 2014 r. poz. 136).

Uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy 
zawodowych w czasie niezdolności 
do pracy
Żołnierze zawodowi, policjanci, strażacy oraz inni funk-

cjonariusze stracą prawo do 100% uposażenia za okres 

niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad 

chorym oraz zdrowym członkiem rodziny. Po zmianie 

funkcjonariusze i żołnierze będą otrzymywać 80% uposa-

żenia za okres orzeczonej niezdolności do pracy.
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 Prawo do 100% uposażenia zachowają osoby, które ule-

gły wypadkowi w czasie pełnienia służby lub których cho-

roba powstała w związku ze szczególnymi jej właściwoś-

ciami lub warunkami, uległy wypadkowi w drodze do 

i z miejsca pełnienia służby, chorują w czasie ciąży, poddały 

się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek, oddadzą krew 

w publicznych placówkach krwiodawstwa, stały się nie-

zdolne do służby w czasie oddelegowania do pełnienia służ-

by poza granicami państwa, zachorowały, ponieważ naraża-

ły swoje zdrowie lub życie, ratując życie lub mienie innych 

osób. Zmiana ustawy zakłada, że wszystkie środki finanso-

we zaoszczędzone w wyniku zmniejszenia uposażeń do 

80% zostaną przeznaczone na nagrody za wykonywanie 

zadań służbowych w zastępstwie nieobecnych policjantów.

 Wprowadzająca takie zmiany ustawa z 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicz-
nej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze 
Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 
Wojskowego,  ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 
innych ustaw ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia (druk 
nr 1497). Ustawa została przekazana do Senatu.

Wynagrodzenia sędziów i prokuratorów 
za okres niezdolności do pracy
Prokuratorzy oraz sędziowie będą mieli prawo do 80% 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, obecnie 

mają prawo do 100% wynagrodzenia. Wynagrodzenie 

w wysokości 80% będzie wypłacane nie dłużej niż przez 

rok. Po rocznej niezdolności do pracy sędzia lub prokura-

tor będzie mógł przejść lub być przeniesiony w stan spo-

czynku. Wynagrodzenie sędziów i prokuratorów za czas 

niezdolności do pracy nie zostanie obniżone do 80%, jeże-

li przyczyną choroby będzie wypadek przy pracy, w dro-

dze do pracy (lub z pracy), gdy choroba będzie wynikiem 

szczególnych właściwości lub warunków wykonywania 

czynności prokuratora lub sędziego, będzie obejmować 

okres ciąży lub niemożność świadczenia pracy będzie spo-

wodowana poddaniem się badaniom przewidzianym dla 

dawców tkanek i komórek.

 Ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o pro-
kuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1502) 
ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po upływie 30 dni od ogłoszenia. Zmiany ustawy 

obecnie będą przedmiotem obrad Senatu.

Kandydowanie na stanowiska 
sędziowskie
Kandydaci do objęcia stanowiska sędziego (z wyjątkiem 

kandydatów na sędziów sądów wojskowych oraz admini-

stracyjnych) będą zakładać konta w systemie teleinforma-

tycznym, obsługującym to postępowanie. Usprawniony ma 

być również obieg dokumentów w trakcie postępowania 

kwalifikacyjnego. W systemie mają się znajdować wszyst-

kie informacje i dokumenty dotyczące kandydata, niezbęd-

ne w toku postępowania nominacyjnego. W tym samym 

czasie kandydat będzie mógł zarejestrować się tylko w jed-

nym postępowaniu. Pozwoli to na skrócenie procedury po-

woływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.

 Takie regulacje wynikają z ustawy z 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(druk 1639). Ustawa została skierowana do Senatu. Ma 

obowiązywać od 1 października 2014 r.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 18–25 II 2014 r.

20 lutego 

■  wpłata na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W) i informacji 

(INF-1) za styczeń 2014 r.,

■   wpłata zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych w styczniu 2014 r. m.in. wypłat ze stosunku służbowego, sto-

sunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, 

wypłat należności i świadczeń np. z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,

■  zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek przez podatnika prowadzącego pozarolniczą dzia-

łalność gospodarczą, który po raz pierwszy wybierze tę formę wpłacania zaliczek,

■  zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek przez 

małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, którzy wybrali tę 

formę wpłacania zaliczek.

OPRAC. KATARZYNA KALATA, DANUTA KOŚKA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI
  PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników
Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy (80%)

od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł
(DzU z 2002 r. nr 200, poz. 1679, ost.zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314; DzU z 2013 r. poz. 1074)

Świadczenie urlopowe nauczycieli

Okres obowiązywania Wysokość świadczenia urlopowego 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.            1093,93 zł*

* Przypadająca na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny.

(j.t. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1421; j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1645)

  ZUS

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne

Maksymalna podstawa wymiaru 
składek

Minimalna podstawa wymiaru 
składek

Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 2247,60 zł 1260 zł 520 zł
od 1 września do 31 grudnia 2013 r. 2227,80 zł 1200 zł 520 zł

Okres obowiązywania
Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 2244,03 zł 520 zł

od 1 marca do 31 maja 2013 r. 2214,18 zł 520 zł

(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717;  j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 24; 
j.t. DzU z 2013 r. poz. 1456, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1650)

  ODPIS NA ZFŚS

 Pod sta wa na li cze nia 
W 2014 r. pod sta wą do ob li cze nia wy so ko ści od pi su na zfśs jest kwo ta 2917,14 zł (prze cięt ne  wy na gro dze nie mie sięcz ne w go spo dar ce na ro do wej 

w dru gim pół ro czu 2010 r.). 

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1645; MP z 2011 r. nr 15, poz. 156) 

Wysokość odpisów w 2014 r.
Odpis podstawowy Wysokość odpisu

na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł

na jed ne go pra cow ni ka wy ko nu ją ce go pra cę w szcze gól nych wa run kach lub pra cę o szcze gól nym cha rak te rze – w ro zu-
mie niu prze pi sów o eme ry tu rach po mo sto wych – 50%

1458,57 zł

na jed ne go mło do cia ne go w pierw szym ro ku na uki – 5% 145,86 zł

na jed ne go mło do cia ne go w dru gim ro ku na uki – 6% 175,03 zł

na jed ne go mło do cia ne go w trze cim ro ku na uki – 7% 204,20 zł

Zwiększenia dobrowolne

na każ dą za trud nio ną oso bę, w sto sun ku do któ rej orze czo no znacz ny lub umiar ko wa ny sto pień nie peł no spraw no ści, 
wy so kość od pi su można zwiększyć o 6,25%

182,32 zł

na każ de go eme ry ta i ren ci stę ob ję te go opie ką so cjal ną za kła du pra cy zfśs mo że być zwięk szo ny o 6,25% 182,32 zł

 na każdą zatrudnioną osobę fundusz można zwiększyć o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem 
przeznaczenia całości tych zwiększeń odpisu na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę

218,79 zł

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1645)

Stan prawny na 6 lutego 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

18 lutego 2014 roku
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DANUTA KOŚKA – specjalista z zakresu prawa pracy 

Nowy rodzaj pracy w niedziele i święta 
Pracodawcy zatrudniający osoby przy wykonywaniu prac polegających na 
świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, odbieranych poza terytorium RP, będą mogli zlecać 
im pracę również w niedziele i święta, jeżeli dni te są u odbiorcy usług dniami 
pracy. Takie zmiany wprowadziła ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy.

Nowelizacja wprowadza rozszerzenie istniejącego 

w art. 15110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (dalej: k.p.) katalogu rodzajów pracy, których 

wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta 

oraz przewiduje rekompensatę za pracę w takim 

przypadku (art. 15111 k.p.). 

Obecnie w niedziele i święta praca jest dopusz-

czalna m.in. w transporcie i komunikacji, hotelar-

stwie czy zakładach opieki zdrowotnej, a także 

w ruchu ciągłym.

Dodatkowy rodzaj pracy w niedziele 
i święta 

Nowelizacja dopuszcza świadczenie przez pracow-

ników w Polsce pracy w niedziele i święta na rzecz 

przedsiębiorców zagranicznych. Dotyczy to głów-

nie pracowników firm świadczących usługi trans-

graniczne (centra biznesowe, informatyczne i firmy 

świadczące usługi globalne, wykonujące usługi na 

rzecz kontrahentów zagranicznych). Praca w nie-
dziele i święta będzie dozwolona w przypadku 
wykonywania zadań z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej na rzecz zagranicz-
nego przedsiębiorcy, a także jego oddziału lub 
przedstawicielstwa. 

Dopuszczalność wykonywania takiej pracy 

wynika ze zróżnicowania dni wolnych od pracy 

(bądź stref czasowych) obowiązujących w róż-

nych krajach. Ze względu na inne kalendarze 

świąt w niektórych krajach nie obowiązuje dzień 

wolny od pracy, np. w drugi dzień świąt Wielkiej 

Nocy czy Bożego Narodzenia. 

Po zmianie przepisów pracodawca zatrudniają-

cy pracowników świadczących pracę w centrach 

transgranicznych będzie mógł zlecić pracę w te 

dni, a także np. 3 maja czy 15 sierpnia, które są 

dniami wolnymi w Polsce. 

Przykład 

Przyjmijmy, że pracodawca świadczący usługi infor-
matyczne w Poznaniu, współpracujący z kontrahentem 
chińskim, w kwietniu dostanie duże zlecenie na wykona-
nie projektu informatycznego na rzecz odbiorcy w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich. Jeżeli okaże się, że stan 
wykonania prac będzie uzasadniał dodatkową pracę 
w święto, w celu terminowej realizacji zlecenia, będzie 
mógł polecić pracownikom (lub niektórym z nich) wy-
konywanie pracy również 21 kwietnia 2014 r., tj. w drugi 
dzień świąt Wielkiej Nocy. Takie postępowanie praco-
dawcy będzie uzasadnione i prawidłowe.

Po poprawce wprowadzonej przez Senat dopusz-

czalne będzie również zatrudnianie w takie dni osób, 

które będą zapewniać wykonywanie pracy w centrach 

transgranicznych. Chodzi m.in. o pracowników: recep-

cji, portierni czy obsługi systemów informatycznych. 

Nowelizacja oznacza dla pracodawcy możliwość 

zatrudniania pracowników w niedzielę lub święto, nie 

będzie to jednak obowiązkiem pracodawcy. 

Rekompensowanie pracy w dzień wolny

Do Kodeksu pracy wprowadzono również zmianę doty-

czącą rekompensowania pracy przy usługach transgra-

nicznych w święto lub niedzielę. Ma się to odbywać na 

takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku 

innych prac dopuszczalnych w te dni. W zamian za pra-

cę w niedzielę pracodawca ma zapewnić pracownikowi 

dzień wolny w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedza-

jących lub następujących po takiej niedzieli, zaś za pra-

cę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli 

wykorzystanie wolnego za te dni nie będzie możliwe, 

pracownikowi należy się dodatek (100% za każdą go-

dzinę pracy w niedzielę lub święto).  ■
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 TOMASZ KRÓL – konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym, trener, autor kilkuset 
publikacji fachowych

Błędy najczęściej popełniane 
przy sporządzaniu PIT-11
Do najczęściej spotykanych błędów w informacji o dochodach oraz pobranych za-
liczkach na podatek dochodowy PIT-11 można zaliczyć niewłaściwy NIP lub PESEL, 
niewłaściwe wykazanie dochodów zwolnionych od podatku czy nieprawidłowe wy-
kazanie kosztów uzyskania przychodu z praw autorskich. Na te oraz inne błędy należy 
zwrócić szczególną uwagę, gdyż złożenie prawidłowo sporządzonego PIT-11 zwalnia 
od konieczności korekty tej deklaracji i ryzyka kontroli. 

W razie wykrycia błędów w PIT-11 za 2013 r., ko-

rekty można dokonać do czasu przedawnienia zobo-

wiązania podatkowego, czyli z upływem 5 lat, li-

cząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

minął termin płatności podatku.

Niewłaściwie wykazany NIP

Najczęstszym błędem popełnianym w PIT-11 jest poda-

nie niewłaściwego numeru identyfikacyjnego. W PIT-11 

wpisuje się NIP (płatnika) i PESEL (pracownika albo 

zleceniobiorcy). Może się zdarzyć np. zamiana tych nu-

merów. Płatnik, który wbrew obowiązkowi nie podaje 

numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nie-

prawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie 

skarbowe (art. 81 § 1 pkt 3 ustawy z 10 września 1999 r. 

– Kodeks karny skarbowy, dalej: k.k.s.). Dlatego, usu-

wając błędy związane z niewłaściwym numerem iden-

tyfikacyjnym, warto zastosować tzw. czynny żal. Jest 

to instytucja, która pozwala płatnikowi uwolnić się od 

ryzyka nałożenia na niego grzywny. Warunkiem jest 

złożenie zawiadomienia o naruszeniu prawa, zanim 

dowiedzą się o nim urzędnicy. Nie podlega karze za 

przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe 

sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego za-

wiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawnia-

jąc istotne okoliczności tego czynu, w szczególności 

osoby współdziałające w jego popełnieniu (art. 16 § 1 

k.k.s.). Zawiadomienie to nie ma wzoru urzędowego. 

Błędne określenie miejsca 
zamieszkania zleceniobiorcy

PIT-11 jest wysyłany do podatnika. Deklarację tę 

otrzymuje także urząd skarbowy właściwy według 

miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku spo-

rządzania PIT-11 za 2013 r. już po zakończeniu roku 

właściwy urząd skarbowy określa się według miej-

sca zamieszkania podatnika na 31 grudnia 2013 r. 

Na wypadek kontroli pracodawca powinien dyspo-

nować dowodem, że informacje o wykazanym 

w PIT-11 miejscu zamieszkania przekazał mu pra-

cownik albo zleceniobiorca. Takim dowodem może 

być nawet e-mail. Przy czym pracodawca nie ma 

obowiązku weryfikacji prawdziwości informacji 

przekazanej mu przez pracownika o jego miejscu 

zamieszkania.

Pracodawca sporządzający 
PIT-11 za 2013 r. po zakończeniu 
roku nie ma obowiązku 
sprawdzania, gdzie na koniec 
roku mieszkał pracownik albo 
zleceniobiorca.

Po wystawieniu PIT-11 za 2013 r. płatnik może 

otrzymać od podatnika informację o zmianie miej-

sca zamieszkania na koniec 2013 r. powodującej 

zmianę właściwego urzędu skarbowego. Należy 

wtedy skorygować PIT-11. 

Czasami można się spotkać z poglądem, że w ta-

kiej sytuacji wystarczy do właściwego urzędu skar-

bowego wysłać kserokopię PIT-11 złożonego w in-

nym urzędzie. Przepisy nie przewidują takiego 

rozwiązania – bezpieczniejszym rozwiązaniem jest 

korekta.  
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Niewłaściwy wiersz albo pozycja 
w PIT-11

Częstym błędem w PIT-11 jest umieszczanie pra-

widłowej kwoty przychodu, ale w niewłaściwym 

wierszu i pozycji.

Przykład

Pracodawca wypłacał pracownikom ekwiwalent pie-
niężny z tytułu używania w pracy własnej odzieży 
i obuwia roboczego. Pracodawca przyznał ekwiwalent 
wszystkim pracownikom w zryczałtowanej wysokości. 
Świadczenie to miało dwie cechy – było niezależne 
od tego, na jakim stanowisku pracownik pracuje, oraz 
każdy pracownik otrzymywał taki sam ekwiwalent. 
Wartość ekwiwalentu nie miała też związku z cenami 
rynkowymi ubrań czy kosztami prania odzieży i konser-
wacji obuwia. W grudniu 2013 r. pracodawca przeczy-
tał artykuł fachowy, z którego wynikało, że w przypadku 
kontroli fiskus uzna, że pracownicy otrzymujący tak 
szeroko rozumiany ekwiwalent nie mogą skorzystać 
ze zwolnienia podatkowego. Pracodawca nie chciał już 
korygować zaliczek na podatek dochodowy za 2013 r., 
gdyż chodziło o niewielką kwotę (90 zł dla każdego pra-
cownika w skali całego 2013 r.). Umówił się z pracowni-
kami, że to oni zapłacą w swoich zeznaniach rocznych 
podatek od 90 zł. Pracodawca wykazał w PIT-11 każ-
dego pracownika wartość ekwiwalentu w pozycji 62 
jako przychód z innych źródeł. Pracodawca postąpił 
niewłaściwie. Prawidłowa kwalifikacja dla ekwiwalentu 
to przychody ze stosunku pracy, czyli pozycja 25.

 Wykazanie w PIT-11 „przychodu z innych źró-

deł” może być odczytane przez organ podatkowy 

jako wskazówka, że być może w 2013 r. pracodawca 

nie pobrał od świadczeń pracowniczych zaliczki na 

podatek dochodowy. Kwalifikacja wypłaty na rzecz 

pracownika jako „przychód z innych źródeł” ma 

ukryć ten fakt. Cechą „przychodów z innych źródeł” 

jest to, że nie pobiera się od nich zaliczki na podatek 

(jednak te przychody z innych źródeł wykazuje się 

w PIT-8C). 

Przykład

W 2013 r. pracodawca wykupił dla pracownika abona-
ment medyczny (wartość rocznej opłaty 890 zł) i polisę 
OC (wartość rocznej składki 560 zł). Od tych świadczeń 
nie została odprowadzona zaliczka na podatek docho-
dowy od osób fizycznych. Księgowa zakwalifikowała 
1450 zł (890 + 560 zł) jako przychód z innych źródeł 
(pozycja 62). Po złożeniu PIT-11 zmieniła kwalifikację 
i postanowiła skorygować PIT-11. Ostatecznie wykazała 
tę kwotę jako przychód ze stosunku pracy (pozycja 25). 
Księgowa złożyła czynny żal, informując urząd skarbo-
wy o błędzie w postaci niepobrania zaliczki na podatek 
PIT od 1450 zł. Pracodawca zapłacił zaległą zaliczkę 
z własnych środków wraz z odsetkami. Pracodawca 
podpisał porozumienie z pracownikiem, który zgodził 
się na pomniejszenie pensji wypłacanej w okresie sty-
czeń – czerwiec 2014 r. o raty pokrywające równowar-
tość zaliczki. Korygując PIT-11, księgowa nie wykazała 
w nim zapłaconej zaliczki od 1450 zł, gdyż tę zapłaco-
no dopiero w 2014 r. 

