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AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Szkolenia i egzaminy marynarzy
Od 18 marca 2014 r. odrębnie uregulowane zostały kwe-
stie szkoleń i egzaminowania marynarzy działu pokłado-
wego. Dotychczas zasady te były ustalane wspólnie 
w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. Obec-
nie wprowadzone zostały nowe ramowe programy szko-
leń dla tej grupy zawodowej. Osoby, które ukończyły 
szkolenie przed 18 marca 2014 r., zdają egzaminy na do-
tychczasowych zasadach (nie później jednak niż do 
1 lipca 2014 r.).

Nowe programy wprowadza rozporządzenie Mini-

stra Infrastruktury i Rozwoju z 5 lutego 2014 r. 

w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowe-

go (DzU z 2014 r. poz. 258).

Egzaminy komornicze
Od 19 marca 2014 r. z egzaminu konkursowego komor-
niczego będzie wykluczony kandydat, który podczas 
jego trwania posługuje się niedozwolonymi materiałami 
(np. tekstami ustaw) lub posiada przy sobie urządzenia 
służące do przekazywania i odbioru informacji, korzysta 
z pomocy innej osoby, pomaga pozostałym zdającym 
lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z 13 lutego 2014 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych 

oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego 

i komorniczego (DzU z 2014 r. poz. 264).

Odpowiedzialność rzeczoznawców 
majątkowych
Od 19 marca 2014 r. będą obowiązywać nowe zasady 
postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzial-
ności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Prze-
wodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej 
jest uprawniony – w celu zebrania materiału dowodo-

wego w toczącym się postępowaniu – do występowania 
do organów administracji publicznej, wymiaru spra-
wiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie 
informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępo-
wania wyjaśniającego. Do realizowania zadań w komi-
sji przewodniczący będzie mógł wyznaczyć swego za-
stępcę. Wynagrodzenie członków komisji w sprawach 
przekazanych komisji do 31 grudnia 2013 r. będzie usta-
lane na dotychczas obowiązujących zasadach, nowe 
stawki będą dotyczyć postępowań wszczętych w komi-
sji od 1 stycznia 2014 r. – członkom komisji o 200 zł 
podwyższono wynagrodzenie za sprawę (z 400 zł).

Takie m.in. regulacje przewiduje rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. 

w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności 

zawodowej rzeczoznawców majątkowych (DzU 

z 2014 r. poz. 266).

Szkolenia operatorów numerów 
alarmowych
Od 19 marca 2014 r. będą obowiązywać nowe regulacje 
dotyczące szkoleń operatorów numerów alarmowych. 
Ośrodek szkolący (m.in. wojewoda) odpowiada za za-
pewnienie bazy dydaktycznej oraz kadry szkolącej ope-
ratorów. Listę osób wymagających szkolenia (w tym 
w celu potwierdzenia posiadania kwalifikacji) ma prze-
kazywać do ośrodka szkoleń kierownik centrum powia-
damiania ratunkowego (lub jego zastępca). Kandydat na 
operatora numerów alarmowych musi wykazać uczest-
nictwo we wszystkich zajęciach teoretycznych i prak-
tycznych objętych programem szkolenia. Pozytywny 
wynik (zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej) 
upoważnia kandydata do uzyskania certyfikatu.

Takie regulacje zawiera rozporządzenie Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z 21 lutego 2014 r. w spra-

wie szkoleń operatorów numerów alarmowych (DzU 

z 2014 r. poz. 269).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 18–24 III  2014 r.
20 marca
■  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 luty 2014 r.,
■  wpłata zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych w lutym 2014 r. m.in. wypłat ze stosunku służbowego, 

stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego, wypłat należności i świadczeń, np. z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia 
i o dzieło.

OPRAC. DANUTA KOŚKA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI
  PRAWO PRACY

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 2014 r. poz. 191; j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1645)

Świadczenia urlopowe w 2014 r.
Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy

Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego
na pełny etat 1093,93 zł
na 3/4 etatu 820,45 zł
na 1/2 etatu 546,97 zł
na 1/4 etatu 273,48 zł

Dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

Wymiar etatu Wysokość świadczenia urlopowego
na pełny etat 1458,57 zł
na 3/4 etatu 1093,93 zł
na 1/2 etatu 729,29 zł
na 1/4 etatu 364,64 zł

Dla pracownika młodocianego
Okres nauki Wysokość świadczenia urlopowego

w pierwszym roku nauki 145,86 zł
w drugim roku nauki 175,03 zł
w trzecim roku nauki 204,20 zł

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

Wpłaty na PFRON

Okres Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia
Od 1 marca 2014 r. 

do 31 maja 2014 r.

3823,32 zł 1554,18 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie 
z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r.

Od 1 grudnia 2013 r. 
do 28 lutego 2014 r.

3651,72 zł 1484,42 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie 
z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r.

(j.t. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1645; MP z 2014 r. poz. 148)

 ZUS

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

od  1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 9365,00 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r.)

od  1 grudnia do 31 grudnia 2013 r. 9129,30 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2013 r.)
(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717; MP z 2013 r. poz. 904, MP z 2014 r. poz. 4)

Wskaźnik waloryzacji
Wskaź nik wa lo ry za cji pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo wego przy ję tej do ob li cze nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go Pod sta wa praw na
II kwartał 2014 r. 105,80% MP z 2014 r. poz. 166

I kwartał 2014 r. 97,6% MP z 2013 r. poz. 954

IV kwartał 2013 r. 97,9% MP z 2013 r. poz. 675

III kwartał 2013 r. 106,5% MP z 2013 r. poz. 473

(j.t. DzU z 2014 r. nr 159)
Stan prawny na 6 marca 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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KATARZYNA KALATA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Służby mundurowe za czas niezdolności 
do pracy otrzymają 80% uposażenia 
Żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, funkcjonariusze służb specjalnych 
i BOR za czas niezdolności do pracy będą otrzymywać 80% uposażenia, a nie jak 
dotychczas 100%. Nowelizacja w tym zakresie oczekuje obecnie już tylko na 
podpis Prezydenta.

Obniżenie uposażenia dla służb mundurowych przewi-
duje ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Pań-
stwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony 
Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojsko-
wej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariu-
szy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 
Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o służbach).

Funkcjonariusze zachowają prawo do 100% 
uposażenia, jeżeli niezdolność do pracy zostanie 
spowodowana:
■  wypadkiem w związku z pełnieniem służby, 
■  w związku ze szczególnymi właściwościami 

lub warunkami służby, 
■  wypadkiem w drodze do miejsca pełnienia 

służby lub w drodze powrotnej ze służby, 
■  przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią 

umyślnego czynu zabronionego w związku z wyko-
nywaniem czynności funkcjonariusza, stwierdzone-
go orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,

■  na skutek czynów o charakterze bohaterskim 
spełnionych w szczególnie niebezpiecznych 
warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, 
z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie pra-
wa, nietykalności granic państwowych, życia, 
mienia i bezpieczeństwa obywateli.

Przykład

Policjant w dniu wolnym od pracy, spacerując 
po miejskim parku, zauważył napad 3 mężczyzn 

na bezbronnych 2 nastolatków. Funkcjonariusz, 
broniąc chłopców przed napastnikami, doznał 
złamania ręki. Za cały okres niezdolności do pra-
cy policjant zachowa prawo do uposażenia 
w wysokości 100%, ponieważ choroba powsta-
ła na skutek czynów o charakterze bohaterskim 
w obronie życia. W sytuacji gdyby policjant zła-
mał rękę na spacerze, potykając się np. o konar 
drzewa, nabyłby prawo do uposażenia w wyso-
kości 80%.

Ustawa o służbach przewiduje również inne sy-
tuacje, w których funkcjonariusz nabędzie prawo 
do 100% uposażenia za czas niepełnienia służby. 
Do takich sytuacji można zaliczyć:
■  chorobę przypadającą w okresie ciąży,
■  poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim 

przewidzianym dla kandydatów na dawców ko-
mórek, tkanek i narządów oraz poddanie się 
zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narzą-
dów,

■  oddanie krwi lub jej składników w jednostkach 
organizacyjnych publicznej służby krwi lub 
z powodu badania lekarskiego dawców krwi.
We wszystkich innych sytuacjach powodują-

cych niezdolność do pracy (np. grypy) funkcjona-
riusze nabędą prawo do 80% uposażenia za każdy 
dzień choroby. Ponadto za okres opieki nad zdro-
wym lub chorym członkiem rodziny funkcjona-
riusz również zachowa prawo do uposażenia 
w wysokości 80%.

Wynagrodzenie za 1 dzień niezdolności do pra-
cy będzie wynosiło 1/30 uposażenia. Podstawę 
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uposażenia za okres niezdolności do pracy będzie 
stanowić uposażenie zasadnicze wraz z dodatka-
mi o charakterze stałym, należne funkcjonariu-
szowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służ-
bowym, z uwzględnieniem powstałych w tym 
okresie zmian, mających wpływ na prawo do upo-
sażenia i innych należności lub ich wysokość.

Przykład

Starszy inspektor CBA, który ma prawo do upo-
sażenia w wysokości 3400 zł i do dodatku 
w wysokości 5% uposażenia (170 zł), stał się 
niezdolny do pracy przez okres 10 dni z powodu 
zapalenia oskrzeli. Wynagrodzenie za okres nie-
zdolności do pracy będzie wynosiło 952 zł, 
zgodnie z wyliczeniami:
■ 3400 zł + 170 zł = 3570 zł (podstawa wyna-

grodzenia za czas choroby),
■ 3570 zł : 30 = 119 zł (wynagrodzenie za dzień 

niezdolności do pracy w wysokości 100%),
■ 119 zł x 80% = 95,20 zł,
■ 95,20 zł x 10 dni = 952 zł.

Jedną z ważniejszych zmian, jaką wprowadza 
ustawa o służbach, jest możliwość przeprowadze-
nia kontroli prawidłowości wykorzystywania 
zwolnienia lekarskiego oraz prawidłowości wy-
stawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariu-
szom i żołnierzom przez:
■  komisje lekarskie, 
■  bezpośredniego przełożonego.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nie-
prawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskie-
go, funkcjonariusz straci prawo do uposażenia za 
cały okres tego zwolnienia. Kontrola prawidłowo-
ści wykorzystania zwolnień lekarskich będzie po-
legać na ustaleniu, czy funkcjonariusz w okresie 
orzeczonej niezdolności do służby oraz sprawo-
wania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym 
członkiem rodziny:
■  nie wykonuje pracy zarobkowej,
■  nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego 

w sposób niezgodny z jego celem.