50% koszty uzyskania przychodu 
od umów autorskich

Szczególnie łatwo pomylić wiersz i rubrykę 

w PIT-11 w sprawie 50% kosztów uzyskania przy-

chodu  z praw autorskich. Koszty te wykazuje się 

w dwóch miejscach PIT-11: 

■ pozycja 31 (dla twórców – pracowników) i 

■ pozycja 57 (dla twórców – niepracowników). 

Jest jeszcze pozycja 46, w której wpisuje się 

koszty podatkowe dla np. umów o dzieło niezwiąza-

Wykazanie 50% kosztów uzyskania przychodu w PIT-11

Podstawa wypłaty wynagrodzenia Pozycja w PIT-11

Pracownik stworzył utwór, pracodawca zastosował 
50% koszty uzyskania przychodu

Pozycja 30 jest przeznaczona dla przychodu, pozycja 31 dla 50% kosztów 
uzyskania przychodu. Twórca potrafi wykazać przed fiskusem, że skorzystał 
z praw autorskich

Na podstawie umowy zostało stworzone dzieło, 
ale nie dopełniono formalności wymaganych przez 
prawo autorskie

Pozycja 46 jest przeznaczona dla rozliczenia umów, przy których nie doszło do 
wypłaty wynagrodzenia z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich lub 
rozporządzania przez nich tymi prawami

Twórca niebędący pracownikiem stworzył utwór, 
pracodawca zastosował 50% koszty uzyskania 
przychodu

Pozycja 56 dla przychodu, pozycja 57 dla 50% kosztów uzyskania przychodu. 
Twórca potrafi wykazać przed fiskusem, że skorzystał z praw autorskich
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nych z prawami autorskimi. Płatnicy mogą mieć 

problem z wybraniem właściwej rubryki w sytuacji, 

gdy są wątpliwości, czy do danej umowy należało 

zastosować przepisy prawa autorskiego. Twórca ma 

prawo do 50% kosztów z tytułu korzystania z praw 

autorskich lub rozporządzania przez nich tymi pra-

wami. Zastosowanie kosztów uzyskania przycho-
dów w wysokości 50% jest możliwe, gdy twórca 
uzyska przychód za wykonanie czynności będącej 
przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego 
oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami 
autorskimi do swojego utworu. Rozporządzenie to 

może mieć dwie formy: 

■ prawa autorskie przejdą na zamawiającego utwór,

■ twórca udzieli licencji na korzystanie z praw au-

torskich.

Jeżeli wypłata na rzecz twórcy nie będzie wprost 

wskazywać, że wynika ona z tych tytułów, fiskus 

może zakwestionować zastosowanie 50% kosztów. 

Najczęstszy problem z wykazaniem praw autor-

skich w PIT-11 to sytuacja, kiedy pracodawca nie 

zastosował w 2013 r. 50% kosztów, a np. 20% 

(np. dlatego, że błąd popełnił dział księgowości). 

Możliwe też, że pracodawca uważał, że nie wypłacił 

należności związanej z korzystaniem z praw autor-

skich, a pracownik ma w tej sprawie odmienny po-

gląd. Obowiązuje tu następująca zasada – wykazuje-

my w PIT-11 takie decyzje, jakie podjął płatnik 

w 2013 r. Do momentu skorygowania przyjętego 

sposobu rozliczenia dochodów autorskich za lata 

minione nie korygujemy też PIT-11.  

W praktyce sporne sytuacje z kosztami autorski-

mi są rozwiązywane w ten sposób, że pracownik 

albo zleceniobiorca ignoruje informację z PIT-11 

o tym, że np. zdaniem pracodawcy ma prawo tylko 

do 20% kosztów uzyskania przychodu. Składając 

zeznanie roczne za 2013 r., taka osoba wykaże 50% 

koszty uzyskania przychodu i wystąpi o zwrot nad-

płaty. Płatnik zawyżył bowiem wysokość zaliczki, 

stosując niższe koszty podatkowe (20% albo koszty 

pracownicze zamiast 50%). Błąd ten nie spowodo-

wał uszczerbku w dochodach fiskusa, gdyż praco-

dawca zawyżył zaliczkę. Mamy jednak sprzeczność 

między PIT-11 za 2013 r. (wykazanie 20% kosztów) 

a np. PIT-37 pracownika (wykazanie 50% kosztów). 

Porównanie PIT-11 i PIT-37 to podstawowa metoda 

weryfikacji zeznań rocznych. Organy podatkowe 

mogą więc rozpocząć postępowanie w tej sprawie 

przeciwko podatnikowi albo płatnikowi. W praktyce 

najczęściej zainteresują się podatnikiem. To pra-

cownik albo zleceniobiorca uzyska korzyść w posta-

ci nadpłaty. Zatem prawdopodobnie to właśnie te 

osoby zostaną poproszone o wyjaśnienie sprzeczno-

ści między swoim zeznaniem a PIT-11. 

Przykład

W PIT-11 za 2013 r. płatnik wykazał, że student osiągnął 
przychód 4000 zł przy 20% kosztach podatkowych (jak 
przy umowie zlecenia). Przedmiotem umowy było wy-
konanie przez studenta strony internetowej dla płatnika. 
Umowa nie zawierała żadnych zapisów o przejściu praw 
autorskich albo udzieleniu licencji do projektu strony www. 
Płatnik uważał, że w 2013 r. tylko testował prawidłowość 
wykonania strony www i dopiero w 2014 r. zadecyduje 
o zakupie licencji do projektu. Dlatego wynagrodzenie 
4000 zł rozliczył, stosując 20% koszty podatkowe. Student 
twierdził zaś, że licencji udzielił płatnikowi ustnie w obecno-
ści świadków i w zeznaniu rocznym za 2013 r. zastosował 
50% koszty podatkowe. Organ podatkowy powziął wątpli-
wość, porównując PIT-37 i PIT-11, czy ma zwrócić nadpłatę 
i wszczął postępowanie w tej sprawie. 

W 2013 r. ustawodawca wprowadził limit dla 50% 

kosztów uzyskania przychodu. Wynosi on 42 764 zł, 

co odpowiada przychodom z praw autorskich w wy-

sokości 85 528 zł. Po przekroczeniu limitu płatnik 

zaprzestaje potrącania 50% kosztów uzyskania przy-

chodów do części wynagrodzenia pracownika albo 

zleceniobiorcy związanej z prawami autorskimi, 

stosując koszty zerowe (interpretacja indywidualna 

z 4 lipca 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w War-

szawie, nr IPPB2/415–351/13–2/MK). 

Przykład

Informatyk nieprowadzący działalności gospodarczej 
udzielił przedsiębiorcy 5 licencji na stworzone przez 
siebie programy informatyczne. Wartość tych licencji to 
110 000 zł. Przedsiębiorca rozliczył zaliczkę na podatek 
dochodowy, przyjmując koszty uzyskania przychodu 
w wysokości 55 000 zł. Księgowość firmy nie zwróciła 
uwagi, że łączna wartość zastosowanych kosztów prze-
kracza o 12 236 zł limit 42 764 zł. Błąd wynikł z tego, że 
firma składa się z 4 oddziałów i poszczególne struktury 
firmy osobno negocjowały poszczególne umowy. Błąd 
został wykryty po wysłaniu PIT-11. Przedsiębiorca wpła-
cił zaliczkę wraz z odsetkami w prawidłowej wysokości, 
złożył czynny żal, podpisał z informatykiem porozumie-
nie w sprawie zwrotu równowartości wpłaconej zaliczki 
i skorygował PIT-11 w zakresie pozycji „koszty uzyska-
nia przychodu” w pozycji 57 PIT-11. 

Dochód zwolniony od podatku
W PIT-11 (część E, kolumna „e”) należy wykazać 

dochody zwolnione od podatku. Część podatników 
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nie zwraca uwagi na przypis 4 w tej części formula-

rza. Odsyła on do informacji o tym, że nie uwzględ-

nia się w PIT-11 przychodów wolnych od podatku na 

podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-

datku dochodowym od osób fizycznych (dalej: 

updof) oraz przychodów, od których na podstawie 

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

zaniechano poboru podatku. W kolumnie „e” należy 

jednak wykazać dochody zwolnione od podatku na 

podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatko-

wania lub innych umów międzynarodowych.

Przykład

Pracodawca przyznał pracownikowi zapomogę 
w kwocie 2000 zł z uwagi na zniszczenie mieszkania 
pracownika. Zapomogi otrzymane w przypadku indy-
widualnych zdarzeń losowych są wolne od podatku 
dochodowego. Pracodawca uznał, że zapomoga speł-
nia przesłanki skorzystania ze zwolnienia z podatku PIT 
i kwotę 2000 zł wpisał do rubryki 28. Jest to nieprawid-
łowe postępowanie, gdyż zapomoga ta jest zwolniona 
z opodatkowania. 

W PIT-11 w części F ujawnia się informacje 

o przychodach zwolnionych od podatku. Są to przy-

chody otrzymywane z zagranicy (zob. art. 21 ust. 1 

pkt 74 updof), m.in. renty inwalidzkie z tytułu inwa-

lidztwa wojennego oraz przychody pochodzące ze 

środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (zob. 

art. 21 ust. 1 pkt 46 updof).

Przejęcie zakładu pracy

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na 

innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną 

w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 § 1 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Prze-

pis ten wprowadza automatyczną zmianę pracodaw-

cy bez rozwiązania umów o pracę z pracownikami. 

Dlatego obowiązek sporządzenia PIT-11 w sytuacji 

przejścia zakładu pracy w 2013 r. obciąża nowego 

pracodawcę. Sporządzenie PIT-11 przez poprzed-

niego pracodawcę będzie błędem.

W razie przejścia zakładu pracy 
lub jego części na innego pra-
codawcę informację PIT-11 dla 
przejętych pracowników sporzą-
dza nowy pracodawca.

Ryczałt 200 zł

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof od przycho-

dów z działalności wykonywanej osobiście pobiera 

się 18% zryczałtowany podatek dochodowy. Ten 

sposób opodatkowania stosuje się, gdy są jednocześ-

nie spełnione 3 warunki:

■  kwota należności jest określona w umowie 

(np. zlecenia), 

■  umowa jest zawarta z osobą niebędącą pracowni-

kiem płatnika,

■  wartość należności nie przekracza 200 zł.

Płatnik kwot opodatkowanych ryczałtem nie wy-

kazuje w PIT-11, natomiast w terminie do końca 

stycznia następnego roku ma obowiązek uwzględnić 

je w zbiorczej deklaracji PIT-8AR.  ■

PODSTAWA PRAWNA:
  art. 13 pkt 2 i 5–9, art. 21 ust. 1 pkt 26, 46, 74, art. 22 ust. 9–9a, art. 30 ust. 1 
pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(j.t. DzU z 2012 r. poz. 361; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717),
  art. 81 § 1 pkt 3 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(j.t. DzU z 2013 r. poz. 186; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1304),
  art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. DzU z 2012 r. 
poz. 749; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1289),
  załączniki nr 7–9 do rozporządzenia Ministra Finansów z 6 sierpnia 2013 r. 
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji 
podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych (DzU z 2013 r. poz. 1054).

W następnym numerze „Serwisu PP” w „Temacie miesiąca” przedstawimy

rozmowę z doradcą podatkowym 

Grzegorzem Ziółkowskim 

dotyczącą problemów związanych ze sporządzeniem 

i korektą PIT-11.
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JAKUB ZIARNO –  prawnik, trener i autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa pracy, były inspektor Państwowej Inspekcji 
Pracy, obecnie prowadzi własną firmę doradczą 

Odpracowywanie wyjść prywatnych 
i innych przerw w czasie pracy
Pracownik ma możliwość odpracowywania wyjść prywatnych nieskutkujących two-
rzeniem nadgodzin. W czasie wyjść prywatnych może odbyć np. wizytę u lekarza 
czy załatwić sprawę w urzędzie, którego godziny pracy pokrywają się z jego czasem 
pracy. Pracodawca powinien określić w przepisach wewnętrznych zasady i tryb 
udzielania takich zwolnień oraz ich odpracowywania.

Obecnie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbo-

wych czas odpracowywania zwolnienia od pracy, 

udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wnio-

sek, w celu załatwienia spraw osobistych. Takie 

zmiany wprowadziła od 23 sierpnia 2013 r. noweli-

zacja ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

dalej: k.p. Nie rozwiała ona jednak wszystkich wąt-

pliwości związanych z odpracowywaniem przez 

pracowników wyjść prywatnych. 

Odpoczynek dobowy i tygodniowy

Jedyne ograniczenie, jakie wprowadził ustawodaw-

ca, normując wyjścia prywatne, polega na tym, że 

odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naru-

szać prawa pracownika do odpoczynku dobowego 

i tygodniowego.

Przykład

Zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik świadczy 
pracę od godz. 8.00 do godz. 16.00 codziennie od ponie-
działku do piątku. Wystąpił z wnioskiem do pracodawcy 
o zgodę na wyjście w sprawach prywatnych we wtorek 
od godz. 9.00 do godz. 12.00 oraz w środę od godz. 
11.00 do godz. 14.00. Jednocześnie zaproponował, że 
odpracuje czas wyjścia prywatnego w czwartek od godz. 
16.00 do godz. 22.00. Pracodawca mógłby zaakcepto-
wać jedynie wniosek w zakresie od godz. 16.00 do godz. 
21.00, gdyż tylko w tym przypadku zachowany zostanie 
odpoczynek dobowy. Brakująca godzina może zostać 
odpracowana w innym dniu (również z uwzględnieniem 
minimalnych odpoczynków dobowych i tygodniowych).

Tryb ustalania odpracowywania 
wyjść prywatnych 

W przepisach nie określono: trybu ustalania czasu 

odpracowania wyjścia prywatnego, skutków nieod-

pracowania przez pracownika przerwy w pracy 

związanej z wyjściem prywatnym czy też zasad 

kontroli prawidłowości korzystania przez pracowni-

ków z możliwości wyjścia w czasie pracy. Należy 

przyjąć, że sposób korzystania przez pracowników 

z wyjść prywatnych i odpracowywania tych wyjść 

pracodawca powinien określić w przepisach we-

wnątrzzakładowych lub też w drodze ustaleń z pra-

cownikiem. Takie jest również stanowisko resortu 

pracy.

Zasady odpracowania wyjść prywatnych 
ustala się w przepisach zakładowych 
lub porozumieniu

(…) Poza wymogiem, aby udzielenie zwolnienia od pra-
cy w celu załatwienia spraw osobistych nastąpiło na 
piśmie, przepis ten [tj. art. 151 § 21 k.p. – przyp. red.] 
nie odnosi się i nie reguluje zasad i warunków udzie-
lania tego zwolnienia, a także zasad i warunków jego 
odpracowania. Kwestie te mogą być przedmiotem 
regulacji wewnątrzzakładowych (np. regulaminu 
pracy, układu zbiorowego pracy) lub też mogą być 
ustalane każdorazowo na mocy porozumienia mię-
dzy pracodawcą a pracownikiem.

Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie odpracowywania wyjść 

prywatnych
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Wniosek o zgodę na wyjście prywatne 
i ustalanie terminu odpracowania

Wniosek o zwolnienie z pracy w celu załatwienia 

spraw osobistych pracownik powinien złożyć w for-

mie pisemnej. Nie wystarczy więc jego ustne wystą-

pienie w tej sprawie.

Nie określono w przepisach w sposób wyraźny 

i jednoznaczny, jak ustalać termin odpracowania 

wyjścia prywatnego. Ułatwieniem dla pracodawcy 

(również w celach dowodowych) będzie przyjęcie 

zasady, że ustalony przez strony termin odpracowa-

nia jest potwierdzany przez pisemny wniosek pra-

cownika. 

W praktyce korzystnym rozwiązaniem może być 

także połączenie wniosku pracownika o zgodę praco-

dawcy na wyjście w sprawach osobistych z jednoczes-

ną propozycją co do terminu odpracowania.

Książka wejść i wyjść

W wielu zakładach pracy do tej pory jedynym doku-

mentem stosowanym w zakresie ewidencjonowania 

zwolnień w związku ze sprawami osobistymi była 

książka wejść i wyjść. Jednak najczęściej stosowane 

wzory książek zawierają jedynie informacje o godzi-

nie wyjścia z zakładu pracy i powrotu do zakładu. Nie 

wynika z nich natomiast, czy pracownik wystąpił 

z wnioskiem o zgodę na skorzystanie z możliwości 

wyjścia w celach prywatnych oraz czy taka zgoda zo-

stała mu udzielona.

Jeżeli książka wejść i wyjść zostanie uzupełniona 

o odpowiednie pola, w szczególności pole na podpis 

pracownika oraz podpis pracodawcy potwierdzający 

zgodę na wyjście prywatne, możliwe będzie poprze-

stanie na takim dokumentowaniu wyjść. Pracownik 

jednak zawsze musi uzyskać przed wyjściem prywat-

nym w czasie godzin pracy zezwolenie pracodawcy.

Pracodawca może wprowadzić 
ewidencjonowanie prywatnych 
wyjść pracowników w książce 
wejść i wyjść, jeżeli będzie tam 
również miejsce na jego zgodę. 

Wzór wniosku o zgodę na wyjście prywatne z propozycją terminu odpracowania

…………………….............………                         ……………...………………….
(oznaczenie pracownika)                                         (miejscowość i data)

    .........………………………………….
                                                                                                 (oznaczenie pracodawcy)

Wniosek o zwolnienie na załatwienie spraw osobistych

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych w dniu ……………. w godzi-
nach od …….........….. do ………….........….