Przykład 

Przyjmijmy, że funkcjonariusz straży granicznej 
dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 2 do 

18 maja br. w związku z urazem kręgosłupa. Ko-
lejne zwolnienia lekarskie przedłożył na okresy 
od 19 do 23 maja, a następnie od 24 do 31 maja 
2014 r. Zgodnie z zaleceniami lekarza funkcjo-
nariusz powinien leżeć. W wyniku przeprowa-
dzonej kontroli prawidłowości wykorzystywania 
zwolnienia lekarskiego przez bezpośredniego 
przełożonego, która miała miejsce 26 maja 
2014 r., ustalono, że pracownik mył okna. Usta-
lenia te zostały zapisane w protokole z kontroli. 
Na tej podstawie funkcjonariusz został pozba-
wiony prawa do uposażenia za cały okres objęty 
trzecim zwolnieniem lekarskim, wystawionym 
na okres od 24 do 31 maja 2014 r. Postępowa-
nie pracodawcy było prawidłowe. 

Środki zaoszczędzone w wyniku obniżenia 
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy zo-
staną przekazane na fundusz nagród i zapomóg.

Zmianie również ulegną zasady przyznawania 
nagród rocznych dla funkcjonariuszy. Po wejściu 

w życie ustawy funkcjonariusze będą mieli pra-

wo do nagrody rocznej w wysokości 1/12 upo-

sażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, 

za który nagroda przysługuje. Nagroda roczna 
będzie przysługiwać, jeżeli funkcjonariusz w da-
nym roku kalendarzowym będzie pełnił służbę 
przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzo-
wych.

Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzo-
wego będą nadal podlegały sumowaniu, przyjmu-
jąc, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc 
kalendarzowy.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia mie-
siąca następującego po upływie 30 dni od ogło-
szenia. Ustawa obecnie czeka na podpis Prezy-
denta.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1–10 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Po-
licji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży 
Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, usta-
wy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjona-
riuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 
Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz nie-
których innych ustaw (w dniu oddania numeru do druku usta-
wa oczekiwała na podpis Prezydenta).
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MONIKA WACIKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy, były pracownik Departamentu Prawnego GIP

Rekompensata za dodatkową pracę 
w niedziele i święta
Pracownikowi, który wykonywał pracę w niedzielę lub święto, należy się w zamian 
inny dzień wolny. Jeżeli pracodawca nie może udzielić dnia wolnego do końca 
okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje 100% dodatek za każdą 
nadliczbową godzinę pracy w niedzielę lub święto, wypłacany na koniec 
miesiąca, w którym dodatkowa praca miała miejsce.

Jeśli pracownik wykonuje dodatkową pracę 
w niedzielę lub święto, pracodawca powinien od-
dać mu co do zasady inny dzień wolny. W przy-
padku niedzieli termin tego dnia wolnego powi-
nien przypadać na 6 kolejnych dni po takiej 
niedzieli, a jeśli jest to niemożliwe, nie później 
niż do końca okresu rozliczeniowego. W przy-
padku wezwania do pracy w święto, oddanie dnia 
wolnego powinno nastąpić w jakimkolwiek ter-
minie, byleby w ramach danego okresu rozlicze-
niowego.

Przykład

Pracownicy zatrudnieni w biurze rachunkowym 
w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym pokry-
wającym się z kwartałami roku kalendarzowe-
go, w związku z koniecznością usuwania skut-
ków awarii rurociągu, która spowodowała 
zalanie siedziby pracodawcy (czyli w związku 
z koniecznością ratowania mienia pracodaw-
cy), zostali wezwani do pracy w niedzielę 2 mar-
ca 2014 r. Za tę pracę pracodawca powinien 
udzielić im dnia wolnego co do zasady w ciągu 
kolejnych 6 dni, tj. do 8 marca, ale jeśli nie bę-
dzie miał takiej możliwości – do końca marca, 
tzn. do końca 3-miesięcznego okresu rozlicze-
niowego.

Termin oddania dnia wolnego za dodatkową 
pracę w niedzielę lub święto ustala jednostronnie 
pracodawca. Pracownik nie może więc kwestio-
nować decyzji pracodawcy w tym zakresie.

Dzień wolny a wypłata 
wynagrodzenia

Dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto 
może być oddany albo w tym samym miesiącu, 
w którym miała miejsce dodatkowa praca, albo – 
jeśli pozwala na to dłuższy okres rozliczeniowy 
– w innym miesiącu, ale w ramach tego okresu. 
Jakkolwiek samo udzielanie dnia wolnego nie bu-
dzi istotnych wątpliwości i nie sprawia pracodaw-
com większych problemów, to ogromne trudności 
i mnóstwo błędów powoduje naliczenie wynagro-
dzenia w takim przypadku.

Ustalając wysokość wynagrodzenia w okolicz-
nościach, gdy pracodawca oddaje dzień wolny za 
dodatkową pracę w niedzielę lub święto, należy 
pamiętać, że: 
■  pracodawca ma obowiązek wypłacić pracowni-

kowi w danym miesiącu takie wynagrodzenie, 
jakie pracownik sobie wypracował – czyli za 
każdą godzinę przepracowaną, 

■  jeśli pracownik w związku z taką formą rekom-
pensaty za pracę w niedzielę lub święto nie dopra-
cuje obowiązującego go w danym miesiącu wy-
miaru czasu pracy, pracodawca nie może z tego 
tytułu pomniejszyć wynagrodzenia pracownika.
Jeśli pracownik odbiera dzień wolny za pracę 

w niedzielę lub święto w tym samym miesiącu, 
w którym dodatkowa praca miała miejsce, należy 
wypłacić mu wypracowane przez niego wynagro-
dzenie, nie pomniejszając go jednak, w razie gdy-
by oddanie dnia wolnego spowodowało niedopra-
cowanie przez niego obowiązującego w tym 
miesiącu wymiaru czasu pracy.
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Przykład

Pracownik, wynagradzany stawką miesięczną 
3000 zł, został wezwany do pracy w niedzielę 
2 marca 2014 r. na 8 godzin. W zamian za tę pra-
cę pracodawca udzielił mu dnia wolnego w pią-
tek 21 marca. Pracownik miał w tym miesiącu do 
przepracowania 168 godzin i tyle przepracował. 
Najpierw miał 8 dodatkowych godzin pracy, za 
które potem otrzymał 1 dzień (8 godzin) wolny 
od pracy. Dodatkowa praca została więc zbilan-
sowana czasem wolnym. Pracownik w tym mie-
siącu powinien zatem otrzymać 3000 zł.

Przykład

Pracownik, wynagradzany stawką miesięczną 
3000 zł, został wezwany do pracy w niedzielę 
2 marca 2014 r. na 2 godziny. W zamian za tę 
pracę pracodawca udzielił mu dnia wolnego 
w piątek 21 marca. Pracownik miał w tym miesią-
cu do przepracowania 168 godzin. W związku 
z udzieleniem całego dnia wolnego za 2 przepra-
cowane w niedzielę godziny, pracownik nie do-
pracował w tym miesiącu 6 godzin. Pracodawca 
nie może pomniejszyć mu jednak z tego tytułu 
wynagrodzenia. Za marzec pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie w wysokości 3000 zł.

Przykład

Pracownik, wynagradzany stawką miesięczną 
w wysokości 3000 zł, został wezwany do pracy 
w niedzielę 2 marca 2014 r. na 12 godzin. W za-
mian za tę pracę pracodawca udzielił mu dnia 
wolnego w piątek 21 marca. Pracownik miał 
w tym miesiącu do przepracowania 168 godzin, 
lecz wypracował o 4 więcej (z 12 godzin dodat-
kowej pracy w niedzielę, 8 zostało zrekompenso-
wanych dniem wolnym, zaś 4 pozostałe stanowi-
ły pracę w godzinach nadliczbowych dobowych 
przypadających w niedzielę). Pracownik w tym 
miesiącu powinien zatem otrzymać 3000 zł oraz 
za 4 godziny dodatkowej pracy – normalne wy-
nagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.

W przypadku pracowników wynagradzanych staw-
ką godzinową zasady rekompensaty są identyczne.

Przykład

Pracownik, wynagradzany stawką godzinową 
w wysokości 20 zł, został wezwany do pracy w nie-
dzielę 2 marca 2014 r. na 12 godzin. W zamian za 
tę pracę pracodawca udzielił mu dnia wolnego 
w piątek 21 marca. Pracownik miał w tym miesią-
cu do przepracowania 168 godzin, lecz wypraco-
wał o 4 więcej (z 12 godzin dodatkowej pracy 
w niedzielę 8 zostało zrekompensowanych dniem 
wolnym, zaś 4 pozostałe stanowiły pracę w godzi-
nach nadliczbowych dobowych przypadających 
w niedzielę). Pracownik w tym miesiącu powinien 
zatem otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w wy-
sokości 3440 zł (20 zł x 172 godz.) oraz 100% 
dodatek za 4 godziny dodatkowej pracy.

Dodatek z tytułu pracy 
w niedzielę lub święto
Pracodawca, który nie ma możliwości udzielenia 
pracownikowi (w okresie rozliczeniowym) dnia 
wolnego za pracę w niedzielę lub święto, musi 
w zamian za taką pracę wypłacić pracownikowi 
oprócz normalnego wynagrodzenia 100% dodatek. 
Dodatek ten jest jednak wypłacany jedynie za go-
dziny pracy w tym dniu. 

Przykład

Pracownik wynagradzany stawką miesięczną 
w wysokości 2500 zł w marcu 2014 r. miał do 
przepracowania 168 godzin. W związku ze szcze-
gólnymi okolicznościami, uzasadniającymi pracę 
w niedzielę, został wezwany do pracy 2 marca na 
6 godzin. Z uwagi na fakt, że do końca okresu roz-
liczeniowego (miesięcznego) pracodawca nie 
miał możliwości udzielenia pracownikowi w za-
mian innego dnia wolnego, na koniec miesiąca 
oprócz wynagrodzenia w wysokości 2500 zł pra-
cownikowi należy się za 6 godzin dodatkowej pra-
cy w niedzielę także 100% dodatek z tego tytułu.

Dodatek wypłacany w miesiącu, 
w którym wystąpiła praca 
w niedzielę lub święto
Na oddanie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub 
święto pracodawca ma czas co do zasady do końca 
okresu rozliczeniowego. W razie braku możliwości 
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oddania takiego dnia wolnego, pracodawca musi 
wypłacić pracownikowi dodatek z tego tytułu – po-
winien to zrobić w miesiącu, w którym miała miej-
sce dodatkowa praca. Wynika to z zasady, że pra-
cownik w każdym miesiącu powinien otrzymać 
takie wynagrodzenie, jakie w tym miesiącu wypra-
cował. Decyzja o sposobie rekompensaty dodatko-
wej pracy w niedzielę lub święto powinna być zatem 
podjęta przez pracodawcę w miesiącu, w którym ta 
praca wystąpiła. Jeśli pracodawca dojdzie do wnios-
ku, że nie może udzielić pracownikowi dnia wolne-
go w zamian – powinien wypłacić mu 100% doda-
tek z tytułu pracy w niedzielę lub święto wraz 
z wynagrodzeniem za ten miesiąc, a jeśli uzna, że 
oddanie dnia wolnego jest możliwe – na jego udzie-
lenie ma czas do końca okresu rozliczeniowego.