                                                ……..........………………….                                                     
                                                            (podpis pracownika)

Decyzja pracodawcy:
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody

                                                ……….................…………………….
                                                            (data i podpis pracodawcy)

Jednocześnie na termin odpracowania proponuję dzień ………........……. w godzinach od ……..................…… do …………...…………… 
                                               ………………….......……….                                                     

                                                            (podpis pracownika)

Decyzja pracodawcy:
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody

                                                 ………………................…………….
                                                            (data i podpis pracodawcy)
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Moment odpracowania
W nowych przepisach nie określono, czy odpraco-

wanie wyjścia prywatnego powinno nastąpić w tym 

samym miesiącu (lub tym samym okresie rozlicze-

niowym – gdy obejmuje on kilka miesięcy), czy też 

możliwe jest odpracowanie w innym miesiącu (in-

nym okresie rozliczeniowym). Można więc przyjąć, 

że w braku wyraźnego zakazu w tej kwestii odpraco-

wanie może nastąpić również w innym miesiącu 

i okresie rozliczeniowym. 

W praktyce odpracowanie w innym miesiącu, 

zwłaszcza przypadającym w innym okresie rozli-

czeniowym, należy przyjmować raczej jako wyjątek 

od reguły.

Przykład

W regulaminie pracy ustalono, że wyjście prywatne 
może być odpracowane w innym miesiącu tylko w sytu-
acji, gdy odbywa się ono w ostatnim dniu roboczym dla 
pracownika w danym miesiącu lub też gdy odpracowa-
nie w tym samym miesiącu jest niemożliwe z uwagi na 
nagłą nieobecność pracownika bądź potrzeby zakładu 
pracy. Takie rozwiązanie jest prawidłowe.

Może też powstawać wątpliwość, czy na prośbę 

pracownika możliwe jest odpracowanie wyjścia pry-

watnego jeszcze przed wystąpieniem nieobecności. 

W tej kwestii należy udzielić odpowiedzi negatyw-

nej. „Odpracowuje” się bowiem nieobecność, która 

już zaistniała. Warto jednak rozważyć inne alterna-

tywne możliwości prawne, tj.:

■  wypracowanie przez pracownika nadgodzin i na-

stępnie odbiór z tego tytułu czasu wolnego na pi-

semny wniosek pracownika w okresie, w którym 

pracownik ma do załatwienia sprawy prywatne, 

■  zmianę rozkładu czasu pracy – uwzględniającą 

potrzeby pracownika (zwłaszcza jeśli pracodaw-

ca stosuje równoważny system czasu pracy).

Wynagrodzenie przy odpracowaniu 
wyjścia prywatnego

Jeżeli pracownik odpracowuje wyjście prywatne 

w tym samym miesiącu, nabywa prawo do pełnego 

wynagrodzenia określonego stawką miesięczną lub 

godzinową (czyli wynagrodzenie ustala się w taki 

sposób, jak gdyby pracownik przez cały miesiąc 

świadczył pracę zgodnie z rozkładem).

Pewne wątpliwości co do sposobu rozliczenia wy-

nagrodzenia mogą powstawać w sytuacji, gdy odpra-

cowanie nastąpi w innym miesiącu, a ponadto w innym 

okresie rozliczeniowym. W przepisach brak regulacji 

w tej kwestii. Należy przyjąć, że w takiej sytuacji pra-

cownik powinien otrzymać pomniejszone wynagro-

dzenie w miesiącu, w którym wystąpiło wyjście pry-

watne, o liczbę godzin, kiedy był nieobecny w pracy, 

zaś w miesiącu odpracowania wynagrodzenie wraz 

z zapłatą za odpracowane godziny (bez dodatku za 

nadgodziny). 

Problem może jednak pojawić się w sytuacji, gdy 

pracownik otrzyma pełne wynagrodzenie za mie-

siąc, w którym zaistniało wyjście prywatne, a jego 

stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w kolejnym 

miesiącu przed odpracowaniem wyjścia prywatne-

go. Nie będzie już podstawy prawnej do pomniejsze-

nia wynagrodzenia pracownika za kolejne miesiące. 

Taka sytuacja w praktyce przemawia przeciwko wy-

rażaniu przez pracodawcę zgody na odpracowanie 

wyjść pracowników w innych miesiącach.

Dla pracodawcy korzystniejsze 
będzie odpracowywanie przez 
pracowników prywatnych wyjść 
w tym samym miesiącu.

Wyjście prywatne bez odpracowania

Odpracowanie wyjścia prywatnego nie jest obowiąz-

kowe. Nie będzie więc błędem, jeśli pracodawca 

przyjmie od pracownika wniosek o zgodę na wyjście 

prywatne, gdy ten od razu deklaruje, że nie ma np. 

możliwości odpracowania tego wyjścia. Jeżeli pra-

cownik nie odpracuje wyjścia prywatnego, pracodaw-

ca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia. 

Odpracowywanie przerw 
lunchowych udzielanych na wniosek 
pracownika

W praktyce można spotkać się również z innymi ro-

dzajami przerw niezaliczanych do czasu pracy, które 

muszą być odpracowane. Jedną z nich jest tzw. prze-

rwa lunchowa udzielana na wniosek pracownika. 

W wielu zakładach pracy nie stosuje się tej przerwy 

jako stałego elementu organizacji czasu pracy, lecz 

funkcjonuje ona na wniosek pracownika. W przepi-

sach zakładowych lub umowie o pracę powinien 

znaleźć się zapis o możliwości skorzystania z takiej 

przerwy. Pracownik, który wykorzysta przerwę lun-

chową, musi pozostać w pracy dłużej, niż wynika to 

z jego rozkładu czasu pracy. 

Przerwę lunchową od wyjścia prywatnego odróż-

nia to, że nie może ona być odpracowana w innym 

dniu. Ponadto nie ma wymogu, aby wniosek pracow-
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nika o skorzystanie z przerwy miał formę pisemną 

– tryb korzystania z tej przerwy ustala pracodawca.

Pracownik nie może odpraco-
wać przerwy lunchowej w innym 
dniu.

Odpracowywanie przerw 
„na papierosa”

W przekonaniu niektórych pracowników osoby palą-

ce papierosy mogą raz na godzinę skorzystać z 5-mi-

nutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Jest to 

jednak pogląd nieprawidłowy. Nie ma przepisów 

gwarantujących osobom palącym jakiekolwiek do-

datkowe przerwy. Pracodawca może wprawdzie wy-

razić zgodę na to, aby pracownik kilkakrotnie w cią-

gu dnia opuścił swoje stanowisko pracy w celu 

palenia papierosów, wówczas może zsumować czas 

wykorzystany przez pracownika na palenie papiero-

sów i stosownie do tego pomniejszyć mu wynagro-

dzenie.

Jednak w przypadku braku regulacji prawnych do-

puszczających odpracowanie tego rodzaju przerw 

stosowanie odpracowania bez pisemnego wniosku 

pracownika (tylko poprzez zsumowanie czasu spę-

dzonego poza stanowiskiem pracy) może wiązać się 

z pewnym ryzykiem dla pracodawcy. Bezpieczniej-

szym rozwiązaniem będzie wykorzystanie rozwiązań 

prawnych przewidzianych dla wyjść prywatnych. 

Przykład

Od początku 2014 r. w jednym z urzędów wpro-
wadzono zasadę, że pracownicy zainteresowani 
korzystaniem z przerw „na papierosa” deklarują 
pisemnie, ile czasu dziennie będą przeznaczać na 
ten cel. Palenie papierosów odbywa się poza budyn-
kiem, pracownik opuszczający budynek traktowany 
jest jako opuszczający zakład pracy w celu zała-
twienia spraw osobistych. Bezpośredni przełożony 
ma weryfikować czas nieobecności pracownika na 
stanowisku pracy. Natomiast do decyzji pracowni-
ka pozostawiono, czy zadeklarowany czas palenia 
odpracuje, czy też jego wynagrodzenie zostanie po-
mniejszone. Tego rodzaju rozwiązanie spełnia wy-
mogi co do pisemnej formy złożenia wniosku o zgo-
dę na wyjście prywatne. Postępowanie pracodawcy 
było prawidłowe.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 80, art. 141, art. 151 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028).

Przykładowy zapis unormowania wyjść prywatnych w regulaminie pracy

(…)
§ 10

1.  Bezpośredni przełożony może udzielić pracownikowi zwolnienia w godzinach pracy w celu załatwienia spraw 
osobistych (dalej w treści regulaminu: wyjście prywatne). Przełożony nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku 
pracownika.

2.  Pracownik zainteresowany uzyskaniem zgody na wyjście prywatne kieruje w tej sprawie pisemny wniosek do bez-
pośredniego przełożonego. Skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy zgoda przełożonego 
zostanie potwierdzona jego podpisem na wniosku pracownika. 

3.  Pracownik jest zobowiązany zapisać godzinę wyjścia i powrotu w Książce wyjść prywatnych znajdującej się w re-
cepcji.

4.  Pracownik jest zobowiązany do odpracowania wyjścia prywatnego; czas odpracowania zwolnienia nie stanowi pra-
cy w godzinach nadliczbowych, a pracownikowi nie należy się z tego tytułu wynagrodzenie.

5.  Odpracowanie wyjścia prywatnego powinno nastąpić w miesiącu, w którym pracownik z niego skorzystał – chyba że 
jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od pracownika.

6.  O terminie odpracowania decyduje bezpośredni przełożony, w miarę możliwości biorąc pod uwagę wnioski pra-
cownika. Składając wniosek o zgodę na wyjście prywatne, pracownik powinien zaproponować termin odpraco-
wania.

7.  Nieodpracowanie wyjścia prywatnego skutkuje stosownym pomniejszeniem wynagrodzenia pracownika za dany 
miesiąc. 

8.  Wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc nie ulega pomniejszeniu w sytuacji, gdy bezpośredni przełożony wyrazi 
pisemną zgodę na odpracowanie wyjścia prywatnego w następnym miesiącu.
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PRAWO PRACY prawo do urlopu wypoczynkowego

MAGDALENA OPALIŃSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy za 28 dni lutego pracownik 
ma prawo do urlopu wypoczynkowego
Zatrudniamy pracownika od 1 stycznia do 28 lutego 2014 r. na podstawie umowy na 
okres próbny. Jest to jego pierwsza praca – ma ukończone studia wyższe. Czy za luty 
nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego, jeśli nie przepracuje w tym miesiącu 
co najmniej 30 dni – pyta Czytelniczka z Poznania.

Pracownik podejmujący pierwszą pracę za okres od 

1 stycznia do 28 lutego 2014 r. – za każdy miesiąc 

– nabędzie prawo do ułamkowego urlopu wypoczyn-

kowego w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługu-

jącego mu po przepracowaniu roku, tj. do 1,66 dnia.

Podjęcie przez pracownika po raz pierwszy pracy 

gwarantuje mu w pierwszym roku zatrudnienia prawo 

do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego mie-

siąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysłu-

gującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Pra-

cownik ma prawo do urlopu „cząstkowego” za każdy 

przepracowany miesiąc do końca roku kalendarzowe-

go, w którym po raz pierwszy w swoim życiu podjął 

pracę. Prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywa 

z dołu, kiedy upłynie jego miesiąc pracy.

Zapis art. 153 k.p. określający, że urlop przy podję-

ciu pierwszej pracy przysługuje „z upływem każdego 

miesiąca pracy”, oznacza, że powinien upłynąć pełny 

miesiąc zatrudnienia pracownika i dopiero wówczas 

nabędzie on prawo do 1/12 wymiaru urlopu. Nie cho-

dzi tutaj o pojęcie miesiąca kalendarzowego, gdyż pra-

cownik nie zawsze podejmuje pracę od pierwszego 

dnia danego miesiąca. Miesiąc do celów urlopowych 
oblicza się uznając, że upływ miesiąca następuje 
w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który 
nazwą lub datą odpowiada dniowi, od którego roz-
poczęto liczenie. Zasada ta ma zastosowanie również 

do pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy 

i nabywających prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wy-

miaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku 

z upływem każdego miesiąca pracy.

W przypadku Państwa pracownika, który został za-

trudniony od 1 stycznia br., upływ miesiąca jego pracy 

nastąpił ostatniego dnia tego miesiąca, tj. 31 stycznia. 

Po przepracowaniu okresu od 1 do 31 stycznia 2014 r. 

pracownik nabył prawo do 1,66 dnia urlopu. Za okres 

od 1 do 28 lutego 2014 r. ponownie nabędzie prawo do 

1,66 dnia urlopu. Nie ma w tym przypadku znaczenia, 

że pracownik nie przepracuje 30 dni.

W przypadku nabywania prawa do pierwszego urlo-

pu przepisy nie nakazują pracodawcy zaokrąglania tego 

urlopu do pełnych dni kalendarzowych. Dlatego za każ-

dy miesiąc pracy pracownik nabywa prawo do 1,66 dnia 

urlopu. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca doko-

nał zaokrąglenia urlopu do pełnych dni i udzielał urlopu 

w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pracy. Państwa pra-

cownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego za 2 mie-

siące, tj. styczeń i luty łącznie w wymiarze 3,33 dnia.

Pracownik może wielokrotnie uzyskać prawo do 

poszczególnych części ułamkowych pierwszego urlo-

pu wypoczynkowego, tj. po 1/12 wymiaru za każdy 

miesiąc pracy w roku kalendarzowym, w którym 

podjął pierwszą pracę. Jeżeli nie przepracuje pełnego 

miesiąca, to za przepracowany czas nie ma w ogóle 

prawa do urlopu.

Przykład

Pracownik podjął pierwszą w życiu pracę 7 stycznia 
2014 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony 
zawartej do 28 lutego 2014 r. Prawo do ułamkowego ur-
lopu wypoczynkowego nabył 6 lutego 2014 r. w wymia-
rze 1,66 dnia. Za okres od 7 do 28 lutego 2014 r. w ogóle 
nie przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy. 
Za ten miesiąc pracodawca nie musi mu go udzielać.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 153, art. 154 § 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028), 
 art. 112, art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU 
z 2014 r. poz. 121). 
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odpowiedzialność materialna pracownika WYNAGRODZENIA

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Naprawienie szkody wyrządzonej 
przez pracownika w mieniu 
pracodawcy
Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną 
w mieniu pracodawcy. Podstawowym sposobem naprawienia takiej szkody jest od-
szkodowanie pieniężne. Jego wysokość zależy od tego, czy do wystąpienia szkody 
doszło z winy umyślnej, czy też nieumyślnej.

Pracownik może ponieść odpowiedzialność ma-

terialną na dwa sposoby:

■  na zasadach ogólnych (art. 114–122 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dalej: k.p.), 

której podlegają wszyscy pracownicy niezależnie 

od rodzaju zawartej umowy o pracę i zajmowane 

stanowisko,

■  szczególną za mienie powierzone (art. 124–127 

k.p.) dotyczącą wyłącznie tych pracowników, 

którym powierzono mienie z obowiązkiem zwro-

tu lub wyliczenia się.

Przesłankami, od których zależy odpowiedzialność 

materialna pracownika na zasadach ogólnych, są: 

■ szkoda po stronie pracodawcy, 

Odpowiedzialność materialna pracownika

Przesłanki warunkujące materialną 
odpowiedzialność pracownika 

na zasadach ogólnych
Wyjaśnienia dotyczące przesłanek odpowiedzialności materialnej

Szkoda po stronie pracodawcy

Szkodę należy rozumieć jako uszczerbek w majątku pracodawcy przejawiający się w różnicy mię-
dzy aktualnym stanem majątkowym pracodawcy a tym, jaki byłby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, 
które spowodowało ten uszczerbek.
Szkoda może obejmować:
■  stratę, jakiej doznaje mienie poszkodowanego, gdy poszkodowany wskutek doznania tej straty 

staje się uboższy, niż był dotychczas – szkoda rzeczywista, 
■  utratę korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzo-

no – poszkodowany wskutek doznania tej szkody nie staje się bogatszy, a mógłby, gdyby nie 
wyrządzono mu szkody. 

Niewykonanie obowiązku pracow-
niczego

Obowiązki te mogą wynikać z zakresu czynności pracownika lub ustnych poleceń przełożonego, 
także z  obowiązującego u pracodawcy regulaminu organizacyjnego.

Wina pracownika

Wina pracownika może wystąpić w formie:
■  umyślnej, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik chce wyrządzić szkodę 

(zamiar bezpośredni), jak i wówczas, gdy wyrządzenie szkody przewiduje i z tym się godzi 
(zamiar ewentualny), 

■  nieumyślnej, polegającej na tym, że pracownik, nie mając zamiaru wyrządzenia szkody, wy-
rządza ją jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, 
mimo że możliwość wyrządzenia szkody przewidywał (lekkomyślność) lub mógł przewidzieć 
(niedbalstwo, które w zależności od zakresu niedołożenia staranności jest stopniowane od 
lekkiego do rażącego).

Związek przyczynowy między działa-
niem pracownika a szkodą

Związek ten musi być typowy w świetle zasad doświadczenia życiowego. Szkoda musi być więc 
zwykłym, normalnym następstwem naruszenia obowiązków pracowniczych.
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WYNAGRODZENIA 

■ niewykonanie obowiązku pracowniczego, 

■ wina pracownika,  

■  związek przyczynowy między działaniem pra-

cownika a szkodą. 

Sąd Najwyższy w wyroku z 11 maja 1977 r. 

(IV PR 109/77, niepubl., patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl) stwierdził, że: zgodnie z art. 114 i 115 k.p. 

pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę po-

niesioną przez zakład pracy tylko w razie zawinio-

nego niewykonania obowiązków pracowniczych, 

pozostającego w związku przyczynowym ze szkodą. 

Z samego faktu powstania szkody, gdy nie wchodzi 

w grę szczególna odpowiedzialność za mienie po-

wierzone, nie można domniemywać winy pracowni-

ka, jak również niedopełnienia przez niego swoich 

obowiązków.

W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracow-

ników, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za 

część szkody stosownie do przyczynienia się do niej 

i stopnia winy. Gdy nie jest możliwe ustalenie stop-

nia winy i przyczynienia się poszczególnych pra-

cowników do powstania szkody, odpowiadają oni 

w częściach równych. 

Zakres odpowiedzialności

Podstawowym sposobem naprawienia wyrządzonej 

przez pracownika szkody jest odszkodowanie pie-

niężne. Jego wysokość w dużej mierze zależy od 

tego, czy do wystąpienia szkody doszło z winy 

umyślnej, czy też nieumyślnej.

Jeżeli pracownik spowodował szkodę nieumyśl-
nie w mieniu, które nie zostało mu powierzone, 
wówczas ponosi pracowniczą odpowiedzialność 
tylko w granicach rzeczywistej szkody (tzn. 
np. w wartości zniszczonego mienia). W takiej sy-

tuacji nie będzie zobligowany do pokrywania spo-

dziewanych korzyści, które pracodawca mógłby 

osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Jedy-

nie w razie wyrządzenia szkody celowo (umyślnie), 

pracownik obowiązany jest do jej naprawienia 

w pełnej wysokości. Przez odpowiedzialność w peł-

nej wysokości rozumie się odpowiedzialność w gra-

nicach rzeczywistej straty i utraconych korzyści, 

których pracodawca mógłby się spodziewać, gdyby 

szkoda nie powstała (art. 122 k.p.).

W przypadku wyrządzenia szkody z winy nie-

umyślnej pracownik ponosi odpowiedzialność jedy-

nie w granicach rzeczywistej szkody w wysokości 

nieprzewyższającej 3-miesięcznego wynagrodzenia 

pracownika.

Kwotę wynagrodzenia do celów ustalenia odszko-

dowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pra-

cownika nieumyślnie oblicza się według zasad obo-

wiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego 

za urlop wypoczynkowy, bez uwzględnienia zmian 

w warunkach wynagradzania lub wysokości składni-

ków wprowadzonych po dniu wyrządzenia szkody (§ 3 

rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu 

ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 

pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę ob-

liczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównaw-

czych do wynagrodzenia oraz innych należności prze-

widzianych w Kodeksie pracy).

Przykład

Pracownica kliniki urody przez nieuwagę 27 stycznia 
br. nie domknęła lodówki z drogimi preparatami do 
poprawiania wyglądu cery. Przez to niedopatrzenie 
utraciły one swoje właściwości, stając się bezuży-
teczne. Szkodę w mieniu kliniki oszacowano na 
9500 zł. Postanowiono, że stratą zostanie obciążo-
na nieuważna pracownica, która nie kwestionowała 
swojego przewinienia. Ponieważ w analizowanym 
przypadku mamy do czynienia z winą nieumyślną, 
klinice jako pracodawcy należy się odszkodowanie 
w wysokości faktycznej straty, ale nie wyższe niż 
odpowiadające kwocie 3-miesięcznego wynagro-
dzenia przysługującego zatrudnionej w dniu wy-
rządzenia szkody. Pracownica otrzymuje stałą pen-
sję zasadniczą w wysokości 3000 zł brutto oraz 
zmienne premie regulaminowe, które w okresie od 
października do grudnia 2013 r. wyniosły łącznie 
2900 zł. Aby w opisanych okolicznościach ustalić 
wysokość wynagrodzenia będącego podstawą od-
szkodowania, trzeba zsumować stałą płacę należną 
na dzień 27 stycznia 2014 r. z uśrednionym mie-
sięcznym wynagrodzeniem zmiennym, czyli premią 
(chodzi tu o średnią kwotę premii wypłaconą w okre-
sie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających mie-
siąc powstania szkody). Wyliczenia powinny więc 
wyglądać następująco:
3000 zł (wynagrodzenie zasadnicze brutto) + (2900 zł : 
: 3, tj. kwota zmiennych składników wynagrodzenia) = 
= 3966,67 zł (wynagrodzenie wraz ze składnikami 
zmiennymi),
3966,67 zł x 3 = 11 900,01 zł (wysokość 3-miesięczne-
go wynagrodzenia pracownicy).
Jak widać, 3-krotność ustalonej w powyższy sposób 
pensji przewyższa stratę pracodawcy, wynoszącą 
9500 zł, a zatem pracownica zapłaci odszkodowanie 
pokrywające całą faktyczną szkodę.

dokończenie na str. 27



Kompendium Kadrowe 
– procedury 
Dyscyplinowanie pracowników  
– procedura nakładania kar porządkowych

AleksAnder P. kuźniAr – specjalista ds. prawa pracy 

Za jedno przewinienie pracodawca może ukarać pracownika tylko jedną 
karą przewidzianą w Kodeksie pracy. Nie może stosować sankcji niewymie
nionych w jego przepisach. Przed ukaraniem musi wysłuchać pracownika 
i powinien ustosunkować się do wniesionego przez niego sprzeciwu. Jeżeli 
w terminie 14 dni nie odrzuci sprzeciwu podwładnego, będzie uznane, że 
przyjął zarzuty pracownika. Pracodawca musi też przestrzegać terminów, 
w jakich możliwe jest ukaranie pracownika.

Kwestie stosowania wobec pracowników kar 

porządkowych, jak również możliwości odwo-

łania się pracowników w tym zakresie szcze-

gółowo regulują przepisy ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Nie mogą 

być one zmieniane na niekorzyść pracownika 

w drodze postanowień umów o pracę bądź ure-

gulowań wewnątrzzakładowych. Pracodawca 

ma jednak obowiązek wskazania w przepisach 

regulaminu pracy kar porządkowych, jakie na 

podstawie Kodeksu pracy mogą być stosowane 

wobec pracowników. 

Kto wymierza karę 

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do stoso-

wania wobec pracowników kar porządkowych 

jest pracodawca. To on każdorazowo musi 

podjąć decyzję o tym, czy określone zachowa-

nie pracownika będzie ukarane, jak również, 

jakiego rodzaju karę można wymierzyć pra-

cownikowi. 

Pracodawca może upoważ
nić inną osobę do nakłada
nia kar na podwładnych.

Nie ma jednak przeszkód, aby w związku ze 

strukturą organizacyjną zakładu pracy praco-

dawca upoważnił do stosowania kar porządko-

wych np. kierowników wydzielonych tereno-

wych jednostek organizacyjnych. Kwestia ta 

powinna być uregulowana w przepisach we-

wnątrzzakładowych. Pracodawca może rów-

nież indywidualnie upoważnić określone oso-
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by do stosowania wobec pracowników kar 

porządkowych, tak jak upoważnia ich np. do 

zawierania w jego imieniu umów o pracę. 

Za co można karać 

Zastosowanie kary porządkowej może nastąpić 

w sytuacji dopuszczenia się przez pracownika 

zachowania naruszającego jego obowiązki, 

wynikające z pozostawania w stosunku pracy. 

Pracownik może być pociągnięty do odpowie-

dzialności porządkowej w 2 przypadkach: 

n  za naruszenie obowiązującej w danym za-

kładzie pracy organizacji i porządku pracy,

n  za naruszenie przepisów bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych. 

 
Naruszenie obowiązującej w zakładzie organizacji i porządku pracy może 
polegać m.in. na: 

n   niestosowaniu  się  pracownika  do  ustalonych  w  zakładzie  godzin  pracy  (spóźnianie  się  do  pracy, 
opuszczanie stanowiska pracy przed zakończeniem ustalonego czasu pracy), 

n   niepowiadamianiu w ustalonym terminie pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy lub nieuspra-
wiedliwianiu tej nieobecności, 

n   samowolnym  opuszczaniu  stanowiska  pracy  lub  zakładu  pracy  bez  informowania  przełożonych 
o przyczynie takiego zachowania, 

n   załatwianiu w czasie pracy spraw prywatnych bez uprzedniego ustalenia tego z pracodawcą, 
n   korzystaniu z mienia pracodawcy do celów prywatnych (ksero, faks, maszyny i inne urządzenia), 
n   szeroko  rozumianym  marnotrawieniu  czasu  pracy,  przeznaczonego  na  wykonywanie  obowiązków 

służbowych, na rozmowy towarzyskie, niezwiązane z pracą korzystanie z Internetu, poczty elektronicz-
nej, telefonu służbowego itp., 

n   zastraszaniu, poniżaniu lub innych przejawach stosowania mobbingu między pracownikami, 
n   spożywaniu alkoholu w pracy lub stawianiu się w zakładzie w stanie nietrzeźwości, 
n   braku należytego nadzoru nad podległymi pracownikami, 
n   braku terminowości realizowanych zadań lub braku nadzoru nad tą terminowością, 
n   braku rzetelności w realizowanych zadaniach (błędy merytoryczne, uchybienia formalne), 
n   braku właściwego gospodarowania bądź zabezpieczenia mienia pracodawcy, 
n   narażeniu pracodawcy na uszczerbek majątkowy, 
n   narażeniu pracodawcy na utratę zaufania kontrahentów, 
n   niewłaściwym traktowaniu klientów, beneficjentów, petentów, 
n   dopuszczeniu się zaniedbań, które wpłynęły na niekorzystne wyniki audytu wewnętrznego.

Nieprzestrzeganie przez pracowników 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów przeciwpożarowych zo-

stało odrębnie wyróżnione, jako podstawa sto-

sowania wobec pracowników kar porządko-

wych. Wynika to z szerokiego zakresu 

odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp 

w zakładzie pracy oraz konieczności maksy-

malnego zabezpieczenia zdrowia i życia pra-

cowników. Tolerowanie przez pracodawcę nie-

przestrzegania przez zatrudnionych przepisów 

i zasad bhp oraz przeciwpożarowych może 

w konsekwencji doprowadzić do wypadku 

w zakładzie, za który odpowiedzialność bę-

dzie ponosił pracodawca lub inna osoba nad-

zorująca pracowników. Dlatego należy uznać, 

że stosowanie w tych przypadkach kar porząd-

kowych wobec pracowników jest szczególnie 

uzasadnione dla zapewnienia bezpiecznego 

wykonywania pracy w zakładzie. 

Rodzaje kar 

Pracodawca w ramach odpowiedzialności po-

rządkowej może zastosować wobec pracowni-

ków wyłącznie jedną z kar przewidzianych 

w Kodeksie pracy: 

n  upomnienia,

n  nagany,

n  pieniężną. 

Karę niemajątkową (upomnienie, nagana) pra-

codawca może zastosować za każde naruszenie 

przez pracownika jego obowiązków wynikają-

cych ze stosunku pracy. Kara pieniężna może być 
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natomiast stosowana wyłącznie w przypadku na-

ruszenia przez pracownika przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpoża-

rowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, 

stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub 

spożywania alkoholu w czasie pracy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wobec 

pracowników innych kar porządkowych niż 

wyżej wymienione, np. kary pouczenia, kary 

pozbawienia premii, kary przeniesienia na 

inne stanowisko. 

Wybór rodzaju kary, jaka ma być zastosowa-

na wobec pracownika, zależy od swobodnego 

uznania pracodawcy. To on na podstawie stop-

nia i rodzaju naruszenia przez pracownika obo-

wiązków służbowych decyduje, jaką karę za-

stosować w konkretnym przypadku. Nie ma 

konieczności, aby pierwszą z zastosowanych 

wobec pracownika kar było upomnienie. Pra-

codawca może bowiem za ciężkie przewinienie 

pracownika zastosować od razu karę nagany. 

Przykład 

Pracownik z przyczyn nieusprawiedliwionych nie 
stawił się do pracy przez 3 kolejne dni. W związku 
z  tym  pracodawca  pozbawił  go  wynagrodzenia 
za  czas  niewykonywania  pracy  oraz  nałożył  na 
niego  karę  pieniężną.  Pracownik  poskarżył  się 
na  pracodawcę  do  Państwowej  Inspekcji  Pracy. 
Wskazał, że został ukarany karą nieprzewidzianą 
przez przepisy Kodeksu pracy, tj. karą pozbawie-
nia wynagrodzenia za pracę. Skarga pracownika  
 

 
została  uznana  za  niezasadną.  Potrącenie  od-
powiedniej  kwoty  z  wynagrodzenia  pracowni-
ka  z  tytułu  nieusprawiedliwionej  nieobecności 
w pracy nie wyłącza prawa pracodawcy do za-
stosowania wobec pracownika kary pieniężnej. 
Wynagrodzenie  należy  się  za  pracę  wykonaną, 
a  zatem  potrącenie  z  wynagrodzenia  pracow-
nika  odpowiedniej  kwoty  było  normalnym  na-
stępstwem niewykonywania pracy (nie jest więc 
karą pieniężną). Postępowanie pracodawcy było 
prawidłowe. 

Ograniczenia przy nakładaniu 
kary pieniężnej 

Podstawową zasadą przy stosowaniu przez pra-

codawcę kar pieniężnych jest to, że kara za 

jedno przekroczenie, jak też za każdy dzień 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy 

nie może być wyższa od 1-dniowego wynagro-

dzenia pracownika. Łącznie kary pieniężne nie 

mogą przewyższać dziesiątej części wynagro-

dzenia przypadającego pracownikowi po do-

konaniu potrąceń:

n  sum egzekwowanych na mocy tytułów wy-

konawczych na zaspokojenie świadczeń ali-

mentacyjnych, 

n  sum egzekwowanych na mocy tytułów wy-

konawczych na pokrycie należności innych 

niż świadczenia alimentacyjne oraz 

n  zaliczek pieniężnych udzielonych pracowni-

kowi. 

Zachowania pracowników uzasadniające odpowiedzialność porządkową z tytułu 
nieprzestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych mogą 
polegać na: 

n   niestosowaniu przez pracownika środków ochrony indywidualnej przydzielonych mu do pracy na danym 
stanowisku (niestosowanie ochronników słuchu, okularów ochronnych, szelek bezpieczeństwa itp.), 

n   niestosowaniu odzieży i obuwia roboczego, w które został wyposażony pracownik, 
n   umyślnym zwiększaniu zagrożenia przy pracy na określonym stanowisku (demontowanie osłon 

ruchomych elementów maszyn, blokowanie wyłączników lub innych systemów bezpieczeństwa itp.), 
n   nieusprawiedliwionym niestawianiu się w celu odbycia zaplanowanych szkoleń bhp lub badań profi-

laktycznych, 
n   tolerowaniu przez kierowników czy brygadzistów naruszania przepisów bhp przez podległych pracowników, 
n   stwarzaniu przez własne działanie lub zaniechanie zagrożenia dla innych pracowników lub osób po-

stronnych, 
n   braku porządku na stanowisku pracy pracownika. 
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Przez „opuszczenie pracy bez usprawiedli-

wienia” należy rozumieć każdą nieusprawie-

dliwioną nieobecność pracownika w pracy 

w czasie godzin pracy, dotyczącą dnia lub czę-

ści dnia roboczego, powstałą wskutek nieprzy-

bycia do pracy, spóźnienia do pracy, wyjścia 

z pracy przed ustaloną godziną jej zakończe-

nia. Przez dzień nieusprawiedliwionej nie-

obecności należy rozumieć nieusprawiedliwio-

ną nieobecność przez taką liczbę godzin, jaką 

pracownik był zobowiązany przepracować 

w danej dobie, liczonej od rozpoczęcia pracy 

według harmonogramu. Każda nieusprawiedli-

wiona nieobecność w pracy uprawnia kierow-

nika zakładu pracy do zastosowania w stosun-

ku do pracownika kary pieniężnej, natomiast 

czas trwania nieobecności powinien być brany 

m.in. pod uwagę przy ustalaniu wysokości 

kary pieniężnej wymierzonej z uwzględnie-

niem art. 108 § 3 k.p. Takie stanowisko zostało 

wyrażone przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Socjalnej w piśmie Departamentu Prawa Pracy 

z 5 lipca 1975 r. (PP-5115–59/75). 

Sposób ustalenia maksymalnej wysokości 

kary pieniężnej nie został wskazany w przepi-

sach, dlatego też należy ją obliczać od wyna-

grodzenia pracownika przed oskładkowaniem 

i opodatkowaniem.

Chcąc obliczyć jednodniowe wynagrodzenie 

pracownika w celu ustalenia kary pieniężnej, 

należy posiłkować się przepisami rozporządze-

nia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustala-

nia wynagrodzenia w okresie niewykonywania 

pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego pod-

stawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodat-

ków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 

innych należności przewidzianych w Kodeksie 

pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie obli-

czania wynagrodzenia). Przy ustalaniu jedno-

dniowego wynagrodzenia na potrzeby nakłada-

nia kar pieniężnych stosuje się zasady 

obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pie-

niężnego za urlop (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporzą-

dzenia w sprawie obliczania wynagrodzenia). 

Ustalanie wysokości 1-dniowego wyna-
grodzenia:
Krok 1.  Stałe miesięczne składniki wynagro-

dzenia przyjmuje się w wysokości 

należnej w miesiącu nałożenia na 

pracownika kary.

Krok 2.  Składniki zmienne za okresy nie 

dłuższe niż 1 miesiąc wliczane są 

w średniej wysokości wypłaconej 

w okresie 3 miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc ukarania 

pracownika.

Krok 3.  Składniki przysługujące za okresy 

dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnia się 

w średniej wysokości wypłaconej 

w okresie 12 miesięcy poprzedzają-

cych nałożenie kary pieniężnej.

Krok 4.  Uzyskane w ten sposób miesięczne 

wynagrodzenie należy podzielić przez 

współczynnik urlopowy (w 2014 r. 

wynosi on 20,83 dla zatrudnionych 

na cały etat).

Po przeprowadzeniu tych obliczeń otrzymamy 

stawkę 1-dniowego wynagrodzenia pracownika.

Sposób i granice potrącenia z wynagrodze-

nia pracownika kar pieniężnych ustalono 

w przepisach Kodeksu pracy. Z wynagrodze-

nia za pracę, po odliczeniu składek na ubez-

pieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, odlicza się 

jako czwarte w kolejności kary pieniężne 

(przewidziane w art. 108 k.p.). Przy potrąceniu 

kar pieniężnych obowiązuje kwota wolna od 

potrąceń w wysokości 90% wynagrodzenia 

minimalnego po odliczeniu składek na ubez-

pieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek 

dochodowy. Łączna wysokość kary nie może 

przewyższać 1/10 wynagrodzenia przypadają-

cego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu 

potrąceń na mocy tytułów wykonawczych (ali-

mentacyjnych i niealimentacyjnych) oraz zali-

czek pieniężnych.  