Przykład

Pracownik, zatrudniony w 3-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, w marcu 2014 r. został wezwany 
do pracy w niedzielę na 6 godzin. Z uwagi na duże 
obłożenie pracą, pracodawca podjął decyzję, że 
w okresie rozliczeniowym nie będzie mógł udzielić 
pracownikowi dnia wolnego w zamian za tę pracę. 
Dlatego wraz z wynagrodzeniem za przepracowa-
ny w marcu czas wypłaci pracownikowi 100% do-
datek z tytułu 6 godzin wypracowanych w niedzie-
lę. Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Dodatek z tytułu pracy w niedzielę 
lub święto pracodawca powinien 
wypłacić w miesiącu, w którym ta 
praca wystąpiła.

Ustalając wysokość rekompensaty za pracę 
w niedzielę lub święto, należy pamiętać, że doda-
tek z tego tytułu oblicza się, przyjmując za podsta-
wę jedynie wynagrodzenie zasadnicze. Jest to ina-
czej niż w przypadku normalnego wynagrodzenia 
za pracę, gdzie podstawą są co do zasady wszyst-
kie stałe co miesiąc wypłacane składniki – premie, 
dodatki stażowe, dodatki funkcyjne i inne.

Przykład

Pracownik, wynagradzany stawką miesięczną 
w wysokości 3000 zł, dodatkiem stażowym 

w wysokości 300 zł oraz miesięczną premią re-
gulaminową w wysokości 200 zł, w marcu 
2014 r. miał zaplanowane do przepracowania 
168 godzin. Jak się jednak okazało, w związku 
ze szczególnymi okolicznościami uzasadniają-
cymi pracę w niedzielę, został wezwany do pra-
cy 2 marca na 6 godzin. Z uwagi na to, że praco-
dawca do końca okresu rozliczeniowego (mie-
sięcznego) nie miał możliwości udzielenia pra-
cownikowi w zamian innego dnia wolnego, na 
koniec miesiąca oprócz wynagrodzenia w wyso-
kości 3500 zł, pracownikowi za 6 godzin dodat-
kowej pracy w niedzielę należy się normalne 
wynagrodzenie oraz 100% dodatek z tego tytułu.
Krok 1: Normalne wynagrodzenie należy ustalić, 
dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia (są 
one wypłacane stale co miesiąc) przez kalenda-
rzowy wymiar czasu pracy obowiązujący w tym 
miesiącu:
■ 3000 zł (stawka miesięczna) + 300 zł (doda-
tek stażowy) + 200 zł (premia regulaminowa) = 
= 3500 zł, 
■ 3500 zł : 168 godz. (wymiar czasu pracy 
w marcu) = 20,83 zł,
■ 20,83 zł x 6 godz. = 124,98 zł (normalne wy-
nagrodzenie za 6 godzin dodatkowej pracy).
Krok 2: Dodatek zaś trzeba obliczyć w podobny 
sposób, z tym że do jego podstawy przyjmuje 
się jedynie wynagrodzenie zasadnicze:
■ 3000 zł : 168 godz. = 17,86 zł,
■ 17,86 zł x 6 godz.= 107,16 zł (100% dodatku 
za 6 godzin dodatkowej pracy w niedzielę).
W sumie w marcu 2014 r. pracownik powinien 
otrzymać: 3500 zł + 124,98 zł + 107,16 zł = 
= 3732,14 zł.

Dwa dodatki czy jeden
Wypłacając dodatek za pracę w niedzielę lub 
święto zamiast udzielenia dnia wolnego w za-
mian, pracodawca doprowadza co do zasady do 
powstania godzin nadliczbowych średniotygo-
dniowych.

Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w wolną 
niedzielę lub święto w zamian za skorzystanie 
z alternatywnej formy rekompensaty (wypłaty 
100% dodatku z tytułu pracy w niedzielę lub 
święto niezrekompensowane innym dniem wol-
nym) powoduje co do zasady powstanie godzin 
nadliczbowych średniotygodniowych. Należy 
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więc rozważyć, czy pracodawca z tego tytułu 
również powinien wypłacić dodatek – tym razem 
za pracę w nadgodzinach średniotygodniowych, 
a co za tym idzie, łącznie dwa 100% dodatki. 

Dodatek za pracę w niedzielę lub święto, wy-
płacany, gdy pracodawca nie ma możliwości od-
dania w okresie rozliczeniowym pracownikowi za 
pracę w te dni innego dnia wolnego, jest alterna-
tywną dopuszczalną formą rekompensaty takiej 
pracy. Dodatek ten rekompensuje zatem pracę 
w niedzielę lub święto niezrekompensowaną in-
nym dniem wolnym. Podstawą prawną wypłaty 
tego dodatku jest art. 15111 § 2 i § 3 ustawy – Ko-
deks pracy (dalej: k.p.). Dodatek przysługuje za-
tem niezależnie od jakichkolwiek innych okolicz-
ności – ważne jest w tym przypadku jedynie to, że 
pracodawca wezwał pracownika do dodatkowej 
pracy w niedzielę lub święto i nie oddał mu w za-
mian innego dnia wolnego.

Jeśli pracodawca nie udzieli pracownikowi 

w zamian za pracę w niedzielę lub święto inne-

go dnia wolnego – na koniec okresu rozlicze-

niowego mogą powstać na skutek tego godziny 

nadliczbowe wynikające z przekroczenia śred-

niotygodniowej normy czasu pracy. Z tego tytu-
łu pracownikowi również przysługuje 100% doda-
tek – za pracę przekraczającą średniotygodniową 
normę czasu pracy. Podstawą wypłaty tego dodat-
ku jest art. 1511 § 2 k.p. 

Te dodatki są dwoma różnymi świadczeniami, 
których jedynie wysokość jest taka sama – oba są 
wypłacane w wysokości 100%. Na skutek nieod-
dania dnia wolnego za pracę w niedzielę lub 
święto powstają zatem 2 stany faktyczne: ko-
nieczność wypłaty dodatku z tytułu pracy w nie-
dzielę lub święto za każdą godzinę pracy w tym 
dniu oraz co do zasady powstanie średniotygo-
dniowych godzin nadliczbowych, za które rów-
nież należy się dodatek. Te dodatki jednak, choć 
ich wysokość jest taka sama, nie są jednak tożsa-
me. Mają rekompensować różne stany rzeczy 
– pierwszy pracę w niedzielę lub święto, za którą 
pracodawca nie oddał pracownikowi dnia wolne-
go od pracy, drugi – powstanie średniotygodnio-

wych godzin nadliczbowych, które taka dodatko-
wa praca w niedzielę lub święto może 
spowodować.

Pogląd, zgodnie z którym za pracę w niedzielę 
niezrekompensowaną innym dniem wolnym – 
która jednocześnie powoduje powstanie godzin 
nadliczbowych średniotygodniowych – należą się 
dwa 100% niezależne od siebie dodatki, jest ofi-
cjalnym stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Należy pamiętać, że 15 lutego 2006 r. Sąd 
Najwyższy podjął uchwałę, w której orzekł, że 
w razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie 
rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy 
w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w nie-
dzielę lub święto, pracownikowi przysługuje za 
każdą godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek 
przewidziany w art. 15111 § 2 (...) i § 3 k.p. (II PZP 
11/05, OSNP 2006/11–12/170, patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl). Sąd Najwyższy zdecydował za-
tem, że w razie zbiegu praw do dodatku z tytułu 
pracy w godzinach nadliczbowych oraz dodatku 
za pracę w niedzielę lub święto przysługuje tylko 
ten drugi. Warto pamiętać, że orzeczenie Sądu 
Najwyższego, dotyczące wypłaty dodatków za 
pracę w niedziele i święta, nie jest wiążące dla 
sądów niższych instancji ani dla innych instytucji, 
w tym również dla samego Sądu Najwyższego, 
w innych sprawach tego rodzaju. Wobec takich 
rozbieżności stanowisk, to pracodawca powinien 
podjąć decyzję, które stanowisko przyjąć i stoso-
wać. Przyjmując założenie Sądu Najwyższego, 
pracodawca musi jednak liczyć się z ewentualną 
możliwością kwestionowania takiego postępowa-
nia przez inspektora pracy oraz – w razie skiero-
wania sprawy do sądu, np. przez pracownika 
– z ewentualnym orzeczeniem o popełnieniu 
w tym zakresie wykroczenia i nałożeniem z tego 
tytułu karą grzywny.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 80, art. 1511, art. 15110, art. 15111 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208).

W następnym numerze Serwisu PP dodatek „Prawo w jednostkach budżetowych”, 

a w nim: 

„Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop pracowników sfery budżetowej”.
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MAREK ROTKIEWICZ – ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa UE, autor ponad 
1500 publikacji, szkoleniowiec, prowadzi działalność doradczą

Pracodawca może zmienić warunki 
pracy pracowników chronionych
Pracodawca musi stosować się do ograniczeń w zakresie modyfikacji warunków 
zatrudnienia osób szczególnie chronionych. Zmiana warunków zatrudnienia dla 
tych pracowników jest w niektórych przypadkach dopuszczalna, ale nie może być 
ukrytym sposobem na rozstanie się z tymi osobami, np. poprzez zaproponowanie 
im warunków zatrudnienia poniżej ich kwalifikacji.

Katalog osób chronionych w stosunkach pracy 
(z różnych powodów) jest szeroki. Różny jest też 
zakres przysługującej ochrony. W firmach najczę-
ściej spotykamy się z ochroną pracowników 
w związku z:
■  ciążą,
■  korzystaniem z urlopów macierzyńskich, na 

warunkach urlopów macierzyńskich, urlopów 
dodatkowych, rodzicielskich, ojcowskich,

■  urlopami wychowawczymi,
■  tzw. wiekiem przedemerytalnym,
■  działalnością związkową.

Gorsze zasady wynagradzania
Postanowienia układu zbiorowego pracy mniej 
korzystne dla pracowników wprowadza się w dro-
dze wypowiedzenia pracownikom dotychczaso-
wych warunków umowy o pracę lub innego aktu 
stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pra-
cy. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych wa-
runków umowy o pracę lub innego aktu stanowią-
cego podstawę nawiązania stosunku pracy nie 
mają zastosowania przepisy ograniczające do-
puszczalność wypowiadania warunków takiej 
umowy lub aktu (art. 24113 § 2 ustawy – Kodeks 
pracy, dalej: k.p.). Na podstawie art. 772 § 5 k.p. 
zasadę tę stosuje się odpowiednio do regulaminu 
wynagradzania.

Zatem zarówno w zakładach pracy objętych 
układem zbiorowym pracy, jak i w tych, w któ-
rych kwestie finansowe regulowane są regulami-
nem wynagradzania, możliwa jest zmiana dotych-
czasowych reguł wynagradzania również na 
niekorzyść pracowników chronionych. W takich 

przypadkach dopuszczalne jest wręczenie rów-
nież im wypowiedzeń zmieniających.

Stanowisko takie podkreślił też Sąd Najwyższy, 
wskazując, że regulacja z art. 24113 § 2 k.p. jest 
jednoznaczna, gdyż prawa pracodawcy do zmiany 
warunków wynagradzania po zmianie układu (re-
gulaminu wynagrodzenia) na mniej korzystne nie 
ogranicza żaden przypadek ochrony pracownicze-
go zatrudnienia. Wypowiedzenie zmierzające do 
zmiany warunków umowy o pracę w sytuacji 
z art. 24113 § 2 k.p. nie jest wyłączone, gdy pra-
cownik uprawniony do urlopu wychowawczego ko-
rzysta z obniżenia wymiaru czasu pracy na podsta-
wie art. 1868 k.p. (wyrok z 12 maja 2011 r., II PK 
6/11, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Przykład

Pracodawca zmienia dotychczasowe warunki 
wynagradzania (ustalone w regulaminie wyna-
gradzania) poprzez zmniejszenie pensji zasad-
niczych oraz znaczące obniżenie premii. Wśród 
zatrudnionych osób jest 1 pracownica w ciąży, 
2 osoby są na urlopach macierzyńskich i rodzi-
cielskich, 3 pracowników znajduje się w wieku 
przedemerytalnym. W normalnych warunkach 
osobom tym nie mógłby wręczyć wypowiedzeń 
zmieniających, gdyż stosujemy do nich odpo-
wiednio przepisy o wypowiedzeniu definityw-
nym, przed którym są chronieni. Jednak przy 
zmianie regulaminu wynagradzania na nieko-
rzyść pracowników (na podstawie art. 772 § 5 
k.p. w zw. z art. 24113 § 2 k.p.) możliwe jest wrę-
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czenie takim pracownikom zmian w zakresie do-
tychczasowych zasad wynagradzania. W tej sy-
tuacji postępowanie pracodawcy będzie prawi-
dłowe.

Takie zmiany są dopuszczalne jednak wów-
czas, gdy dotyczą ogółu zatrudnionych w firmie, 
danej grupy pracowniczej itp. Nie można na tej 
podstawie przez jednostronne działanie (wypo-
wiedzenie warunków wynagradzania) obniżyć 
pensji tylko osobie podlegającej ochronie.

Pracodawca może obniżyć 
pracownikom chronionym 
wynagrodzenie, jeżeli zmiany 
dotyczą ogółu pracowników 
lub konkretnej grupy.

Zniesienie ochrony w omawianych przypad-
kach dotyczy zarówno zmiany obowiązującego 
regulaminu (układu), jak i objęcie pracowników 
regulaminem (układem) w sytuacji, gdy wcze-
śniej kwestie wynagrodzenia nie były regulowane 
poprzez te akty (np. dotychczas reguły wynagra-
dzania wynikały tylko z umów o pracę, a ze 
względu na wzrost zatrudnienia pracodawca 
wprowadza regulamin wynagradzania).

Przesunięcie do innej pracy
W zwykłych warunkach nie jest dopuszczalne 
wypowiedzenie pracownikom chronionym innych 
(tj. poza wynagrodzeniem w razie zmiany regula-
minu lub układu) warunków zatrudnienia. Doty-
czy to w szczególności miejsca pracy, rodzaju 
pracy, w tym stanowiska. Zmiany są możliwe za 
zgodą osoby chronionej, ale mówimy tutaj o znie-
sieniu ograniczeń związanych z przynależnością 
do grupy osób chronionych w odniesieniu do jed-
nostronnych decyzji pracodawcy.

Przykład

Pracodawca chce przenieść pracownika podle-
gającego ochronie do innego działu. Nie będą mu 
jednak zmieniane: stanowisko pracy (pracownik 
jest informatykiem zatrudnionym dotychczas 
w dziale handlowym, będzie pracować w dziale 

administracyjnym firmy), wynagrodzenie, czas 
pracy ani miejsce pracy (praca wykonywana bę-
dzie w tym samym budynku). W umowie o pracę 
pracownika określono, że jest zatrudniony na sta-
nowisku informatyka, bez odniesienia do konkret-
nego działu firmy. Umowa nie dookreśliła również 
zakresu zadań pracownika.
W tym przypadku nie mamy do czynienia ze 
zmianą warunków zatrudnienia. Przesunięcie 
nie spowoduje jakichkolwiek modyfikacji warun-
ków zatrudnienia ustalonych w umowie o pracę. 
Pracownik nadal będzie wykonywać pracę infor-
matyka, najprawdopodobniej z innym zakresem 
czynności niż dotychczasowy, ale ten nie był 
objęty ustaleniami umownymi. Pracodawca 
może zatem przenieść taką osobę do innego 
działu i jego postępowanie będzie prawidłowe.

W tej kwestii warto zwrócić uwagę na wyrok 
Sądu Najwyższego z 2 października 2008 r., 
w którym wskazał, że rodzaj pracy może być okre-
ślony w sposób bardziej lub mniej szczegółowy. 
Strony stosunku pracy, określając rodzaj pracy 
w sposób ogólny, pozostawiają pracodawcy 
– w ramach jego uprawnień kierowniczych 
– uszczegółowienie zakresu czynności pracowni-
ka. Zakres czynności pracownika stanowi konkre-
tyzację umówionego rodzaju pracy, stanowi zbior-
cze polecenie pracodawcy i nie wymaga zgody 
pracownika na jego zmianę. Natomiast w razie 
poczynienia przez strony stosunku pracy szczegó-
łowych ustaleń co do rodzaju pracy w treści umo-
wy o pracę ustalenia te stają się z woli stron istot-
nymi jej elementami, których zmiana wymaga 
zgody pracownika, a w razie jej braku – wypowie-
dzenia zmieniającego (I PK 73/08, niepubl., wię-
cej: www.ekspert3.inforlex.pl).

Sąd Najwyższy podkreślił również, że w przy-
padku polecenia dotyczącego wykonywania czyn-
ności wynikających z rodzaju pracy określonego 
w umowie o pracę, pracodawca nie musi dokony-
wać wypowiedzenia warunków pracy oraz nie ma 
obowiązku stosowania art. 42 § 4 k.p. (wyrok SN 
z 14 października 2004 r., I PK 663/03, OSNP 
2005/19/298, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Jeśli zatem zakres czynności nie został okre-
ślony w umowie, jego zmiana nie musi następo-
wać po porozumieniu z pracownikiem czy też po-
przez wypowiedzenie zmieniające.
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Szczególne możliwości

Pracodawcy objęci przepisami ustawy o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych), czyli 
zatrudniający co najmniej 20 pracowników, mogą 
jednak zmienić osobom chronionym warunki zatrud-
nienia. Z niektórymi z nich mogą się również rozstać 
definitywnie. W przypadku pracowników z wielu 
grup chronionych zmiana warunków zatrudnienia 
będzie wymagać wypłaty dodatku do wynagrodzenia 
do końca trwania okresu tworzącego ochronę, w ra-
zie gdy zmiana będzie powodować obniżenie wyna-
grodzenia. Możliwe jest jednak stałe przeniesienie 
ich do innej pracy czy też do innego miejsca pracy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani roz-

wiązać z pracownikiem przebywającym na 

urlopie wychowawczym umowy o pracę w okre-

sie od dnia złożenia przez pracownika wniosku 

o ten urlop do dnia jego zakończenia. Może to 
zrobić tylko w przypadku:
■  ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy,
■  zajścia przyczyn uzasadniających rozwiązanie 

umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika,

■  zwolnień indywidualnych i grupowych o pracę 
z przyczyn niedotyczących pracowników 
(uchwała SN z 15 lutego 2006 r., II PZP 13/05, 
OSNP 2006/21–22/315, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl).
Niektórzy eksperci prawa pracy podtrzymują 

jednak wcześniej istniejący pogląd, że ochrona pra-
cownika przebywającego na urlopie wychowaw-
czym przed rozwiązaniem umowy za wypowiedze-
niem jest wyłączona dopiero w przypadku urlopów 
trwających dłużej niż 3 miesiące (w związku 
z brzmieniem art. 5 ust. 3 ustawy o zwolnieniach 
grupowych, gdzie jest mowa o możliwości wypo-
wiedzenia pracownikowi stosunku o pracę w trak-
cie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące).

Należy przyjąć, że decyzję w tej kwestii będzie 
musiał podjąć pracodawca – bezpieczniej będzie  
nie wypowiadać mu umowy o pracę w przypadku 
przebywania pracownika na urlopie wychowaw-
czym krótszym niż 3 miesiące.

Możliwe jest jednak wręczenie wypowiedzenia 
zmieniającego osobie podlegającej ochronie ze 
względu na urlop wychowawczy (bez względu na 
długość okresu, na jaki urlop ten został udzielo-
ny). Jeśli spowoduje to obniżenie wynagrodzenia, 

to osobie tej nie przysługuje dodatek wyrównaw-
czy. Dotyczy to również osoby pracującej w obni-
żonym wymiarze czasu pracy uprawnionej do ko-
rzystania z urlopu wychowawczego. Pracodawca 
może wypowiedzieć warunki pracy i płacy z przy-
czyn niedotyczących pracowników pracownikom 
objętym szczególną ochroną przed wypowiedze-
niem lub rozwiązaniem stosunku pracy niezależnie 
od tego, czy równocześnie dokonuje definitywnych 
zwolnień z pracy z tych przyczyn (wyrok SN
z 3 kwietnia 2008 r., II PK 286/07, OSNP 2009/15–
–16/202, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Zmiana warunków zatrudnienia na podstawie 
przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych 
możliwa jest w stosunku do wszystkich osób chro-
nionych, jednak w przypadku tych, które są wy-
mienione w art. 5 ust. 5 ustawy o zwolnieniach 
grupowych (czyli np. członków zarządu zakłado-
wej organizacji związkowej czy osób będących 
w wieku przedemerytalnym), konieczne często bę-
dzie (gdy doprowadzi to do zmniejszenia otrzymy-
wanej pensji) wypłacanie dodatku wyrównawcze-
go do wynagrodzenia. Stanowi on różnicę 
pomiędzy dotychczasowym a nowym wynagro-
dzeniem do końca okresu objętego ochroną.