Potrącenie kary pieniężnej z wynagrodzenia 

pracownika nie wymaga jego pisemnej zgody.

Przykład

12 lutego 2014 r. pracownik spożywał w czasie 
pracy  alkohol  na  terenie  zakładu.  W  kolejnym 
dniu  nie  stawił  się  do  pracy  bez  usprawiedli-
wienia.  Za  każde  z  tych  przewinień  został  uka-
rany  karą  pieniężną  w  wysokości  1-dniowego 
wynagrodzenia.  Pracownik  jest  wynagradza-
ny  według  stawki  miesięcznej  w  wysokości 
3000  zł.  Ponadto  otrzymuje  regulaminową 
premię  miesięczną,  która  w  okresie  3  miesięcy 
bezpośrednio  poprzedzających  miesiąc  ukara-
nia pracownika wynosiła odpowiednio:   200 zł, 
300  zł,  400  zł  (średnia  miesięczna  300  zł). 
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Zatem  3000  +  300  =  3300  (wynagrodzenie  pra-
cownika  ze  średnią  miesięczną  premią)  :  20,83 
(współczynnik urlopowy na 2014 r.)  = 158,43 zł (wy-
sokość 1-dniowego wynagrodzenia pracownika). 
Kara  za  jedno  przewinienie  nie  może  przekro-
czyć kwoty 158,43 zł. 

Procedura stosowania kar 

Stosowanie przez pracodawcę kar porządkowych 

musi przebiegać z uwzględnieniem odpowied-

niej procedury przewidzianej w Kodeksie pracy. 

krok 1. 
uzyskanie informacji o naruszeniu 
obowiązków przez pracownika
Pracodawca może ukarać pracownika w określo-

nych ramach czasowych od momentu dowiedze-

nia się o zdarzeniu uzasadniającym zastosowanie 

sankcji. Stosowanie przez pracodawcę kar porząd-

kowych jest ograniczone dwoma terminami. Kara 

może być bowiem nałożona na pracownika nie 

później niż po upływie 2 tygodni od powzięcia 

wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowni-

czego i nie później niż po upływie 3 miesięcy od 

dopuszczenia się tego naruszenia. Terminy te są 

ostateczne i nie mogą być przedłużane i przywra-

cane. Upływ któregokolwiek z nich odbiera pra-

codawcy możliwość ukarania pracownika za okre-

ślone naruszenie obowiązków służbowych. 

Przykład 

Pracownik  dopuścił  się  naruszenia  porządku 
i dyscypliny pracy 5 listopada 2013 r. W tym okre-
sie pracodawca przebywał poza granicami kraju 
i nie upoważnił  innej osoby w zakładzie do dzia-
łania w  jego  imieniu w sprawach z zakresu pra-
wa pracy. Pracodawca wrócił do firmy 10 lutego 
2014 r. Nie może on już zatem nałożyć na pracow-
nika  kary  porządkowej,  mimo  że  dopiero  w  tym 
 dniu dowiedział się o nagannym zachowaniu pra-
cownika. Upływ 3-miesięcznego terminu od dnia 
dopuszczenia się przez pracownika przewinienia 
ostatecznie pozbawił pracodawcę prawa do nało-
żenia na pracownika odpowiedniej kary. 

Powzięcie przez pracodawcę informacji 

o negatywnych wynikach kontroli wewnętrz-

nej w stosunku do określonej komórki organi-

zacyjnej lub konkretnego pracownika po upły-

wie 3 miesięcy od naruszenia również odbiera 

mu możliwość ukarania winnych zaniedbań. 

Nieco inaczej wygląda kwestia liczenia termi-

nu powzięcia przez pracodawcę informacji 

o naruszeniu obowiązków pracowniczych. Ter-

min ten należy liczyć od dnia, w którym osoba 

mająca w zakładzie uprawnienia do udzielania 

kar porządkowych, tj. pracodawca lub inna 

osoba przez niego upoważniona w tym zakre-

sie, dowiedziała się o zaistniałej sytuacji. 

Przykład 

Kierownik  wydzielonej  jednostki  organizacyjnej 
zakładu  wysłał  do  pracodawcy  wniosek  o  uka-
ranie  jednego  z  pracowników  tej  jednostki  karą 
porządkową za przewinienie, którego pracownik 
ten dopuścił się 2 miesiące wcześniej. Kierownik 
jednostki  od  samego  początku  wiedział  o  tym 
naruszeniu,  jednak  nie  ma  prawa  nakładania 
na  pracowników  kar.  Ma  on  jednak  obowiązek 
niezwłocznego  zawiadomienia  pracodawcy 
o  sytuacji  uzasadniającej  ukaranie  pracownika. 
Pracodawca  będzie  mógł  zatem  zastosować 
karę, gdyż 2-tygodniowy termin na ukaranie nale-
ży w takim przypadku liczyć od powzięcia przez 
kierownika  lub pracodawcę wiadomości o prze-
winieniu pracownika. Termin 2-tygodniowy powi-
nien być w takim przypadku liczony od dnia wpły-
wu do pracodawcy wniosku od kierownika. Fakt 
tak długiego zwlekania przez kierownika z wysła-
niem  stosownego  wniosku  może  być  podstawą 
dla pracodawcy do zastosowania wobec kierow-
nika procedury odpowiedzialności porządkowej. 

 
krok 2.  
wysłuchanie pracownika 
Przed zastosowaniem kary porządkowej praco-

dawca musi wysłuchać pracownika w zakresie 

okoliczności naruszenia jego obowiązków. Ta-

kie wysłuchanie może nastąpić zarówno w for-

mie ustnej, jak i pisemnej, jeżeli uzasadnia to 

specyfika pracy danego pracownika. Do celów 

dowodowych warto potwierdzić na piśmie fakt 

wysłuchania pracownika w tym zakresie. 

Sąd Najwyższy w wyroku z 16 czerwca 

1999 r. stwierdził, że: pracodawca nie może za-
stosować kary porządkowej bez uprzedniego wy-
słuchania pracownika, chyba że ten zrezygnował 
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ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia 
wyjaśnień bądź wybrał pisemną formę ich wyra-
żenia (I PKN 114/99, OSNP 2000/17/644, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl).

Przy czym należy stwierdzić, że: nie narusza 
art. 109 § 2 k.p. wysłuchanie pracownika przez 
inną wyznaczoną do tego osobę niż uprawniona 
do wymierzenia kary porządkowej (wyrok  SN  

z 9 kwietnia 1998 r., I PKN 45/98, OSNP 

1999/8/273).

krok 3. 
Powiadomienie pracownika o zastosowanej 
karze 
Zastosowanie kary polega na przedstawieniu 

pracownikowi pisemnej informacji w tym za-

kresie, w której pracodawca jest zobowiązany 

podać 3 obligatoryjne elementy, tj.: 

n   rodzaj naruszenia obowiązków pracowni-

czych,

n    datę dopuszczenia się przez pracownika 

tego naruszenia,

n    informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu 

od nałożonej kary w terminie 7 dni. 

Pracodawca musi wskazać ww. elementy 

w zawiadomieniu o nałożeniu na pracownika 

kary porządkowej. Zawiadomienie musi nastą-

pić na piśmie. Uznaje się przy tym, że: obo-
wiązek zachowania formy pisemnej dotyczy 
tylko zawiadomienia pracownika o udzieleniu 
kary porządkowej, a nie jej nałożenia (wyrok 

SN z 21 maja 1999 r., I PKN 70/99, OSNP 

2000/15/583). Należy też stwierdzić, że: od-
mowa przyjęcia od pracodawcy pisma, o któ-
rym pracownik wie, że zawiera informację 
o ukaraniu, jest równoznaczna ze skutecznym 
zawiadomieniem pracownika o zastosowaniu 
wobec niego kary porządkowej (…) – wyrok 

SN z 29 czerwca 2000 r., I PKN 716/99, OSNP 

2002/1/10. 

Wzór pisma o nałożeniu kary porządkowej

………...............……….……..........                                                       …………….....…………………
(oznaczenie pracodawcy)  (miejscowość i data)

Wymierzenie kary porządkowej

              Pan/Pani ..............................................................
                    (imię i nazwisko pracownika)

Na podstawie art. 108 Kodeksu pracy, z powodu naruszenia przez Pana/Panią ustalonej organizacji i porząd-
ku w procesie pracy*, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*, przepisów przeciwpożarowych*, przyjętego 
sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy*, opusz-
czenia  pracy  bez  usprawiedliwienia*,  stawienia  się  do  pracy  w  stanie  nietrzeźwości*,  spożywania  alkoholu 
w czasie pracy*, przewinienia popełnionego w dniu  …….………, polegającego na ............................................................
.......................................................................................................................................................................…………………………………………..,

(należy opisać przewinienie pracownicze uzasadniające wymierzanie kary)

nakładam na Pana/Panią karę:
n  upomnienia*,
n  nagany*, 
n  pieniężną w wysokości ……………........……………… (słownie: ……………….............….…) złotych*.
Od niniejszego orzeczenia przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu do pracodawcy, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania tego pisma. 
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. 

.............................................................................................
                         (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 
                     do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
* niepotrzebne skreślić

źródło: www.spp.infor.pl
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Procedura odwoławcza 
Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia 

sprzeciwu od zastosowanej wobec niego kary 

porządkowej w terminie 7 dni od zawiadomie-

nia go o ukaraniu. Uchybienie tego terminu 

przez pracownika pozbawia go możliwości 

wniesienia sprzeciwu i pracodawca może po-

zostawić spóźniony sprzeciw bez rozpatrzenia. 

Wzór sprzeciwu pracownika od nałożonej kary

……….......................……………......   .............................................................
(imię i nazwisko pracownika)                  (miejscowość i data)

                                                              ............……............................................
                    (oznaczenie pracodawcy,  
                               do którego  kierowane jest pismo)

Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej 

Na podstawie art. 112 k.p. niniejszym wnoszę sprzeciw od nałożonej na mnie w dniu …..................................................  
                                            (podać datę)  

kary porządkowej – ....................................................…………………………
                                                               (podać rodzaj kary)

Uprzejmie proszę o uwzględnienie sprzeciwu i uznanie za niebyłą wymierzonej kary porządkowej oraz o wykre-
ślenie wzmianki o nałożonej karze porządkowej z moich akt osobowych. 
Przedmiotowa kara została nałożona bezpodstawnie i jako taka jest sprzeczna z ww. przepisem prawa pracy.
 
Uzasadnienie  ..............................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                              ..................................................
                                                                                (data i podpis pracownika)

źródło: www.spp.infor.pl

Jeżeli pracownik wniesie sprzeciw w odpo-

wiednim terminie, pracodawca ma 14 dni na pod-

jęcie decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu tego 

sprzeciwu. Przed podjęciem decyzji pracodawca 

ma obowiązek rozpatrzyć stanowisko reprezentu-

jącej pracownika zakładowej organizacji związko-

wej (jeżeli taka działa w zakładzie i pracownik do 

niej należy lub zgodziła się ona reprezentować 

pracownika, mimo że nie jest w niej zrzeszony). 

W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik 

ma 14 dni na wystąpienie do sądu pracy z powódz-

twem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 

Wzór pisma skierowanego do pracownika w odpowiedzi na jego sprzeciw                                                                                 

………………............…....……………                                                               ……………….....……………………  
 (oznaczenie pracodawcy)                                                                                          (miejscowość i data)
                                                                                                      

Odpowiedź na sprzeciw pracownika od kary porządkowej

Pan/Pani ..............................................................
                   (imię i nazwisko pracownika)
                 
Na podstawie art. 112 Kodeksu pracy informuję, że po rozpoznaniu Pana/Pani sprzeciwu 
z ……………............……………. od nałożonej ……………...............................…….. kary porządkowej ……......................………..............…,    
          (podać datę)                                                        (podać datę)                                                              (podać rodzaj kary)
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po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej, postanawiam odrzucić sprzeciw i podtrzymać 
decyzję o ukaraniu. 
Zastosowanie wobec Pana/Pani kary nastąpiło z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa pracy. 

…………………...…............…
(podpis pracodawcy)

źródło: www.spp.infor.pl

Jeżeli sprzeciw zostaje przez pracodawcę 

rozpatrzony pozytywnie, nałożoną karę uważa 

się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukara-

niu usuwa się z akt osobowych pracownika. 

Identyczny skutek nastąpi, jeśli pracodawca 

nie ustosunkuje się do sprzeciwu w ciągu  

14 dni od jego wniesienia. Zgodnie bowiem ze 

stanowiskiem Sądu Najwyższego: (…) wyma-
ganie ustosunkowania się do sprzeciwu spełnia 
sporządzenie i wysłanie w tym terminie pisma 
odrzucającego sprzeciw pracownika (wyrok 

SN z 19 lutego 1999 r., I PKN 586/98, OSNP 

2000/7/269, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Odpis pisma o ukaraniu  
– w aktach osobowych 

Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do 

akt osobowych pracownika. Pracodawca ma 

obowiązek usunąć taki odpis z akt po roku nie-

nagannej pracy pracownika. Po tym okresie 

zastosowaną karę uznaje się za niebyłą. Przez 

rok nienagannej pracy należy rozumieć rok, 

w którym pracownik nie został ponownie uka-

rany karą porządkową. Zatarcie kary może na-

stąpić wcześniej, jeśli pracodawca z własnej 

inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pra-

cownika zakładowej organizacji związkowej 

uzna karę pracownika za niebyłą, a jej odpis 

usunie z jego akt osobowych. 

Pracodawca może wcześ
niej niż po roku usunąć z akt 
osobowych pracownika 
informację o ukaraniu.

Zastosowanie kary 
a wypowiedzenie umowy

Zastosowanie wobec pracownika kary porząd-

kowej nie wyłącza w najmniejszym stopniu pra-

wa pracodawcy do wypowiedzenia pracowniko-

wi umowy o pracę z tej samej przyczyny. 

Pracodawca może zastosować wobec pracowni-

ka karę porządkową, a później dojść do przeko-

nania, że jednak chce, w związku z dopuszcze-

niem się przez zatrudnionego określonego 

zachowania, wypowiedzieć czy nawet rozwią-

zać bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie) umo-

wę o pracę. 

Oświadczenie woli praco
dawcy powinno być zło
żone na piśmie i zawierać 
przyczyny uzasadniające 
dyscyplinarny tryb rozwiąza
nia stosunku pracy.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku 

z 25 października 1995 r. (...) wymierzenie 
pracownikowi kary porządkowej nie wyklucza 
możliwości uznania tego samego nagannego 
zachowania się pracownika, stanowiącego 
przesłankę ukarania, za przyczynę uzasadnia-
jącą wypowiedzenie umowy o pracę (I PRN 

77/95, OSNP 1996/11/153, więcej: www.eks-

pert3.inforlex.pl).
 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff  art. 87, art. 871, art. 108–113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028), 
ff  § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, 
poz. 286; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 115, poz. 971),
ff  § 2 ust. 1 pkt 10  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z  29  maja  1996  r.  w  sprawie  sposobu  ustalania  wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiące-
go podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrów-
nawczych  do  wynagrodzenia  oraz  innych  należności  przewidzia-
nych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. DzU z 2003 r. 
nr 230, poz. 2292),
ff § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 
1997  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  udzielania  urlopu  wypo-
czynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14, ost. zm. 
DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353).
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 WYNAGRODZENIA

dokończenie ze str. 18

O wiele bardziej dotkliwe w skutkach jest wyrzą-

dzenie szkody z winy umyślnej – pracownik ma wte-

dy obowiązek naprawić szkodę w pełnej wysokości. 

Przykład 

Mechanik zatrudniony na umowę o pracę w firmie zaj-
mującej się przewozem mebli, po kłótni z pracodawcą 
w sprawie podwyżki wynagrodzenia za pracę, celowo 
uszkodził jeden z samochodów dostawczych, przebi-
jając opony oraz wybijając szyby. Z uwagi na fakt, że 
szkodę wyrządził z winy umyślnej, jest on zobowiązany 
pokryć pełne koszty związane z naprawą auta, a także 
wyrównać utracone korzyści, które pracodawca uzy-
skałby, gdyby samochód był sprawny i służył, jak co 
dzień, obsłudze klientów. 

Okoliczności uzasadniające odpowiedzialność 

pracownika oraz wysokość powstałej szkody musi 

wykazać pracodawca (art. 116 k.p.). Zatem to na nim 

spoczywa ciężar udowodnienia, że łącznie wystąpiły 

wszystkie przesłanki powodujące materialną odpo-

wiedzialność pracownika na zasadach ogólnych.

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za 

szkodę w takim zakresie, w jakim do jej powstania 

lub zwiększenia przyczynił się pracodawca lub 

inna osoba. Konieczność udowodnienia, że do po-

wstania szkody lub jej zwiększenia przyczynił się 

pracodawca lub inne osoby, leży po stronie pra-

cownika.

Pracownik nie ponosi też ryzyka związanego z dzia-

łalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowia-

da za szkodę wynikłą w związku z działaniem w grani-

cach dopuszczalnego ryzyka (art. 117 k.p.).  

Zawarcie ugody

Ugoda z pracodawcą daje możliwość naprawienia 

szkody wyrządzonej przez pracownika (art. 121 

k.p.). Jest to forma korzystna dla obu stron, gdyż:

■  pracownikowi daje szansę na obniżenie wysoko-

ści należnego pracodawcy odszkodowania przy 

uwzględnieniu zwłaszcza stopnia przewinienia 

i dotychczasowego wykonywania obowiązków 

pracowniczych,

■  pracodawcy pozwala uniknąć dochodzenia napra-

wienia szkody w trybie procesowym. W sytuacji 

gdy pracownik nie uznaje swej winy, pracodawcy 

pozostaje tylko droga sądowa. 

W przypadku niewykonania ugody przez pracow-

nika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej 

klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Sąd ma pra-

wo odmówić nadania takiej klauzuli ugodzie, gdy 

ustali, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego.

Pracodawca w ugodzie 
zawartej z pracownikiem 
może obniżyć wysokość 
odszkodowania.

Wysokość odszkodowania może być obniżona 

również przez sąd pracy. Dotyczy to także przypad-

ku, gdy naprawienie szkody odbywa się w drodze 

ugody sądowej.

Potrącenie odszkodowania z pensji

Należności potrącane pracownikom na poczet pokry-

cia wyrządzonej przez nich szkody zaliczają się do 

tzw. potrąceń dobrowolnych na rzecz pracodawcy, któ-

rych dokonuje się wyłącznie za zgodą wyrażoną przez 

pracownika na piśmie. Potrącenie tego rodzaju obligu-

je do pozostawienia pracownikowi pełnoetatowemu 

równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

po odliczeniach składkowo-podatkowych, czyli tzw. 

kwoty wolnej (art. 91 k.p.). Jeżeli pracownik jest za-

trudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, ww. 

kwota wolna ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do 

wymiaru etatu.

W sytuacji gdy pracownik nie wyrazi zgody na po-

trącenie, pracodawcy pozostaje wystąpić z pozwem  

do sądu. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego dla sie-

bie wyroku i nadaniu klauzuli wykonalności, praco-

dawca będzie mógł pomniejszać pensję pracownika 

z tytułu wyrządzonej szkody.

Potrącenia za szkodę praco-
dawca może dokonać za zgo-
dą pracownika lub na podsta-
wie wyroku sądu.

W razie zbiegu potrąceń sumy egzekwowane na 

mocy tytułów wykonawczych korzystają z bez-

względnego pierwszeństwa w stosunku do potrąceń 

tzw. dobrowolnych. Gdy po potrąceniu należności 

priorytetowych pracownikowi do wypłaty pozostaje 

jeszcze odpowiednio wysoka kwota, pracodawca 

może dokonać dalszych potrąceń, np. tytułem napra-

wienia szkody, pamiętając jednak o obowiązujących 

w tym zakresie ograniczeniach, np. o kwocie wolnej 

od potrąceń.
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WYNAGRODZENIA

 LESZEK JAWORSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego

Jak należy prawidłowo określić 
miejsce wypłaty wynagrodzenia
Inspektor pracy podczas kontroli zarzucił nam, że w regulaminie pracy nie wskaza-
liśmy miejsca wypłaty wynagrodzenia. W jaki sposób powinniśmy je określić – pyta 
Czytelnik z Gdańska.

Powinni Państwo określić w regulaminie pracy, że pen-

sja będzie wypłacana pracownikom w siedzibie firmy 

lub w miejscu wykonywania pracy przez pracownika. 

Najczęściej będzie to pomieszczenie, w którym 

pracodawca umożliwia pracownikowi odbiór pen-

sji, tj. w którym wypłata następuje do rąk pracow-

nika, np. kasa. 

Miejscem wypłaty wynagrodzenia jest adres 

pracodawcy, do którego pracownik ma się zgłosić 

w celu osobistego odbioru wynagrodzenia za pra-

cę. Jeśli takie określenie miejsca nie jest wystar-

czające ze względu na dużą liczbę budynków czy 

pomieszczeń administracyjnych firmy, należy 

wskazać dokładną lokalizację umożliwiającą do-

Przykład

W lutym 2014 r. pełnoetatowy pracownik wyraził 
pisemną zgodę na potrącenie z wynagrodzenia 
wartości wyrządzonej przez niego, z winy nieumyśl-
nej, szkody w mieniu pracodawcy w kwocie 800 zł. 
W tym samym miesiącu jego wynagrodzenie zosta-
ło zajęte przez komornika na poczet należności nie-
alimentacyjnych na łączną kwotę 600 zł. W lutym 
br. pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości 
3500 zł brutto, co po przeliczeniu daje 2505,34 zł 
netto (pracownik jest uprawniony do kosztów uzy-
skania przychodów w kwocie podstawowej oraz 
złożył pracodawcy PIT-2). W przedstawionej sytu-
acji pracodawca powinien:
Krok 1. Ustalić dostępną kwotę potrącenia na poczet 
należności egzekwowanych przez komornika oraz 
sprawdzić, czy pełne jej potrącenie nie naruszy kwoty 
wolnej, która wynosi w tym przypadku 1237,20 zł.
Na rzecz komornika możliwe jest potrącenie pełnej 
kwoty 600 zł, gdyż nie naruszy to kwoty wolnej: 
2505,34 zł (wynagrodzenie netto) – 600 zł (kwota po-
trącenia) = 1905,34 zł (wynagrodzenie po potrąceniu 
komorniczym), 
1905,34 zł  > 1237,20 zł. 

Krok 2. Obliczyć kwotę potrącenia na poczet szkody. 
Po dokonaniu potrącenia komorniczego zostanie jesz-
cze kwota, którą pracodawca może pobrać na poczet 
pokrycia szkody wyrządzonej przez pracownika. 
Pracodawca z pensji lutowej pracownika może potrącić 
na ten cel:
1905,34 zł (wynagrodzenie po potrąceniu komorni-
czym)  – 1237,20 zł (kwota wolna) = 668,14 zł (kwota 
możliwa do potrącenia w lutym).
Potrącenie nie narusza kwoty wolnej od potrąceń. 
Krok 3. Ustalić resztę kwoty potrącenia za szkodę.
Pozostałą część odszkodowania za szkodę praco-
dawca potrąci z wynagrodzenia za marzec (800 zł – 
– 668,14 zł = 131,86 zł).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 87–871, art. 91, art. 114–122, art. 124–127 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
 art. 363 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. 
poz. 121),
 art. 9 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553; 
ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1247),
 § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. 
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodo-
wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. 
DzU z 2003 r. nr 230,  poz. 2292).
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tarcie pracowników do osób dokonujących wypłaty 

wynagrodzenia. Kwestia dotycząca miejsca wypłaty 

wynagrodzenia jest elementem, który musi być ure-

gulowany w treści regulaminu pracy (uchwała SN 

z 15 marca 2001 r., III ZP 1/2001, OSNP 2001/24/706 

w zw. z art. 1041 § 1 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Jeżeli miejsce wypłaty wynagrodzeń nie zostało 

określone w regulaminie pracy lub w innych aktach 

wewnętrznych firmy (np. w układzie zbiorowym 

pracy), przyjmuje się, że wypłata powinna być do-

konana w siedzibie pracodawcy, gdy dotyczy to 

osób tam zatrudnionych, albo w miejscu świadcze-

nia pracy przez pracowników (art. 454 ustawy 

z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilnego w zw. 

z art. 300 k.p.).

Przykład

Agencja państwowa posiada oddziały terenowe 
w 16 miastach wojewódzkich. Pracodawcą wszystkich 
pracowników jest prezes agencji  z siedzibą w Warsza-
wie. Zgodnie z regulaminem pracy urzędu, miejscem 
wypłaty wynagrodzenia są kasy znajdujące się w jego 
oddziałach terenowych. Takie ustalenie miejsca wypła-
ty wynagrodzenia jest prawidłowe.

Wynagrodzenie powinno być wypłacane w for-

mie gotówkowej. W regulaminie pracy nie można 

ustalić, że wynagrodzenia pracowników będą wy-

płacane na wskazany przez nich rachunek bankowy. 

Inne (niż gotówkowe) formy wypłaty wynagrodze-

nia są dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą 

pracownika wyrażoną na piśmie lub jeżeli tak stano-

wi układ zbiorowy pracy (art. 86 § 3 k.p.). Są to za-

tem wyjątki od zasady, że wynagrodzenie musi być 

wypłacane do rąk zatrudnionego. W przypadku wy-

płaty wynagrodzenia w formie przelewu w regula-

minie pracy nie można wskazać, że miejscem wy-

płaty wynagrodzenia jest rachunek bankowy 

pracownika. Byłoby to niezgodne z definicją miej-

sca wypłaty i formą, w jakiej powinna nastąpić wy-

płata wynagrodzenia. Należy zatem, po wskazaniu 

konkretnego pomieszczenia, w którym pracownik 

będzie mógł odebrać wynagrodzenie, zawrzeć w re-

gulaminie pracy klauzulę o dopuszczalności przele-

wu pensji na rachunek bankowy pracownika.

Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pra-

codawcy oraz pracowników związane z porządkiem 

w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności 

miejsce, termin, czas i częstotliwość wypłaty wyna-

grodzenia (art. 1041 § 1 pkt 5 k.p.). Jeżeli pracodawca 

nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy, to 

dane dotyczące miejsca i terminu wypłaty wynagro-

dzenia zamieszcza w informacji o warunkach zatrud-

nienia (art. 29 § 3 k.p.). Nie ma jednak przeszkód, aby 

takie zapisy zawierał regulamin wynagradzania.

Ustalenia regulaminu pracy (informacji 
o warunkach zatrudnienia) dotyczące wypłaty 
wynagrodzenia

Rodzaj ustalenia Zapis w regulaminie pracy/w informacji 
o warunkach zatrudnienia

Miejsce wypłaty 
wynagrodzenia

Powinno być wskazane konkretnie, 
np. w siedzibie firmy lub w miejscu wyko-
nywania pracy przez pracownika

Termin wypłaty 
wynagrodzenia

Powinien być określony jednoznacz-
nie i wyrażony jako konkretna data, 
np. 28. dzień miesiąca

Czas wypłaty 
wynagrodzenia

Powinien wskazywać na konkretne go-
dziny, w których pracownik może osobi-
ście odebrać pensję, np. odbiór wynagro-
dzenia w gotówce jest możliwy w kasie 
zakładowej, która jest czynna w dni robo-
cze w godz. od 8.00 do 16.00

Częstotliwość 
wypłaty wynagro-
dzenia

Powinna być określona konkretnie, przy 
czym nie może przypadać rzadziej niż raz 
w miesiącu, np. wynagrodzenie za pracę 
jest płatne raz w miesiącu z dołu

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 29 § 3, art. 85, art. 86, art. 1041 § 1 pkt 5, art. 300 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 1028),
 art. 454 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. 
poz. 121).

W numerze 8/2014 Serwisu Prawno-Pracowniczego dodatek z serii „Prawo w jednostkach 
budżetowych” na temat:

„Stosowanie elastycznego czasu pracy dla pracowników sfery budżetowej”,
a w nim m.in.:

■ wprowadzanie ruchomego czasu pracy w urzędach samorządowych,

■ ustalanie harmonogramów pracy dla pracowników urzędów państwowych,

■ korzystanie z elastycznego czasu pracy w służbie cywilnej,

■ czas pracy pracowników podmiotów leczniczych.
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ŁUKASZ GOZDALSKI – specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

20 błędów przy ustalaniu podstawy 
wymiaru składek
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są przychody osiągane 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Do podsta-
wy nie wliczają się jednak wszystkie przychody ubezpieczonego. Niektóre przycho-
dy nie podlegają oskładkowaniu. Pominięcie przychodów, które należy uwzględnić, 
lub uwzględnienie tych, które należy pominąć, powoduje błędne ustalenie wysoko-
ści podstawy wymiaru składek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-

rytalne i rentowe pracowników stanowi przychód 

w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: 

updof) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy.

Składka na ubezpieczenie społeczne takich osób 

składa się z dwóch składników – płaconych przez 

pracodawcę i zatrudnianego.

Błąd nr 1

Włączenie do podstawy wymiaru składek 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Jednym z częstych błędów przy ustalaniu podstawy 

wymiaru składek jest włączanie do podstawy wyna-

grodzenia chorobowego oraz innych świadczeń 

z ubezpieczeń społecznych (zasiłku opiekuńczego, 

chorobowego, macierzyńskiego). Przychody powyż-

sze nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubez-

pieczenia społeczne (art. 18 ust. 2 ustawy z 13 paź-

dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

dalej: ustawa systemowa). 

Błąd nr 2

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

nagrody jubileuszowej

Do podstawy wymiaru składek wlicza się tylko te na-

grody jubileuszowe, które zgodnie z zasadami ich 

przyznawania przysługują pracownikowi częściej niż 

co 5 lat (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 18 grudnia 

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe, dalej: rozporządzenie składkowe). 

Dotyczy to wyłącznie nagród związanych ze stażem 

pracownika. Mogą to być nagrody zależne od ogólne-

go stażu pracy, od stażu pracy w danej firmie czy też 

od stażu w konkretnej branży.

Do podstawy składek wlicza się natomiast nagro-

dy jubileuszowe przyznawane z okazji jubileuszu 

pracodawcy.

Błąd nr 3

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

odpraw emerytalnych lub rentowych

Odprawy pieniężne przysługujące w związku 

z przejściem pracownika lub zleceniobiorcy na 

emeryturę lub rentę nie stanowią podstawy wymia-

ru składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 

pkt 2 rozporządzenia składkowego).

Błąd nr 4

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek odpraw 

i innych świadczeń wypłaconych pracownikowi 

w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Odprawy, rekompensaty i odszkodowania wypłaca-

ne pracownikowi z tytułu wygaśnięcia lub rozwią-

zania stosunku pracy nie stanowią podstawy wy-

miaru składek. Dotyczy to sytuacji związanych z: 

rozwiązaniem stosunku pracy leżących po stronie 

pracodawcy, nieuzasadnionym lub niezgodnym 

z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę, roz-

wiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, 

skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 

niewydaniem w terminie świadectwa pracy czy wy-

daniem niewłaściwego świadectwa pracy. 
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Błąd nr 5

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

odszkodowań wypłaconych byłym pracownikom 

zgodnie z umową o zakazie konkurencji

Odszkodowania wypłacone – zgodnie z przepisami 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – byłym 

pracownikom na podstawie umowy o zakazie konku-

rencji nie stanowią podstawy wymiaru składek (§ 2 

ust. 1 pkt 4 rozporządzenia składkowego). Natomiast 

składki należy odprowadzić od odszkodowań wypła-

conych w trakcie trwania stosunku pracy.

Błąd nr 6

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

świadczeń należnych na podstawie przepisów bhp

Świadczenia należne pracownikowi lub zleceniobior-

cy na podstawie przepisów bhp nie stanowią podsta-

wy wymiaru składek. Do świadczeń tych należą:

■  wartość świadczeń rzeczowych, 

■  ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe, 

■   ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży robo-

czej lub używanie własnej odzieży i własnego 

obuwia zamiast roboczych,

■  wartość bonów, talonów, kuponów lub innych do-

wodów uprawniających do otrzymania na ich 

podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków 

oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku, 

nie ma możliwości wydania posiłków i napojów 

bezalkoholowych. 

Błąd nr 7

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

odszkodowania za utracone w związku 

z wypadkiem w pracy przedmioty osobistego użytku

Odszkodowanie za uszkodzone lub utracone w związ-

ku z wypadkiem w pracy przedmioty osobiste oraz 

niezbędne do wykonywania pracy, należne na podsta-

wie Kodeksu pracy, należy wyłączyć z podstawy wy-

miaru składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 

pkt 7 rozporządzenia składkowego).

Błąd nr 8

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

ekwiwalentów za używane do wykonywania pracy 

narzędzia lub sprzęty

Ekwiwalenty za używanie do wykonywania pracy 

przez pracownika czy zleceniobiorcę własnych na-

rzędzi, materiałów czy sprzętu nie stanowią podsta-

wy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

(§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego).

Błąd nr 9

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

wartości ubrania służbowego

Wartość ubioru służbowego, którego używanie nale-

ży do obowiązków pracownika czy zleceniobiorcy, 

nie stanowi podstawy wymiaru składek. Do podstawy 

nie wlicza się też ekwiwalentu za taki ubiór służbowy 

(§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia składkowego).

Oczywiście konieczność używania danego stroju 

musi wynikać ze specyfiki wykonywanej pracy.

Ubiorem służbowym będzie niewątpliwie strój 

wyposażony w charakterystyczne dla danej firmy 

(czy też branży) elementy, np. logo. Obowiązek uży-

wania takiego stroju musi być określony w umowie 

o pracę lub regulaminie danego przedsiębiorstwa. 

Błąd nr 10

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

wartości posiłków finansowanych 

przez pracodawcę 

Posiłki finansowane przez pracodawcę i udostępnio-

ne pracownikom lub zleceniobiorcom nie stanowią 

podstawy wymiaru składek, jeśli ich wartość w mie-

siącu nie przekracza 190 zł (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozpo-

rządzenia składkowego). Wartość posiłków przekra-

czająca 190 zł miesięcznie stanowi podstawę 

wymiaru składek.

Przykład

Pracodawca sfinansował i udostępnił pracownikowi 
w styczniu 2014 r. posiłki o wartości 300 zł. Do pod-
stawy wymiaru składek pracownika zostanie zaliczona 
kwota 110 zł, czyli wartość posiłków przekraczająca 
w styczniu 190 zł.

Błąd nr 11

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

ryczałtu samochodowego

Miesięczny ryczałt pieniężny za używanie przez 

pracownika lub zleceniobiorcę własnego samocho-

du na potrzeby pracodawcy nie stanowi podstawy 

wymiaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia 

składkowego).
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Błąd nr 12

Brak uwzględnienia w podstawie wymiaru składek 

kosztów przeniesienia służbowego, jeśli kwota 

zwrotu przekracza 200% wynagrodzenia 

pracownika

Kwota otrzymywana przez pracownika lub zlece-

niobiorcę z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków związanych z tym 

przeniesieniem nie stanowi podstawy wymiaru 

składek, jeśli nie przekracza kwoty zwolnionej 

z tego tytułu z podatku dochodowego od osób fi-

zycznych (§ 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia skład-

kowego). Kwota ta wynosi 200% wynagrodzenia 

za miesiąc przeniesienia (art. 21 ust. 1 pkt 14 

updof). 

Zwrot kosztów przeniesienia służbowego oraz za-

siłki na zagospodarowanie i osiedlenie związane 

z przeniesieniem przekraczające kwotę 200% wyna-

grodzenia będą więc stanowiły podstawę wymiaru 

składek.

Błąd nr 13

Brak uwzględnienia w podstawie wymiaru składek 

diety z tytułu podróży służbowej przekraczającej 

kwoty ustalone w rozporządzeniu o podróżach 

służbowych

Diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju 

i za granicą nie stanowią podstawy wymiaru skła-

dek, jeśli nie przekraczają kwot określonych w roz-

porządzeniu z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należ-

ności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej (§ 2 ust. 1 

pkt 15 rozporządzenia składkowego). 