Po zmianie przepisów dotyczących nowych 
urlopów związanych z rodzicielstwem istnieją 
rozbieżności w interpretacji, czy możliwe jest 
zwolnienie definitywne (na podstawie ustawy 
o zwolnieniach grupowych, jeśli pracodawca za-
trudnia więcej niż 20 pracowników) pracownicy 
(pracownika) przebywającej na urlopie rodziciel-
skim lub dodatkowym urlopie macierzyńskim. 
Katalog wskazany w art. 5 ust. 5 ustawy o zwol-
nieniach grupowych jest zamknięty, a osoby na 
urlopach rodzicielskich i dodatkowych urlopach 
macierzyńskich nie zostały wskazane w nim jako 
uprawnione do ochrony przed zwolnieniem defi-
nitywnym (przez co możliwe byłoby jedynie wy-
powiedzenie im warunków pracy i płacy). W tej 
sytuacji część ekspertów prawa pracy uważa, że 
w razie rozwiązywania umów o pracę z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy i zastosowania 
procedury zwolnień grupowych pracodawca może 
wypowiedzieć umowy o pracę również pracowni-
kom będącym na urlopach rodzicielskich (bądź 
dodatkowych macierzyńskich). Odmienne stano-
wisko prezentuje w tej sprawie resort pracy, który 
uważa, że pracownicy ci są również objęci ochro-
ną przed zwolnieniami w trybie ustawy o zwol-
nieniach grupowych.
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Ponieważ kwestia nie została jednoznacznie 
rozstrzygnięta, należy przyjąć, że bezpieczniej-
szym rozwiązaniem dla pracodawcy będzie po-
wstrzymanie się od zwolnienia definitywnego 
pracownika przebywającego na urlopie rodziciel-
skim (lub dodatkowym macierzyńskim) – do cza-
su zmiany przepisów lub ustalenia w tym zakresie 
jednoznacznej praktyki.

Pracodawca nie może 
zmienić pracownicy w ciąży 
warunków pracy w sposób 
wyłączający jej ochronę, np. 
przed zatrudnianiem jej w porze 
nocnej czy w nadgodzinach.

Dopuszczalność wręczenia wypowiedzenia 
zmieniającego np. pracownicy w ciąży dotyczą-

cego rodzaju pracy nie oznacza oczywiście całko-
witej swobody pracodawcy ze względu na dalsze 
przepisy ochronne. Dotyczą one m.in. prac 
wzbronionych kobietom w ciąży, pracy w porze 
nocnej, pracy ponad 8 godzin na dobę.

Zmiana warunków zatrudnienia nie może jed-
nak być ukrytym sposobem rozstania się z tymi 
osobami (np. zaproponowanie warunków zatrud-
nienia znacząco poniżej kwalifikacji danej osoby, 
zmiana miejsca pracy na oddalone kilkaset kilo-
metrów od miejsca zamieszkania). ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 42 § 1 i § 4, art. 772 § 5, art. 1868, art. 24113 § 2 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, 
poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
 � art. 5 ust. 3 i 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych za-
sadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, 
poz. 844; ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1654).

ALEKSANDER P. KUŹNIAR – specjalista w zakresie prawa pracy 

Jak liczyć czas pracy pracownika, 
który pracował krócej podczas zmiany 
czasu z zimowego na letni
W naszym zakładzie praca odbywa się na 3 zmiany w równoważnym systemie 
czasu pracy. Pora nocna w zakładzie jest ustalona w godzinach między 22.00 
a 6.00. Pracownicy, którzy pracują na zmianie nocnej z 29 na 30 marca br. 
w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, ze względu na zmianę czasu z zimowego na 
letni przepracują faktycznie 7 godzin zamiast 8 godzin. Ile godzin pracy w takim 
przypadku należy wpisać pracownikom do ewidencji czasu pracy? Czy można 
nakazać pracownikom odpracowanie tej 1 godziny w innym dniu w okresie 
rozliczeniowym? Za ile godzin należy wypłacić pracownikom wynagrodzenie 
i dodatek za godziny nocne – pyta Czytelnik ze Skierniewic.

W prowadzonej ewidencji czasu pracy należy za-
ewidencjonować pracownikowi rzeczywistą licz-
bę przepracowanych godzin na zmianie, a zatem 7. 
Normalne wynagrodzenie za pracę, a także doda-
tek nocny będą pracownikowi przysługiwały za 
7 przepracowanych godzin. Zdaniem części eks-

pertów za 1 nieprzepracowaną godzinę pracy pra-
cownikowi należy wypłacić wówczas wynagro-
dzenie przestojowe. W związku z różnymi 
interpretacjami w tym zakresie, takie rozwiązanie 
będzie dla pracodawcy bezpieczniejsze. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby pracodawca zatrudnia-
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jący pracowników w równoważnym systemie cza-
su pracy, który zaplanował w grafiku tych pra-
cowników pracę przez 7 godzin w nocy z 29 na 
30 marca, zrównoważył tę krótszą pracę dłuższym 
dobowym wymiarem czasu pracy w innym dniu 
okresu rozliczeniowego. 

 Zmiana czasu z zimowego na letni, która 
w 2014 r. nastąpi w nocy z 29 na 30 marca, spo-
woduje skrócenie czasu pracy pracowników wy-
konujących w tym okresie pracę w porze nocnej. 
Przesunięcie zegarów z godziny 2.00 w nocy na 
3.00 w tym dniu będzie miało taki skutek, że pra-
cownicy mimo zaplanowania ich czasu pracy 
między godzinami 22.00 a 6.00 będą ją wykony-
wali w rzeczywistości nie przez 8, lecz jedynie 
przez 7 godzin. Prowadzona w Państwa zakładzie 
ewidencja czasu pracy musi zatem odzwiercie-
dlać faktyczny czas pracy tych pracowników oraz 
rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin. Wy-
kazując w ewidencji pracę w godzinach od 22.00 
do 6.00, muszą Państwo jednocześnie zrobić sto-
sowną adnotację wskazującą na przepracowanie 
przez pracowników 7, a nie 8 godzin, jakby to 
wynikało z prostego przeliczenia czasu pracy. 
Takie postępowanie jest niezbędne w celu zacho-
wania podstawowej funkcji ewidencji czasu pra-
cy, pozwalającej na ustalenie w prawidłowy spo-
sób wynagrodzenia oraz innych świadczeń 
związanych z pracą pracownika. 

W ewidencji czasu pracy trzeba 
zaznaczyć faktyczną liczbę 
godzin przepracowanych przez 
pracownika w okresie, kiedy 
dokonano zmiany czasu. 

W związku z tym, że pracownik przepracuje 
między godzinami 22.00 a 6.00 z 29 na 30 marca 
jedynie 7 godzin, dodatek za pracę w porze noc-
nej będzie mu przysługiwał wyłącznie za tę liczbę 
godzin. Tak samo będzie wyglądała sytuacja 
w zakresie wynagrodzenia za pracę. Pracowniko-
wi będzie się zatem należało wynagrodzenie rów-
nież za rzeczywistą 7-godzinną pracę w tej dobie, 
za 1 godzinę powinien otrzymać wynagrodzenie 
przestojowe.  

Należy jednak pamiętać, że gdyby pracownik 
w związku z tą sytuacją nie osiągnął obowiązu-
jącego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
(od 1 stycznia 2014 r. – 1680 zł brutto), będzie 

mu przysługiwało wyrównanie do tego mini-
mum. Natomiast jeśli pracownik otrzymuje wy-
nagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, nie 
ma podstaw do obniżenia mu tego wynagrodze-
nia nawet w sytuacji niewypracowania przez 
pracownika obowiązującego wymiaru czasu 
pracy. 

Wykonywanie przez pracowników krótszej pra-
cy w związku ze zmianą czasu z zimowego na let-
ni nie może również stanowić podstawy do naka-
zania pracownikom odpracowania tej 1 godziny. 
Taki problem może jednak wystąpić szczególnie 
u pracodawcy zatrudniającego pracowników w pod-
stawowym systemie czasu pracy. Pracownicy za-
trudnieni w tym systemie wypracują w okresie 
rozliczeniowym o 1 godzinę mniej, niż wynika to 
z obowiązującego wymiaru czasu pracy oblicza-
nego na podstawie przepisów Kodeksu pracy. 

W przypadku wprowadzenia dla pracowników 
równoważnego systemu czasu pracy, jak ma to 
miejsce w Państwa zakładzie, takiego problemu 
już nie ma. Pracownikowi zatrudnionemu w syste-
mie równoważnym można zaplanować w harmo-
nogramie pracę w sposób zapewniający wypraco-
wanie pełnego wymiaru czasu pracy w okresie 
rozliczeniowym. Nie ma wówczas przeszkód, by 
zaplanowaną pracownikowi pracę przez 7 godzin 
w nocy z 29 na 30 marca zrównoważyć dłuższym 
czasem pracy w innym dniu okresu rozliczenio-
wego. 

Jeżeli Państwo nie rozplanowali w grafiku od 
razu tej 1 godziny nieprzepracowanej z powodu 
zmiany czasu na letni, to mogą Państwo zmienić 
grafik, uwzględniając tę godzinę pracy. Będzie to 
jednak niedopuszczalne, jeżeli wewnętrzne prze-
pisy obowiązujące w Państwa zakładzie wymie-
niają wyczerpująco przypadki, w których można 
zmienić grafik czasu pracy i nie określają, że 
można to zrobić w związku ze zmianą czasu. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 80, art. 130, art. 149 § 1, art. 1517 § 1 ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208), 
 � art. 2 ustawy z 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2004 r. nr 16, 
poz. 144), 
 � § 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 5 stycznia 
2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego 
środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (DzU z 2012 r. 
poz. 33).
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trzynastka WYNAGRODZENIA

IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Potrącenia z trzynastej pensji 
pracownika 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastka, podlega egzekucji na 
zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Przy potrącaniu 
innych należności trzynastka podlega ochronie tak jak inne wynagrodzenia, tzn. 
z zastosowaniem limitu granicznego i kwoty wolnej od potrąceń.

Od 1 stycznia do 31 marca każdego roku to okres 
wypłat tzw. trzynastek za rok poprzedni, czyli do-
datkowego wynagrodzenia rocznego. Tak jest 
w jednostkach budżetowych, które mają obowią-
zek naliczać i wypłacać trzynaste pensje w termi-
nie do końca pierwszego kwartału następnego 
roku. Pracodawców spoza sfery budżetowej prze-
pisy prawa pracy nie obligują do regulowania pra-
cownikom takich dodatkowych wynagrodzeń, 
chyba że sami ustanowili je w aktach wewnętrz-
nych, np. w układzie zbiorowym pracy. Wówczas 
taki wewnętrzny przepis musi określać zasady na-
bywania prawa do trzynastki, jej wysokość, termin 
wypłaty. Natomiast jednostki budżetowe obowią-
zuje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocz-
nym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Pracownik, który ma zajęcie komornicze lub 
zobowiązania wobec pracodawcy, na ściąganie 
których nie musi wyrażać pisemnej zgody, nie 
otrzyma trzynastki w pełnej wysokości. Podlega 
ona egzekucji na zasadach ogólnych, wynikają-
cych z ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Wypłata trzynastki razem 
z wynagrodzeniem
Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: pdof) 
– podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
■  sumy egzekwowane na mocy tytułów wyko-

nawczych na zaspokojenie świadczeń alimen-
tacyjnych,

■  sumy egzekwowane na mocy tytułów wyko-
nawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne,

■  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
■  kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Wynagrodzenie za pracę stanowiące podstawę 
dokonywania potrąceń obejmuje nie tylko wyna-
grodzenie zasadnicze, ale również inne składniki, 
jak premie, dodatki, nagrody, prowizje, wynagro-
dzenie chorobowe czy urlopowe. Potrącenie musi 
być poprzedzone wyznaczeniem kwoty netto 
sumy składników wynagrodzenia uzyskanych 
przez pracownika w danym miesiącu, czyli kwoty 
po odliczeniu obowiązkowych składek na ZUS, tj. 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
oraz zaliczki na podatek. Mimo że Kodeks pracy 
nie wymienia wprost składki zdrowotnej, to ona 
również podlega odliczeniu jako przymusowa 
część finansowana przez pracownika. Dopiero od 
takiej kwoty pracodawca ustala granicę potrące-
nia i jego wysokość, z uwzględnieniem kwoty 
wolnej, jeżeli taka obowiązuje przy danym rodza-
ju potrącenia.