Przykład

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązu-
jącym u pracodawcy dobowa dieta z tytułu podróży 
służbowej na terenie Polski wynosi 50 zł. Pracownik 
w styczniu 2014 r. był w podróży służbowej przez 
3 doby i w związku z tym otrzymał diety w wysokości 
150 zł. Podstawy wymiaru składek nie stanowią diety, 
jeśli nie przekraczają 30 zł za dobę. W związku z tym 
z podstawy wyłączona zostanie kwota diet w wysoko-
ści 90 zł. Pozostała kwota wypłaconych diet, tj. 60 zł, 
zostanie wliczona do podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne.

Błąd nr 14

Ustalenie podstawy wymiaru składek dla 

ubezpieczonych wykonujących pracę za granicą 

w kwocie mniejszej niż 3746 zł miesięcznie

Podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagro-

dzenia pracowników lub zleceniobiorców wykonują-

cych pracę dla polskiego pracodawcy za granicą w wy-

sokości równowartości diety z tytułu podróży służbowej 

za każdy dzień pobytu w kraju wykonywania pracy. Tak 

ustalony miesięczny przychód nie może jednak być niż-

szy niż przeciętne prognozowane wynagrodzenie w da-

nym roku (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowe-

go). W 2014 r. kwota ta wynosi 3746 zł.

Przykład

Pracownik wykonywał pracę dla polskiego praco-
dawcy przez styczeń 2014 r. we Francji. Za wykonaną 
pracę pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie 
w wysokości 9000 zł. Wysokość diety za dobę podró-
ży zagranicznej we Francji wynosi 50 euro. Pracownik 
przebywał we Francji cały styczeń, czyli 31 dni. Pod-
stawy wymiaru składek nie powinna więc stanowić 
część wynagrodzenia w wysokości 1550 euro (31 x  
x 50 euro). Pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę 
28 stycznia 2014 r., należy przeliczyć kwoty w euro na 
złote według kursu średniego euro z 27 stycznia 2014 r. 
1550 euro będzie równe kwocie 6555,11 zł (1550 euro x
x 4,2291 zł). Miesięczny przychód pracownika po od-
jęciu równowartości diet wynosi 2444,89 zł (9000 zł – 
–  6555,11 zł). Jest to kwota mniejsza od przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia w 2014 r., więc pod-
stawę wymiaru składek należy podwyższyć do 3746 zł.

Błąd nr 15

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

świadczeń finansowanych z zfśs 

Świadczenia w ramach zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy wy-

miaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 

składkowego).

W podstawie wymiaru składek nie należy również 

uwzględniać świadczeń sfinansowanych z funduszu 

na cele socjalno-bytowe utworzonego na podstawie 

układu zbiorowego pracy. Świadczenia takie nie 

mogą jednak przekraczać rocznie kwoty odpisu pod-

stawowego z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. W 2014 r. odpis pod-

stawowy wynosi 1093,93 zł dla pracownika zatrud-
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nionego w tzw. normalnych warunkach pracy 

i 1458,57 zł dla pracownika wykonującego pracę 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-

rakterze.

Kwoty świadczeń z funduszu na cele socjalno-

-bytowe przekraczające rocznie kwotę odpisu pod-

stawowego stanowią podstawę wymiaru składek.

Błąd nr 16

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie 

ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjal-

nych nie stanowi podstawy wymiaru składek, jeśli 

jego kwota nie przekracza rocznie odpisu podstawo-

wego na zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia skład-

kowego).

Błąd nr 17

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

zapomóg losowych 

Zapomogi losowe przyznawane w przypadku klęsk 

żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych 

lub długotrwałej choroby nie stanowią podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 

ust. 1 pkt 22 rozporządzenia składkowego).

Błąd nr 18

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

składników wynagrodzenia, do których pracownik 

ma prawo w okresie niezdolności do pracy

Składniki wynagrodzenia, do których pracownik 

(na podstawie układów zbiorowych pracy lub 

przepisów o wynagradzaniu) ma prawo w czasie 

pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności 

do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, 

opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego 

i które są wypłacane za okres pobierania tego wy-

nagrodzenia lub zasiłku, nie stanowią podstawy 

wymiaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 

składkowego).

Błąd nr 19

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

dodatku uzupełniającego do 100% zasiłku 

chorobowego

Wypłacany przez pracodawcę dodatek uzupełniają-

cy 80% zasiłku chorobowego nie stanowi podstawy 

wymiaru składek, jeśli wraz z zasiłkiem nie prze-

kracza kwoty 100% podstawy wymiaru zasiłku (§ 2 

ust. 1 pkt 25 rozporządzenia składkowego).

Kwota dodatku przekraczającego wraz z zasił-

kiem 100% podstawy wymiaru zasiłku jest uwzględ-

niana w podstawie wymiaru składek.

Przykład

Pracodawca w regulaminie wynagradzania zagwa-
rantował swoim pracownikom dopłatę do zasiłku 
chorobowego do 90% kwoty dziennego zasiłku. 
Kwota dopłaty w wysokości 10% stawki dziennej nie 
stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne.

Błąd nr 20

Uwzględnienie w podstawie wymiaru składek 

kwoty rabatu uprawniającej do zakupu 

po cenach niższych przedmiotów należących 

do płatnika

Wynikające z układów zbiorowych pracy, regulami-

nów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu 

korzyści materialne polegające na uprawnieniu do 

zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektó-

rych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzy-

staniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych prze-

jazdów środkami lokomocji nie stanowią podstawy 

wymiaru składek zarówno dla pracowników, jak 

i zleceniobiorców (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 

składkowego).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 18 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 1717), 
 art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361; ost. zm. DzU  z 2013 r. 
poz. 1717),
 art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 592; ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 1645),
 ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, 
poz. 94; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106; 
ost. zm. DzU z 2010 r. nr 127, poz. 860),
 § 7 ust. 1 i § 13 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługu-
jących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU z 2013 r. 
poz. 167).
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JOANNA STOLARSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy pracodawca musi przekazać 
informację roczną o podstawie 
wymiaru składek, jeżeli co miesiąc 
przekazywał ZUS RMUA
Jestem kadrową w dużej spółce akcyjnej o ogólnopolskim zasięgu. Mimo że na 
spółce, jako na płatniku składek, nie ciąży obecnie obowiązek wydawania comie-
sięcznych informacji ZUS RMUA, zachowaliśmy zwyczaj comiesięcznego pisemnego 
informowania zatrudnionych o opłaconych za nich składkach. Czy w sytuacji, gdy 
wszyscy ubezpieczeni otrzymywali te raporty co miesiąc, musimy do końca lutego 
2014 r. powtórnie przekazać im te same informacje w formie rocznego raportu zbior-
czego – pyta Czytelnik z Wrocławia.

Nie mają Państwo obowiązku przekazania rocznej 

informacji ubezpieczonym, jeżeli przekazane im 

w ciągu roku raporty obejmują wszystkie miesiące, 

w których spółka miała obowiązek rozliczać za nich 

składki, i uwzględniają wszystkie złożone korekty. 

Jeżeli jednak ubezpieczony, mimo otrzymania mie-

sięcznych informacji, zażąda od Państwa dodatkowo 

rocznej informacji, muszą mu ją Państwo przekazać.

Termin na przekazanie ubez-
pieczonym rocznej informacji 
o kwotach należnych za nich 
składek, rozliczonych w ZUS 
w 2013 r., upływa 28 lutego 2014 r.

Od 1 stycznia 2013 r. płatnicy składek nie mają 

obowiązku comiesięcznego przekazywania ubez-

pieczonemu informacji o kwocie należnych za niego 

składek. Wszystkie informacje, które dotychczas 

były przekazywane ubezpieczonym raz na miesiąc, 

płatnik ma obowiązek przekazać im w formie rocz-

nego zestawienia. Tylko w sytuacji gdy ubezpieczo-

ny tego zażąda, płatnik ma obowiązek udzielania 

mu takich informacji, jednak nie częściej niż raz na 

miesiąc (art. 41 ust. 8 i 8b ustawy z 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: 

ustawa systemowa).

Mimo braku ustawowego obowiązku wielu płatników 

pozostało przy praktyce przekazywania ubezpieczonym 

comiesięcznych raportów ZUS RMUA. Płatnicy, którzy 

na bieżąco przekazywali ubezpieczonym informacje 

o należnych za nich składkach, nie mają obecnie obo-

wiązku ponownego przekazywania im zbiorczego zesta-

wienia rocznego, chyba że ubezpieczony tego zażąda.

Przykład

Filip B. prowadzi małe przedsiębiorstwo rodzinne. W 2013 r. 
zatrudniał w nim 5 osób: 4 pracowników, za których rozliczał 
składki przez wszystkie miesiące roku, oraz pracownicę, 
która została zatrudniona od października 2013 r. Zgodnie 
z praktyką przyjętą w tej firmie, wszyscy ubezpieczeni syste-
matycznie, co miesiąc, otrzymują od pracodawcy raporty 
ZUS RMUA (pracownicy zatrudnieni przez cały rok otrzymali 
zatem w sumie 12 raportów za 2013 r., a pracownica zatrud-
niona od października – 3 raporty).
Ponieważ informacja o składkach należnych za po-
szczególnych pracowników została im przekazana za 
każdy miesiąc, w którym pracodawca był zobowiązany 
do rozliczenia za nich składek, obecnie płatnik nie musi 
dodatkowo przekazywać ubezpieczonym rocznej infor-
macji, w podziale na poszczególne miesiące, w termi-
nie do 28 lutego 2014 r. Gdyby jednak któryś z pracow-
ników zwrócił się do niego o wydanie informacji rocznej, 
płatnik musi mu ją przekazać.
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Płatnicy, którzy comiesięcznie, na bieżąco informują 

ubezpieczonych o należnych za nich składkach, powinni 

pamiętać, że konieczność przekazania informacji rocz-

nej powstanie w odniesieniu do osób, za które były 

składane korekty raportów rozliczeniowych. Jeżeli 

o dokonanej korekcie płatnik nie poinformował ubez-

pieczonego, powinien do 28 lutego 2014 r. przygotować 

dla niego roczną informację z uwzględnieniem wszyst-

kich korekt dotyczących tego ubezpieczonego.

Przykład

Spółka akcyjna przekazuje zatrudnionym comiesięczne in-
formacje ZUS RMUA. W październiku okazało się, że kadro-
wa nie doliczyła do podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne kwot przychodu uzyskanego 
przez jedną z pracownic z tytułu umów zlecenia zawartych 
z własnym pracodawcą. W związku z tym w październi-
ku 2013 r. zostały do ZUS przekazane za tę ubezpieczoną 
korekty raportów ZUS RCA za luty, czerwiec i wrzesień br., 
o których płatnik nie poinformował ubezpieczonej. Ponieważ 
informacje o podstawie wymiaru składek uzyskane przez 
pracownicę w raportach ZUS RMUA przekazanych jej za 
luty, czerwiec i wrzesień są nieprawidłowe (raporty zostały 
sporządzone przed korektą), pracodawca powinien przy-
gotować dla tej ubezpieczonej roczne zestawienie składek 
należnych za poszczególne miesiące, wykazując w nim 
prawidłowe podstawy wymiaru składek, z uwzględnieniem 
naniesionych w październiku korekt.

Płatnik, który złożył korekty raportów rozliczenio-

wych, o prawidłowej podstawie wymiaru składek 

w poszczególnych miesiącach musi poinformować 

ubezpieczonego, jeżeli korekty nie były uwzględnione 

we wcześniej przekazanych mu raportach ZUS RMUA.

Informacja o kwotach należnych składek powinna za-

wierać datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika lub 

osoby przez niego upoważnionej (art. 41 ust. 8a ustawy 

systemowej). Płatnik nie ma natomiast obowiązku uzy-

skiwania od ubezpieczonego pisemnego potwierdzenia, 

że taka informacja została mu terminowo przekazana. 

ZUS może kontrolować podstawy wymiaru składek za-

deklarowane w dokumentach ubezpieczeniowych. Prze-

pisy nie przewidują jednak sankcji za niewywiązywanie 

się przez płatnika z obowiązku przekazywania informa-

cji ubezpieczonemu. Każda osoba, która ma trudności 

z uzyskaniem od płatnika informacji o należnych za nią 

składkach, może stan rozliczeń płatnika z ZUS zweryfi-

kować za pomocą Platformy Usług Elektronicznych 

albo zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do ZUS.

Wyjaśnienia ZUS z 8 listopada 2012 r. 
w sprawie obowiązku przekazywania 
ubezpieczonym rocznej informacji 
o należnych składkach

Art. 41 ust. 8b ustawy wskazuje na możliwość co-
miesięcznego przekazywania ubezpieczonemu in-
formacji (nie częściej niż raz w miesiącu) na żądanie 
ubezpieczonego.
Zatem w sytuacji, gdy płatnik składek na bieżąco, co 
miesiąc, przekazuje ubezpieczonym za każdy miesiąc 
przez pełny okres 12 miesięcy informacje, które zostały 
wykazane w imiennych raportach miesięcznych przeka-
zanych za danego ubezpieczonego do ZUS (z uwzględ-
nieniem korekt), nie musi dodatkowo przekazywać rocz-
nej informacji w podziale na poszczególne miesiące 
w terminie do 28 lutego roku następnego. Jednakże, gdy 
ubezpieczony zwróci się do płatnika o wydanie informa-
cji rocznej, płatnik powinien mu ją udostępnić (…).

Radosław Milczarski
Biuro Prasowe

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
  art. 41 ust. 8–8b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717).

Nasi eksperci czekają na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00. 
Numery telefonów dyżurujących ekspertów są dostępne na stronie www.spp.infor.pl, po zalogowaniu.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z konsultacji jest podanie numeru klienta (ID klienta znajduje się na fakturze zakupu prenumeraty)

Beata Skrobisz-Kaczmarek 
– radca prawny, specjalista z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, służby 
zdrowia i prawa oświatowego.

Joanna Skrobisz 
– specjalista z zakresu prawa pracy, prawa 
oświatowego dotyczącego pracowników 
państwowych i samorządowych oraz bhp.

Tylko dla prenumeratorów  SPP

bezpłatne konsultacje prawne



18 lutego 2014 roku    www.serwispp.infor.pl

BEZPIECZNA PRACA temperatura w pomieszczeniu pracy

36

DOROTA KRIGER – specjalista ds. prawa pracy 

Czy pracownik, który z powodu zbyt 
niskiej temperatury opuści miejsce 
pracy, poniesie konsekwencje
Zatrudniona w naszej firmie pracownica sekretariatu 24 stycznia 2014 r. odmówiła 
wykonywania pracy, twierdząc, że temperatura panująca w pomieszczeniu biuro-
wym była za niska – w tym dniu temperatura wynosiła 12oC. Poinformowała nas 
o tym fakcie telefonicznie i udała się do domu. Jej nieobecność uniemożliwiła ku-
rierowi dostarczenie ważnej przesyłki i spowodowała opóźnienie w realizacji zamó-
wienia jednego z naszych klientów. Czy w związku z tą sytuacją możemy pozbawić 
pracownicę wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy oraz nałożyć na nią karę 
pieniężną za opuszczenie miejsca pracy – pyta Czytelnik z Suwałk. 

W tej sytuacji nie mogą Państwo ukarać pracownicy 

za opuszczenie miejsca pracy. Pracownica miała pod-

stawy, aby odmówić wykonywania pracy w związ-

ku ze zbyt niską temperaturą, jaka panowała w po-

mieszczeniu pracy. Ponadto za czas, w którym nie 

wykonywała pracy, zachowuje prawo do wynagro-

dzenia w wysokości, jaka przysługiwałaby jej, gdy-

by normalnie świadczyła pracę. 

W trakcie wykonywania pracy może się zda-

rzyć, że pracownik z przyczyn od siebie niezależ-

nych będzie musiał powstrzymać się od świad-

czenia pracy i opuścić bez zbędnej zwłoki po-

mieszczenie, w którym wykonuje pracę. W szcze-

gólności pracownik ma obowiązek powstrzymać 

się od wykonywania pracy, gdy warunki tej pracy 

nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpo-

średnie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia albo 

gdy wykonywana przez pracownika praca stwarza 

takie niebezpieczeństwo dla innych osób. Ponadto 

pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagroże-

nia, jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pra-

cy nie usuwa tego zagrożenia. W każdej z tych 

sytuacji pracownik musi jednak niezwłocznie po-

wiadomić przełożonego o przyczynach powstrzy-

mania się od pracy lub o opuszczeniu miejsca 

pracy, bowiem wtedy jego postępowanie nie będzie 

stanowiło naruszenia obowiązku świadczenia 

pracy (wyrok SN z 9 maja 2000 r., I PKN 619/99, 

OSNP 2001/20/610, patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl). 

Uprawnienie pracownika do przerwania pracy 

i opuszczenia miejsca jej wykonywania, jako miej-

sca zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika 

albo innych osób, jest w wielu przypadkach konse-

kwencją zaniedbań pracodawcy. Pracodawca ma 

obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne wa-

runki pracy, a zatem powinien zadbać o to, aby 

w miejscu wykonywania pracy była odpowiednia 

temperatura. Bez znaczenia jest zarówno pora roku, 

jak i sytuacja finansowa pracodawcy. 

 

Pracodawca ma obowiązek za-
pewnić bezpieczne i higienicz-
ne warunki pracy, bez względu 
na sytuację finansową, w jakiej 
się znajduje. 

Jeśli zapewnienie odpowiedniej temperatury nie 

jest możliwe ze względu na specyfikę pracy, praco-

dawca powinien liczyć się z dodatkowymi obowiąz-

kami, jak np. zapewnienie posiłków regeneracyj-

nych, certyfikowanej odzieży wierzchniej, w tym 

rękawic czy obuwia, a także dostępu do pomiesz-

czenia, w którym można się ogrzać czy ochronić 

przed wiatrem. 