Przed dokonaniem potrącenia 
pracodawca powinien odliczyć 
z wynagrodzenia pracownika 
składki na ubezpieczenia 
społeczne, składkę zdrowotną 
oraz zaliczkę na pdof.

Nagroda z zakładowego funduszu nagród, do-
datkowe wynagrodzenie roczne oraz należności 
przysługujące pracownikom z tytułu udziału 
w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają 
egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimenta-
cyjnych do pełnej wysokości (art. 87 § 5 k.p.). 
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WYNAGRODZENIA ustalanie wynagrodzenia

Z tego wynika, że trzynastka w ogóle nie podlega 
ochronie, jeśli zajęcie komornicze dotyczy ali-
mentów. Nawet cała jej kwota, po odliczeniu po-
datku i składek, może zostać przeznaczona na 
spłatę zaległości alimentacyjnej. Nie obowiązuje 
tu ograniczenie do 3/5 wypłaty. Przy potrącaniu 
innych należności trzynastka podlega ochronie 
tak jak inne wynagrodzenia, tzn. z zastosowaniem 
limitu granicznego i kwoty wolnej.

Przykład

Konrad D. ma zajęcie komornicze alimentacyjne 
łącznie na kwotę 6500 zł. Pod koniec lutego kadro-
wa naliczyła mu dodatkowe wynagrodzenie rocz-
ne w wysokości 2975 zł brutto. Jego miesięczna 
pensja składa się ze stawki zasadniczej 2500 zł 
oraz miesięcznej premii 420 zł. Ma prawo do pod-
stawowych kosztów uzyskania przychodów oraz 
kwoty zmniejszającej podatek. Aby dokonać potrą-
cenia alimentów z trzynastki oraz z pensji i premii, 
kadrowa powinna sporządzić osobną listę płac na 
dodatkowe wynagrodzenie roczne. To ułatwi pra-
widłowe dokonanie potrącenia i rozliczenia będą 
bardziej przejrzyste, tym bardziej że trzynastka 
podlega zajęciu do pełnej wysokości.

Lista płac nr 1 dla trzynastki
Lista płac Luty 2014

Dodatkowe wynagro-
dzenie roczne

2975 zł

Podstawa wymiaru 
składek społecznych

2975 zł

Składki:
– emerytalna 9,76%
– rentowa 1,5%
– chorobowa 2,45%

290,36 zł
44,63 zł
72,89 zł

Razem składki finanso-
wane przez pracownika

407,88 zł

Podstawa wymiaru 
składki zdrowotnej

2567,12 zł (2975 zł – 
– 407,88 zł)

Składka zdrowotna:
– do ZUS 9%
– do odliczenia od za-
liczki na podatek 7,75%

231,04 zł
198,95 zł

Podstawa opodatko-
wania

2456 zł (2975 zł – 
– 407,88 zł – 
– 111,25 zł koszt 
uzyskania przychodu)

Zaliczka na podatek:
– obliczona

– do urzędu skarbowe-
go

395,75 zł [(2456 zł x 
x 18%) – 46,33 zł 
kwota wolna od 
podatku]
197 zł (395,75 zł –
– 198,95 zł)

Kwota netto 2139,08 zł (2975 zł –
– 407,88 zł – 
– 231,04 zł – 197 zł)

Kwota do wypłaty po 
potrąceniu pełnej kwo-
ty netto wynagrodzenia

0 zł

Lista płac nr 2 dla wynagrodzeń
Lista płac Luty 2014

Płaca zasadnicza 2500 zł
Premia 420 zł
Wynagrodzenie łącznie 2920 zł
Podstawa wymiaru skła-
dek społecznych

2920 zł

Składki:
– emerytalna 9,76%
– rentowa 1,5%
– chorobowa 2,45%

284,99 zł
43,80 zł
71,54 zł

Razem składki finansowa-
ne przez pracownika

400,33 zł

Podstawa wymiaru skład-
ki zdrowotnej

2519,67 zł (2920 zł – 
– 400,33 zł)

Składka zdrowotna:
– do ZUS 9%
– do odliczenia od zaliczki 
na podatek 7,75%

226,77 zł
195,27 zł

Podstawa opodatkowania 2520 zł (2920 zł – 
– 400,33 zł)

Zaliczka na podatek:
– obliczona

– do urzędu skarbowego

453,60 zł (2520 zł x
 x 18%)
258 zł (453,60 zł –
 – 195,27 zł)

Kwota netto 2034,90 zł (2920 zł –
 – 400,33 zł – 
– 226,77 zł – 258 zł)

Kwota alimentów do po-
trącenia

1220,94 zł 
(2034,90 zł x 3/5)

Kwota do wypłaty po po-
trąceniu

813,96 zł 
(2034,90 zł –
– 1220,94 zł)

Dokończenie na str. 27



Kompendium Kadrowe
– procedury 
Postępowanie w razie wypadku 
przy pracy pracownika i zleceniobiorcy

BOGUSŁAW NOWAKOWSKI – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych 

Poszkodowany pracownik lub inna osoba, która była świadkiem wypadku 
przy pracy, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Zle-
ceniodawcę o takim zdarzeniu ma poinformować zleceniobiorca, a ten 
jednostkę ZUS. Pracodawca musi niezwłocznie zawiadomić właściwego 
inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wy-
padku przy pracy oraz powołać zespół powypadkowy do ustalenia oko-
liczności i przyczyn zaistniałego zdarzenia.

Obowiązkowi ubezpieczenia wypadkowego 
podlegają osoby objęte ubezpieczeniami eme-
rytalnym i rentowymi, które są: 
■  pracownikami, tj. osobami pozostającymi w sto-

sunku pracy, z wyłączeniem prokuratorów, 
■  członkami rolniczych spółdzielni produk-

cyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 
■  osobami odbywającymi służbę zastępczą, 
■  osobami wykonującymi pracę na podstawie umo-

wy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodek-
sem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zle-
cenia, oraz osobami z nimi współpracującymi, 

■  osobami prowadzącymi pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą oraz osobami z nimi 
współpracującymi, 

■  osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na 
podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub 
tymczasowego aresztowania, 

■  duchownymi, 
■  osobami będącymi posłami i senatorami po-

bierającymi uposażenie, 
■  osobami pobierającymi stypendia sportowe, 
■  słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji 

Publicznej, pobierającymi stypendia, 
■  osobami pobierającymi stypendia w okre-

sie odbywania szkolenia, stażu lub przy-
gotowania zawodowego dorosłych, na pod-
stawie skierowania wydanego przez inny 
niż urząd pracy podmiot kierujący, 

■   osobami pobierającymi stypendium na 
podstawie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w okresie odby-
wania studiów podyplomowych,

■  funkcjonariuszami służby celnej. 
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Wypadek przy pracy pracownika 

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie 
nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powo-
dujące uraz lub śmierć, które nastąpiło 
w związku z pracą: 
■  podczas lub w związku z wykonywaniem 

przez pracownika zwykłych czynności lub 
poleceń przełożonych, 

■  podczas lub w związku z wykonywaniem 
przez pracownika czynności na rzecz praco-
dawcy, nawet bez polecenia, 

■  w czasie pozostawania pracownika w dyspo-
zycji pracodawcy w drodze między siedzibą 
pracodawcy a miejscem wykonywania obo-
wiązku wynikającego ze stosunku pracy. 
Na równi z wypadkiem przy pracy jest trak-

towany wypadek, któremu pracownik uległ: 
■  w trakcie podróży służbowej, chyba że pra-

cownik nie wykonywał w tym czasie powie-
rzonych mu zadań, 

■  podczas szkolenia w zakresie powszechnej 
samoobrony, 

■  przy wykonywaniu zadań zleconych przez 
działające u pracodawcy organizacje związ-
kowe. 

Wypadek przy pracy 
zleceniobiorcy 

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowym 
ubezpieczeniem dla wszystkich zleceniobior-
ców podlegających ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym (art. 12 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych; dalej: ustawa syste-
mowa), bez względu na to, czy wykonują pracę 
w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalno-
ści zleceniodawcy czy poza tymi miejscami. 

W przypadku zleceniobiorców za wypadek 
przy pracy uznawane jest zdarzenie nagłe, wywo-
łane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub 
śmierć, ale tylko takie, które wystąpiło w okresie 
ubezpieczenia wypadkowego z tytułu umowy 
zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. 

W przypadku zleceniobiorców nie ma moż-
liwości (tak jak w przypadku pracowników) 
uznania za wypadek przy wykonywaniu umo-
wy zlecenia wypadku zrównanego z wypad-
kiem przy pracy. Zleceniobiorca podlega ubez-
pieczeniu wypadkowemu od dnia oznaczonego 
w umowie zlecenia lub innej umowie o świad-
czenie usług jako dzień rozpoczęcia jej wyko-

nywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej). 

Wypadkiem przy pracy zle-
ceniobiorcy jest tylko takie 
zdarzenie powodujące uraz 
lub śmierć, które będzie 
miało miejsce podczas wy-
konywania pracy na pod-
stawie umowy zlecenia lub 
innej umowy o świadczenie 
usług, z tytułu której zlece-
niobiorca podlega ubezpie-
czeniu wypadkowemu. 

Aby zdarzenie, któremu uległ zleceniobior-
ca, mogło być uznane za wypadek przy pracy, 
musi odznaczać się następującymi cechami: 
■  nagłością, 
■  zewnętrzną przyczyną zdarzenia, 
■  skutkiem w postaci urazu lub śmierci, 
■  wystąpieniem w okresie ubezpieczenia wy-

padkowego, 
■  związkiem ze świadczeniem usług na pod-

stawie umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług. 
Wszystkie te elementy muszą wystąpić łącznie. 
Określenie nagłości zdarzenia, przyczyny 

zewnętrznej oraz urazu i śmierci są jednakowe 
dla obu grup ubezpieczonych. 

Nagłość zdarzenia 

Nagłość zdarzenia oznacza czas działania, czyli 
jest to zdarzenie krótkotrwałe, momentalne, jed-
norazowe lub gwałtowne zadziałanie przyczyny 
zewnętrznej. Przez nagłość zdarzenia rozumie 
się natychmiastowe ujawnienie się przyczyny ze-
wnętrznej wywołującej określone skutki bądź jej 
działanie przez pewien okres, nie dłużej jednak 
niż przez jedną dniówkę roboczą, np. wybuch, 
upadek, porażenie, działanie niskich temperatur. 
Sąd Najwyższy w wyroku z 18 marca 1999 r. 
(II UKN 523/98, OSNP 2000/10/396, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl) wyjaśnił także, że nie 
jest wypadkiem przy pracy zdarzenie, którego na-
stępstwa chorobowe występują po okresie znacz-
nie przekraczającym jedną dniówkę roboczą. 
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Przyczyna zewnętrzna 

Do przyczyn zewnętrznych zdarzenia zalicza 
się czynniki, na które ubezpieczony nie ma 
wpływu. Są to przede wszystkim:
■  siły przyrody, 
■  działania maszyn i innych urządzeń, 
■  działania lub zaniedbania innych osób,
■  praca i czynność samego poszkodowanego. 

Ważne jest, by zdarzenie zostało wywołane 
czynnikiem pozostającym na zewnątrz organi-
zmu pracownika. Przesłanka dotycząca przyczy-
ny zewnętrznej jest spełniona również wówczas, 
gdy przyczyna ta nie jest wyłączną przyczyną 
sprawczą zdarzenia, lecz w wyniku jej działania 
następuje pogorszenie istniejącego samoistnego 
schorzenia. Gdy przyczyna ma charakter miesza-
ny, należy wykazać, że bez czynnika zewnętrz-
nego nie doszłoby do szkodliwego skutku w po-
staci uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika. 

Związek wypadku z pracą 

Między wypadkiem a wykonywaną pracą musi 
zachodzić ścisły związek przyczynowy, który 
oznacza czasowe, miejscowe oraz funkcjonalne 
powiązanie wypadku z wykonywaną pracą. Jed-
ną z sytuacji, w których występuje związek 
z pracą, jest wykonywanie przez pracownika 
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, 
które nie powinno być rozumiane jako obejmu-
jące tylko czynności bezpośrednio dotyczące 
świadczenia pracy, ale również takie, jak np. 
dojście pracownika do stanowiska pracy, a także 
czynności podejmowane przez pracownika 
w czasie i w miejscu pracy służące pośrednio 
realizacji obowiązków pracowniczych, np. spo-
życie śniadania, udanie się do przełożonego 
z wnioskiem o urlop. Ścisłe określenie związku 
zdarzenia z pracą jest możliwe dopiero wów-
czas, gdy zostaną rozważone wszystkie okolicz-
ności towarzyszące konkretnemu wypadkowi. 

Do ustalenia związku zdarzenia z pracą 
ważne jest, że związek ten nie może być zacho-
wany tylko przez fakt, że samo zdarzenie na-
stąpiło na terenie zakładu i w godzinach pracy.

 Jeżeli pracownik w przeznaczonym na pra-
cę czasie wykonuje czynności, które nie wyni-
kają z zatrudnienia, a nawet są sprzeczne z ce-
lem zatrudnienia, może dojść do czasowego 
zerwania związku z pracą. Takie sytuacje mogą 
mieć miejsce wówczas, gdy pracownik bez 

usprawiedliwienia nie wykonuje pracy w cza-
sie i w miejscu, w którym pracę powinien wy-
konywać, gdy nastąpi samowolne opuszczenie 
miejsca pracy, spożywanie alkoholu w miejscu 
pracy, bójka, dokonywanie kradzieży itp. 

Wypadek przy pracy musi 
mieć związek z wykonywanymi 
obowiązkami pracowniczymi.

Uraz 

Wypadkiem przy pracy jest tylko takie zdarze-
nie, które powoduje uraz lub śmierć – eliminu-
je to tzw. wypadki bezurazowe, niepowodujące 
uszczerbku na zdrowiu. 

Ubezpieczony doznaje urazu, jeżeli wsku-
tek działania przyczyny zewnętrznej nastąpiło 
uszkodzenie tkanek jego ciała lub uszkodzenie 
narządów bądź jednoczesne uszkodzenie tka-
nek i narządów. 

Rodzaje wypadków przy pracy 

Wypadek śmiertelny – to taki wypadek, 
w wyniku którego nastąpiła śmierć ubezpie-
czonego w okresie nieprzekraczającym 6 mie-
sięcy od dnia wypadku. 

Wypadek ciężki – za taki wypadek przy 
pracy uznaje się zdarzenie, w wyniku którego 
nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: 
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności roz-
rodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój 
zdrowia, naruszające podstawowe funkcje or-
ganizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażają-
ca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 
lub częściowa niezdolność do pracy w zawo-
dzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub znie-
kształcenie ciała. 

Wypadek zbiorowy – ma miejsce wtedy, 
gdy w wyniku tego samego zdarzenia wypad-
kowi uległy co najmniej dwie osoby. 

Postępowanie po wypadku, 
któremu uległ pracownik 

Postępowanie w razie wypadków przy pracy 
pracowników jest regulowane m.in. przez roz-
porządzenie Rady Ministrów w sprawie ustala-
nia okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy. Nakłada ono na pracodawcę wiele obo-
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wiązków w zakresie ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadków.

Postępowanie w razie wypadku przy pracy

Krok 1. Powiadomienie pracodawcy lub pod-

miotu, na rzecz którego wykonywane są czyn-

ności

Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, 
jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, musi za-

wiadomić niezwłocznie o wypadku pracodaw-
cę lub inny podmiot, na rzecz którego wykony-
wała czynności, przy których doznała urazu. 
Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy 
ma także każdy pracownik, który zauważył ta-
kie zdarzenie w zakładzie pracy. Takie zgło-
szenie powinno wpłynąć do przełożonego oso-
by poszkodowanej i powinno być dokonane 
w formie pisemnej.

Wzór zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika

Gdynia, 27 stycznia 2014 r.
               (miejscowość, data)

              Jan Zając     
               stolarz 
  (imię, nazwisko, stanowisko 

pracownika – poszkodowanego)

                                                                                       ZPC sp. z o.o.
                                                                                         ul. Jasna  3/14 
                                                                                         05-453 Gdynia
                                                                                                    (określenie pracodawcy)

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

Informuję, że 20 stycznia 2014 r. uległem wypadkowi przy pracy. Wypadek miał miejsce w następują-
cych okolicznościach:  
20 stycznia 2014 r. w hali nr 7 podczas wykonywanych w czasie pracy czynności zostałem zraniony piłą 
mechaniczną. Narzędzie to zostało podłączone, zgodnie z procedurą, do prądu. W związku z przerwą 
w dopływie prądu elektrycznego nastąpiło nagłe przerwanie pracy piły, a następnie ponownie została 
ona w sposób nagły uruchomiona. Podczas próby odłączenia pracującego urządzenia od prądu dozna-
łem ciężkich obrażeń ciała.

…………………………………………………..........................…………………………………………
(podać szczegółowy przebieg wypadku, z podaniem miejsca, czasu itp.) 

Na skutek tego wypadku odniosłem następujące obrażenia: ostre skaleczenie prawej dłoni, rany cięte brzu-
cha.

(przedstawić konsekwencje wypadku w odniesieniu do stanu zdrowia pracownika)

Świadkami tego zdarzenia byli:  
1. Jan Bąk, tokarz, zam. 01-123 Władysławowo, ul. Pomorska 12, 

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, w odniesieniu do pracowników danego zakładu pracy także stanowisko)

2. Tomasz Żuk, stolarz, zam. 02-123 Gdynia ul. Obrońców Westerplatte 7/145. 
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, w odniesieniu do pracowników danego zakładu pracy także stanowisko)

Do niniejszego pisma załączam dokumentację medyczną potwierdzającą wystąpienie wskazanych wy-
żej obrażeń:
1) rtg prawej dłoni . 
2) rtg jamy brzusznej  
3) wyniki badań ogólnych 
(wymienić załączone dokumenty) 

                                                                                                                              Jan  Bąk 
             (podpis pracownika)

Źródło: www.spp.infor.pl
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Krok 2. Powiadomienie inspektora pracy 

i prokuratora 

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawia-
domić właściwego inspektora pracy i prokuratora 

o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku 
przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wy-
wołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, 
jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. 

Wzór zawiadomienia o śmiertelnym/ciężkim/zbiorowym wypadku 
przy pracy

ABV sp. z o.o.                                                                                   Gdynia, 23 stycznia 2014 r. 
03-234 Gdynia              (miejscowość, data)

ul. Jasna 12/123
51 654-875-20
(oznaczenie pracodawcy – nazwa, 

    adres, nr tel. kontaktowego)    1. Prokuratura Rejonowa
       w Gdyni, ul. Obrońców Westerplatte 7
       03-235 Gdynia
       2.  Państwowa Inspekcja Pracy
       Inspektorat w Gdyni, ul. Długi Targ 7
       03-255 Gdynia

Zawiadomienie o śmiertelnym/ciężkim/zbiorowym wypadku przy pracy

(pozostawić właściwe; zawiadomienie to powinniśmy stosować także w razie zaistnienia innego wypadku, który 

wywołał takie skutki, a który może być uznany za wypadek przy pracy)

Informuję, że 20 stycznia 2014 r. o godzinie 14.55 w hali produkcyjnej nr 4 usytuowanej przy 
ul. Portowej nr 14

(podać miejsce wypadku)

miał miejsce wypadek przy pracy (lub wypadek, który może być uznany za wypadek przy pracy – w za-
leżności od sytuacji), który miał charakter wypadku ciężkiego (w zależności od sytuacji wpisać 
– śmiertelnego lub zbiorowego).
W wyniku tego wypadku poszkodowany został pracownik naszego zakładu pracy: 

(w przypadku wypadku zbiorowego podać liczbę poszkodowanych osób) 

Marian Krzyżak, ur. 17 stycznia 1967 r., zam. Władysławowo, ul. Nadbrzeżna 6, pracownik fizyczny 
– ślusarz

 (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, stanowisko pracy poszkodowanego)

W wyniku poczynionych działań powypadkowych ustalono, że:
20 stycznia 2014 r. w zakładzie pracy nastąpiła krótkotrwała awaria zasilania. W tym czasie pracow-
nicy powinni, zgodnie z obowiązującą procedurą, wyłączyć z zasilania urządzenia i maszyny, zabez-
pieczyć je przed nieuzasadnionym ponownym uruchomieniem oraz odsunąć się od ich oddziaływa-
nia.
W toku czynności powypadkowych ustalono, że poszkodowany Marian Krzyżak nie zastosował się do 
procedur – nie wyłączył urządzenia (piły mechanicznej) z zasilania. Została ona ponownie uruchomio-
na po ustaniu awarii, jednak nie działała prawidłowo. Poszkodowany Marian Krzyżak samodzielnie 
rozpoczął naprawę urządzenia, które włączyło się bez zabezpieczenia. W wyniku tych zdarzeń doznał 
ciężkich obrażeń klatki piersiowej oraz obu rąk. 