Temperatura w pomieszczeniach pracy powinna 

być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy, 

ale nie może być niższa niż 14°C. Chłodniej może 

być tylko w pomieszczeniach, gdzie jest to koniecz-
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ne ze względów technologicznych. W biurach oraz 

tam, gdzie jest wykonywana lekka praca fizyczna, 

temperatura nie może być niższa niż 18°C. Ponadto 

pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być za-

bezpieczone przed napływem chłodnego powietrza 

z zewnątrz (§ 31 rozporządzenia z 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy). Uchybienie tym obowiązkom 

stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowni-

ka i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 

1 tys. do 30 tys. zł. 

Jeżeli zatem zaistniała sytuacja była konsekwen-

cją zaniedbania z Państwa strony, pracownica miała 

prawo uznać, że występuje bezpośrednie zagrożenie 

dla jej zdrowia. W takim przypadku przekroczenie 

ustalonych norm w zakresie temperatury należy po-

traktować jako niebezpieczne dla sprawności fizycz-

nej i psychicznej pracownika. Państwa pracownica 

miała więc prawo powstrzymać się od wykonywania 

pracy (a nawet opuścić stanowisko pracy, gdyż samo 

zaprzestanie wykonywania pracy nie likwidowało 

zagrożenia dla jej zdrowia) do czasu, aż zapewnią 

jej Państwo warunki pracy zgodne z powołanymi 

wcześniej przepisami. 

Pracodawca może ukarać karą 
pieniężną pracownika, który 
opuścił stanowisko pracy i nie 
poinformował o powodach 
takiego postępowania. 

Ponieważ pracownica opuściła miejsce pracy, 

uprzednio informując Państwa o tym, nie jest możli-

we zastosowanie wobec niej kary pieniężnej. Zacho-

wania Państwa pracownicy nie należy traktować jak 

bezprawnego uchylania się od wykonywania pracy, 

ponieważ o zaistniałej sytuacji zostali Państwo poin-

formowani przez pracownicę, zanim opuściła stano-

wisko pracy. Dlatego wymierzenie kary w tym przy-

padku byłoby niezasadne. 

Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy 

lub oddalenia się z miejsca jej świadczenia pracownik 

ma prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie przy-

sługuje za ten okres w wysokości, w jakiej pracownik 

otrzymałby je, gdyby świadczył pracę. Przy ustalaniu 

wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, gdy 

przepisy przewidują zachowanie przez pracownika 

prawa do wynagrodzenia, należy stosować zasady 

obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop 

wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia 

ustalane w wysokości przeciętnej należy obliczać 

z miesiąca, w którym przypadł okres niewykonywania 

pracy (§ 5 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie 

ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 

pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę 

obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrów-

nawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 

przewidzianych w Kodeksie pracy). 

Przykład 

Pracownica otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 
w kwocie 2500 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 
200 zł i premię regulaminową – 10% wynagrodzenia 
zasadniczego, tj. 250 zł. 11 i 12 lutego 2014 r. nie wy-
konywała pracy ze względu na zbyt niską temperaturę 
w pomieszczeniu pracy (13°C). O przyczynie nieobec-
ności pracownica poinformowała pracodawcę. Za 
miesiąc, w którym pracownica powstrzymała się od 
wykonywania pracy, pracodawca będzie musiał wypła-
cić jej wynagrodzenie w przysługującej jej zazwyczaj 
wysokości, tj. łącznie 2950 zł. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 art. 94 pkt 4, art. 108 § 2, art. 210 § 1–4, art. 232, art. 283 § 1 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 1028),
 § 30–31 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(j.t. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650; ost. zm. DzU z 2011 r. nr 173, poz. 1034),
 § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. 
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodo-
wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. 
DzU z 2003 r. nr 230, poz. 2292),
 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycz-
nych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279).

Czytelniku, zaproponuj własny temat! 
Jeśli masz wątpliwości dotyczące tematyki poruszanej na łamach „Serwisu PP”, prześlij swój temat pod adresem: 

jolanta.bugaj@infor.pl
Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.

C Z E K A M Y  N A   T W O J E   P R O P O Z YC J E
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Procedura obliczania dodatkowego 
rocznego wynagrodzenia

zasada: trzynastkę wypłaca się do 
31 marca roku kalendarzowego na-
stępującego po roku, za który ona 
przysługuje (art. 5 ust. 2 ustawy 
z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pra-
cowników jednostek sfery budżeto-
wej (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1144, 
dalej: ustawa o dodatkowym wyna-
grodzeniu rocznym)

wyjątek: pracownikowi, z którym 
rozwiązano stosunek pracy 
w związku z likwidacją pracodaw-
cy, trzynastkę wypłaca się w dniu 
rozwiązania stosunku pracy (art. 5  
ust. 3 ustawy o dodatkowym wyna-
grodzeniu rocznym)

przy obliczeniu trzynastki uwzględ-
nia się m.in.:
■  wynagrodzenie za pracę fak-

tycznie wykonaną,

■  dodatki, np. za wieloletnią pra-
cę, funkcyjny (nie uwzględnia 
się dodatku w części, w jakiej 
został wypłacony za okres nie-
obecności w pracy),

■  inne niż ww. świadczenia, które 
uwzględniane są przy wylicza-
niu ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy,

■  wynagrodzenie za urlop wypo-
czynkowy,

■  wynagrodzenie za czas pozosta-
wania bez pracy w przypadku 
pracownika, którego sąd przy-
wrócił do pracy

przy obliczeniu trzynastki nie uwzględ-
nia się m.in.:
■  wynagrodzenia za czas niezdol-

ności do pracy wskutek choroby 
lub odosobnienia w związku 
z chorobą zakaźną,

■  wynagrodzenia za czas gotowości 
do pracy,

■  wynagrodzenia za czas niezawi-
nionego przestoju,

■  wynagrodzenia za usprawiedli-
wione nieobecności w pracy inne 
niż urlop wypoczynkowy, np. wy-
nagrodzenie za okres korzystania 
z urlopu szkoleniowego,

■  ekwiwalentu pieniężnego za niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy,

■  jednorazowych lub nieperiodycz-
nych wypłat za spełnienie okre-
ślonego zadania, za określone 
osiągnięcie,

■  nagród z zakładowego funduszu 
nagród, dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego,

■  odpraw emerytalnych, rentowych 
oraz odpraw wypłacanych 
w związku z rozwiązaniem sto-
sunku pracy,

■  odszkodowań, wynagrodzeń przy-
sługujących w związku z rozwią-
zaniem stosunku pracy,

■  nagród jubileuszowych

Trzynastkę oblicza się jako 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę, które pra-
cownik otrzymał w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje trzy-
nastka (art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).
Ustala się ją proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez pracowni-
ka, w sytuacji gdy pracownik przepracował co najmniej 6 miesięcy, a nie 
przepracował całego roku kalendarzowego (wyjątki od nabycia prawa do 
trzynastki po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy – zob. procedura 
ustalania prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia na str. 39)

DODATKOWE ROCZNE WYNAGRODZENIE 
DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ, 

TZW. TRZYNASTKA

TERMIN WYPŁATY 
TRZYNASTKI

ZASADY 
USTALANIA
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Procedura ustalania prawa do 
dodatkowego rocznego wynagrodzenia

WARUNKI POZYTYWNE

zakładowy staż pracy – przepracowanie u danego praco-
dawcy (jednostka sfery budżetowej) co najmniej 6 mie-
sięcy:
■  uwzględnia się wyłącznie okresy faktycznego wyko-

nywania pracy na podstawie stosunku pracy (nie 
uwzględnia się okresów pobierania zasiłku dla bezro-
botnych, zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-
prawnej),

■  uwzględnia się okres pracy na rzecz poprzedniego 
pracodawcy (jednostki sfery budżetowej), jeśli zmia-
na pracodawcy nastąpiła w trybie art. 231 k.p. albo 
z przepisów prawa wynika następstwo prawne pomię-
dzy poprzednim a nowym pracodawcą

WYJĄTKI OD WYMOGU PRZEPRACOWANIA CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY:
■  nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z or-

ganizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),

■  zatrudnienie pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż 
3 miesiące,

■  powołanie pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowanie do odbycia służby zastępczej,

■  rozwiązanie stosunku pracy w związku z: przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności 
do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, likwidacją pracodaw-
cy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, likwidacją jednostki organizacyjnej praco-
dawcy lub jej reorganizacją,

■  podjęcie zatrudnienia w wyniku: przeniesienia służbowego, na podstawie powołania lub wyboru, w związku z likwida-
cją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, w związ-
ku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją, po zwolnieniu z czynnej służ-
by wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,

■   korzystanie z urlopów: wychowawczego, macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskie-
go, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu 
dla poratowania zdrowia,

■   korzystanie przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształ-
cenia zawodowego,

■   wygaśnięcie stosunku pracy na skutek śmierci pracownika

■  nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwająca dłużej 
niż 2 dni,

■  stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie 
nietrzeźwości,

■  nałożenie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze 
służby,

■  rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika

(art. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym)

WARUNKI NEGATYWNE 
(wystąpienie jednego z nich skutkuje brakiem prawa 
do trzynastki, niezależnie od długości stażu pracy)

NABYCIE PRZEZ PRACOWNIKA PRAWA
DO DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO, 

TZW. TRZYNASTKI



  Problem  Prowadzę działalność gospodarczą we Francji (opłacam tam składki i mieszkam), chcę założyć firmę 

w Polsce. Czy będę musiał odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce? 

  Odpowiedź  Nie będzie Pan musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce, jeżeli będzie Pan 

podlegał ubezpieczeniom społecznemym we Francji. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny ra-

chunek w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, będzie podlegała zabezpieczeniu społecznemu w danym 

państwie członkowskim, jeżeli znaczną część działalności będzie prowadziła w tym kraju. 

Uzasadnienie  Osoba, która prowadzi działalność na 

własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej państw, 

podlega ustawodawstwu tego państwa, w którym mieszka, 

jeśli prowadzi tam znaczną część swojej działalności.

Przy ustalaniu, czy znaczna część działalności jest pro-
wadzona w państwie zamieszkania, bierze się pod uwagę 
obrót, czas pracy, liczbę świadczonych usług oraz dochód.
Jeśli z ogólnej oceny wynika, że udział wszystkich wy-

mienionych kryteriów w państwie zamieszkania jest 

mniejszy niż 25%, uznaje się, że znaczna część działal-

ności jest wykonywana w tym państwie.

W sytuacji gdy będą spełnione powyższe warunki, 

będzie Pan podlegał ubezpieczeniom społecznym we 

Francji i nie będzie Pan podlegał ubezpieczeniom 

w Polsce. 

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności w Polsce, musi 

Pan uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

Ewidencję prowadzi gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osoby zagra-

nicznej, która chce w Polsce jedynie prowadzić działalność 

gospodarczą, zachowując miejsce stałego pobytu w kraju 

macierzystym, właściwość miejscową gminy dla celów ewi-

dencyjnych określa się według głównego miejsca wykony-

wania tej działalności na terytorium Polski.

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 9, art. 13–14a  rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. 

w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do 
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek 
i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU UE L 1971 r. 
nr 149; ost. zm.  DzU UE L 2008 r. nr 177).

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

Anna 
Welsyng 
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w sieci
Naj!epsze 

praktyki
INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 
Biuro Obsługi Klienta tel. 22 212 07 30,  
e-mail: doradca@inforlex.pl

BEZPŁATNA PREZENTACJA: 
www.inforlex.pl/prezentacja
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zakładowe prawo pracy Z WOKANDY

MICHAŁ CULEPA – prawnik, specjalista ds. prawa pracy, szkoleniowiec

Regulamin wynagradzania obowiązuje 
pomimo nieścisłości w jego przepisach 
Nie wolno pomijać postanowień regulaminu wynagradzania, nawet wtedy, gdy wy-
dają się one niejasne lub wewnętrznie sprzeczne. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku 
z 14 stycznia 2014 r. (II PK 157/13). 

Sławomir P. był zatrudniony na stanowisku kie-

rowcy w firmie spedycyjnej. W czasie podróży 

zagranicznych najczęściej nocował w kabinie sa-

mochodu, którym podróżował. Pracodawca wy-

płacał mu jedynie diety, ale w wyższej kwocie, 

niż przewidziano w przepisach o podróżach służ-

bowych. Nie wypłacał ryczałtów ani innych na-

leżności z tytułu noclegów, twierdząc, że taki 

nocleg jest przez pracodawcę zapewniony. Kie-

rowcy mogli nocować w kabinach, gdzie były 

miejsca do spania, posiadali też niezbędne wypo-

sażenie (np. lodówkę).

Mimo to po rozwiązaniu umowy o pracę Sławomir P. 

wytoczył powództwo, w którym zażądał od pracodaw-

cy wypłaty – jego zdaniem – należnych mu ryczałtów 

za noclegi w podróżach służbowych, wykonywanych 

przez mniej więcej 2,5 roku zatrudnienia.

Orzeczenia sądów

Sąd I instancji zasądził na rzecz Sławomira P. ponad 

50 tys. zł zaległych ryczałtów wraz z ustawowymi 

odsetkami. Apelację spółki oddalił sąd II instancji. 

Sprawa trafiła po raz pierwszy do Sądu Najwyższe-

go (dalej: SN), który wyrokiem z 12 września 

2012 r. (II PK 44/12) nakazał ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

Sąd II instancji po ponownym rozpoznaniu sprawy 

podtrzymał poprzednie orzeczenie zasądzające ponad 

50 tys. zł ryczałtów za noclegi. W uzasadnieniu orze-

czenia sąd wskazał, że wypłata podwyższonych diet, 

mających charakter świadczenia łączącego ryczałty za 

noclegi i diety, następowała na mocy regulaminu wy-

nagradzania. Zapisy tego regulaminu były zaś, zda-

niem sądu, nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne 

(jeden przepis wskazywał, że kierowcom nie należą 

się żadne świadczenia za noclegi w trasie, inny – że 

podwyższona dieta obejmuje także koszty noclegów 

w kabinie ciężarówki). Od tego wyroku ponownie 

skargę kasacyjną do SN złożył pracodawca.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

SN uchylił orzeczenia apelacyjne, ale zwrócił spra-

wę do ponownego rozpoznania do sądu I instancji. 

W uzasadnieniu wskazał, że pracodawca mógł okre-

ślić należności z tytułu noclegu w kabinie samocho-

du w przepisach zakładowych – regulaminie wyna-

gradzania. Sądy zaś nie wzięły pod uwagę przepisów 

regulaminu wynagradzania spółki. Natomiast, zda-

niem SN, sąd ma obowiązek zastosować przepisy 

zakładowe, jeżeli są prawidłowo ogłoszone przez 

pracodawcę. Jeżeli przepisy regulaminowe spra-
wiają wrażenie wewnętrznie sprzecznych, to na-
leży zastosować odpowiednie reguły wykładni, 
a nie odrzucać z tego powodu stosowanie przepi-
sów zakładowych. 

SN stwierdził, że istnieje w tym wypadku potrze-

ba oceny, czy pracodawca w ogóle zapłacił należno-

ści za noclegi, które były zapisane w przepisach re-

gulaminowych. Tego ani sąd II, ani I instancji nie 

stwierdziły, gdyż – jak wskazał SN – zignorowały 

przepisy zakładowe. Dlatego sprawa wróciła do po-

nownego rozpoznania do I instancji.

Wnioski dla pracodawców

Jeżeli przepisy zakładowe są prawidłowo ogłoszone 

i wprowadzone, to należy dokonać ich wykładni. 

Nawet gdy są wewnętrznie sprzeczne czy źle napi-

sane, to nie uchyla to ich mocy jako przepisów pra-

wa pracy, jeżeli spełniają one warunki wskazane 

w art. 9 § 2–4 Kodeksu pracy, tzn. są korzystniejsze 

od przepisów ustawowych, wykonawczych, ukła-

dów zbiorowych, i nie zawierają unormowań dys-

kryminujących. ■
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Zamówienia na prenumeratę:

Biuro Obsługi Klienta:

 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 

tel. 22 212 07 30, 801 626 666, 

e-mail: bok@infor.pl

strona: www.sklep.infor.pl

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi 

pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub powie la nie in ną 

me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści 

lub części jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: COLDRUK

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT,

NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek stów 

oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za twier dzo nych 

do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my. Nie po no-

si my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych 

na ła mach. 

Nakład 1090 egz.

W numerze 8 „Serwisu PP”:
• Zwrot kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego
• Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w okresie wypowiedzenia 

umowy o pracę
• Koordynacja zabezpieczenia społecznego pracowników na podstawie umowy między 

Polską a Ukrainą

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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

Prenumerata 2014
www.sklep.infor.pl
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014 r.) w cenie 1399 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014 r.) 

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



  Co miesiąc w formie książkowej wyczerpujące opracowanie jednego z tematów 
kadrowych 

Nowe dodatki – raz w miesiącu!

  „ Prawo w jednostkach budżetowych” – wyjaśniamy aktualne problemy 
kadrowych z jednostek budżetowych

  „Płace i rozliczenia” – poświęcony tematyce naliczania wynagrodzeń

  „Kompendium Kadrowe – procedury” – krok po kroku wskazujemy właściwy 
sposób postępowania pracodawcy w sprawach pracowniczych

  4 razy w roku płyta CD z obszernym zbiorem artykułów, druków i formularzy 
dotyczących jednego z zagadnień prawnopracowniczych

  cały rok dostęp do wydania internetowego czasopisma gratis www.spp.infor.pl 

Informacje i zamówienia
Biuro Obsługi Klienta: 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY w 2014 roku 

200x285 reklama spp 186 362 bez kolka indd 1 2014 02 06 13:07:071:37



Czytaj porady 

Sprawdzaj zmiany w przepisach

Oglądaj wideoszkolenia

Słuchaj audycji ekspertów

Dzwoń do Teleporadni

w sieci
Naj!epsze 

praktyki

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta, tel. 801 626 666, e-mail: doradca@inforlex.pl

BEZPŁATNA PREZENTACJA: www.inforlex.pl/prezentacja

na makach 200 285 kik pantone SPP 2 indd 1 2014 02 05 13 14 51