(opis okoliczności i przyczyn wypadku)

Świadkami tego zdarzenia byli:  
1. Ignacy Zięba, zam. Władysławowo, ul. Sosnowa 3, pracownik fizyczny – ślusarz

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, w odniesieniu do pracowników danego zakładu pracy także stanowisko)
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2. Tadeusz Drabski, zam. Gdynia, ul. Dworska 234/12, pracownik fizyczny – tokarz
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, w odniesieniu do pracowników danego zakładu pracy także stanowisko)

W związku z wypadkiem zabezpieczono następujące dowody:
1) stanowisko pracy poszkodowanego Mariana Krzyżaka
2) piłę mechaniczną marki Bosch nr seryjny A5778986
 (wskazać dowody)

        Sylwester Tkacz
                                                                                                                          (podpis pracodawcy lub 

                                                                                                                     osoby działającej w jego imieniu)

Źródło: www.spp.infor.pl

Krok 3. Powołanie zespołu powypadkowego

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości 
o wypadku swoją pracę zobowiązany jest po-
wołać zespół powypadkowy, który bada oko-
liczności i przyczyny wypadku oraz ustala, czy 
wypadek pozostaje w związku z pracą. 

Zespół powypadkowy powinien się składać 
z 2 osób. Skład zespołu jest uzależniony od ro-
dzaju wypadku oraz przyjętego u danego pra-
codawcy systemu realizacji zadań w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Najczę-
ściej w skład tego zespołu wchodzą: 
■  pracownik służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy (bhp) oraz społeczny inspektor pracy, 
■  pracodawca lub pracownik zatrudniony 

przy innej pracy, któremu pracodawca po-
wierzył wykonywanie zadań służby bhp, 
albo specjalista spoza zakładu – u praco-
dawcy, który nie ma obowiązku tworzenia 
służby bhp, 

■  przedstawiciel pracowników posiadający 
aktualne zaświadczenie o ukończeniu szko-
lenia w zakresie bhp zamiast społecznego 
inspektora pracy – w przypadku pracodaw-
cy, u którego nie działa społeczna inspekcja 
pracy. 
Jeśli pracodawca ze względu na małą liczbę 

zatrudnionych pracowników nie może dopeł-
nić obowiązku utworzenia zespołu powypad-
kowego w powyższym 2-osobowym składzie, 
okoliczności i przyczyny wypadku ustala ze-
spół powypadkowy, w skład którego wchodzą 
pracodawca oraz specjalista spoza zakładu 
pracy. 

Zespół powypadkowy ma obowiązek: 
■  dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu 

technicznego maszyn i innych urządzeń 
technicznych, stanu urządzeń ochronnych 

oraz zbadać warunki wykonywania pracy 
i inne okoliczności, które mogły mieć 
wpływ na powstanie wypadku, 

■  w razie konieczności sporządzić szkice, fo-
tografie miejsca wypadku, 

■  wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, je-
śli pozwala na to stan jego zdrowia, 

■  zebrać informacje dotyczące wypadku od 
świadków wypadku, 

■  zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby 
opinii innych specjalistów, w zakresie nie-
zbędnym do oceny rodzaju i skutków wy-
padku, 

■  zebrać inne dowody dotyczące wypadku, 
■  dokonać prawnej kwalifikacji wypadku, 
■  określić środki profilaktyczne oraz wnioski, 

zwłaszcza wynikające z oceny ryzyka za-
wodowego na stanowisku pracy, na którym 
wystąpił wypadek. 
Koszty związane z ustalaniem okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pra-
codawca. 

Pracodawca ponosi koszty 
ustalenia okoliczności i przy-
czyn wypadku przy pracy.

Krok 4. Sporządzenie protokołu powypad-

kowego 

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wy-
padku zespół powypadkowy sporządza – nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania 
zawiadomienia o wypadku – protokół ustale-
nia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany 
protokołem powypadkowym. Jeżeli ustalenie 
okoliczności i przyczyn wypadku trwa dłużej 
niż 14 dni, w treści protokołu powypadkowego 
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należy podać przyczynę tego opóźnienia wraz 
z uzasadnieniem. 

Zespół powypadkowy sporządza protokół 
powypadkowy w niezbędnej liczbie egzempla-
rzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypad-
kową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu 
zatwierdzenia. 
Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy znajduje się na stronie inter-
netowej: www.spp.infor.pl w zakładce Niezbędnik.

Do protokołu powypadkowego należy dołą-
czyć zapisy wyjaśnień poszkodowanego i in-
formacji uzyskanych od świadków wypadku, 
a także inne dokumenty zebrane w czasie usta-
lania okoliczności i przyczyn wypadku, np. 
pisemną opinię lekarza, pisemną opinię innych 
specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wy-
padku, zdanie odrębne złożone przez członka 
zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrze-
żenia, jeśli zostały zgłoszone. 

Stwierdzenie w protokole powypadkowym, 
że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo 
że zachodzą okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na prawo pracownika do świadczeń przy-
sługujących z tytułu wypadku, wymaga szcze-
gółowego uzasadnienia i wskazania dowodów 
stanowiących podstawę do takiego stwierdzenia. 

Protokół powypadkowy musi być zatwier-
dzony przez pracodawcę nie później niż w cią-
gu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Zatwier-
dzony protokół powypadkowy pracodawca 
niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pra-
cownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego 
– członkom rodziny zmarłego pracownika. 

Protokół powypadkowy dotyczący wypad-
ków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pra-
codawca niezwłocznie doręcza właściwemu 
inspektorowi pracy.

Pracodawca musi przechowywać protokół 
powypadkowy wraz z dokumentacją powypad-
kową przez 10 lat. 

Pracodawca powinien 
przechowywać protokół 
powypadkowy oraz zwią-
zaną z nim dokumentację 
przez 10 lat.

Każde zdarzenie zaistniałe w zakładzie pra-
cy, nawet takie, które nie zostało uznane za 
wypadek przy pracy, powinno być zarejestro-

wane na podstawie protokołu powypadkowe-
go. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadze-
nie rejestru wypadków na podstawie wszystkich 
protokołów powypadkowych. 

Wypadek zleceniobiorcy 

Ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy 
pracy, któremu uległ zleceniobiorca, dokonuje 
zleceniodawca (art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, dalej: ustawa wy-
padkowa). Postępowanie w tej sprawie zlecenio-
dawca prowadzi na podstawie rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie 
ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy 
pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru 
karty wypadku i terminu jej sporządzenia. 

Postępowanie w razie wypadku
zleceniobiorcy 

Krok 1. Poinformowanie zleceniodawcy

Zleceniobiorca, który uległ wypadkowi 
przy pracy, jest zobowiązany poinformować 
o tym zleceniodawcę. 
Krok 2. Poinformowanie oddziału ZUS

Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu 
takiej informacji powiadamia na piśmie wła-
ściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS 
o wszczęciu postępowania powypadkowego, 
gdyż w postępowaniu wypadkowym ma prawo 
brać udział przedstawiciel ZUS. 

Obowiązki zleceniobiorcy

W ramach postępowania powypadkowego 
– w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wy-
padku, jakiemu uległ zleceniobiorca – zlece-
niodawca powinien: 
■  zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób 

pozwalający odtworzyć jego okoliczności, 
■  dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu 

technicznego maszyn i innych urządzeń 
technicznych, stanu urządzeń ochronnych 
oraz zbadać warunki wykonywania pracy 
i innych okoliczności, które mogły mieć 
wpływ na powstanie wypadku, 

■  wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, 
jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, 

■  zebrać informacje dotyczące wypadku od  
świadków wypadku, 
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■  zebrać inne dowody dotyczące wypadku, 
które uznaje się za niezbędne, 

■  dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia 
– zleceniodawca musi stwierdzić, czy zda-
rzenie ma charakter wypadku przy pracy 
czy nie. Jeżeli w ocenie zleceniodawcy 
zdarzenie nie ma charakteru wypadku przy 
pracy, konieczne jest uzasadnienie tej oce-
ny i wskazanie dowodów stanowiących 
podstawę takiej oceny. 

Zleceniodawca powinien 
niezwłocznie poinformować 
ZUS o wszczęciu postępowa-
nia powypadkowego doty-
czącego zleceniobiorcy.

Ustalenia postępowania powypadkowego 
oraz kwalifikację prawną zdarzenia zlece-
niodawca zawiera w karcie wypadku, którą 
jest zobowiązany sporządzić po ustaleniu 
okoliczności i przyczyn wypadku, nie póź-
niej niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania 
zawiadomienia o wypadku. Zleceniobiorca 
lub uprawniony do jednorazowego odszko-
dowania członek jego rodziny mają prawo 
zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń za-
wartych w karcie wypadku. O tym prawie 
powinni zostać pouczeni przez zlecenio-
dawcę. 

Statystyczna karta wypadku 

Na podstawie zatwierdzonego protokołu po-
wypadkowego, w którym stwierdzono, że wy-
padek jest wypadkiem przy pracy, pracodawca 
jest zobowiązany sporządzić statystyczną kartę 
wypadku. 

Statystyczną kartę pracodawca musi przeka-
zać w formie elektronicznej na portal sprawo-
zdawczy Głównego Urzędu Statystycznego, 
natomiast pracodawca, który zatrudnia nie 
więcej niż 5 pracowników, może przekazać do 
Urzędu Statystycznego w Gdańsku oryginał 
statystycznej karty sporządzony w formie pa-
pierowej, po przesłaniu uzasadnionej informa-
cji o wyborze tej formy.
Wzór statystycznej karty wypadku przy pracy 
znajduje się na stronie internetowej: www.spp.
infor.pl w zakładce Niezbędnik.

Ustalanie okoliczności wypadku 
pracowników i zleceniobiorców 

PRACOWNIK ZLECENIOBIORCA
Wypadek 

W związku z pracą W związku z wykonywaniem umo-
wy zlecenia, w okresie ubezpiecze-
nia wypadkowego z tego tytułu 

Zgłoszenie wypadku 
Przełożonemu Podmiotowi, na rzecz którego jest 

wykonywana praca na podsta-
wie umowy zlecenia lub innej 
o świadczenie usług, podmiot ten 
powiadamia pisemnie ZUS 

Ustalenie okoliczności wypadku 
Powołany zespół po-
wypadkowy w skła-
dzie 2-osobowym 

Podmiot, na rzecz którego wykony-
wana jest praca 

Dokumentacja powypadkowa 
Protokół powypadko-
wy – według wzoru 
ustalonego w rozpo-
rządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy 
w sprawie wzoru 
protokołu ustalenia 
okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy 

Karta wypadku – według wzoru 
określonego w załączniku do roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie trybu uznawa-
nia zdarzenia powstałego w okresie 
ubezpieczenia wypadkowego za 
wypadek przy pracy, kwalifikacji 
prawnej zdarzenia, wzoru karty 
wypadku i terminu jej sporządzenia 

Zatwierdzenie dokumentacji powypadkowej 
Protokół powypad-
kowy zatwierdza 
pracodawca nie 
później niż w ter-
minie 5 dni od jego 
sporządzenia 

Podmiot, na rzecz którego jest 
wykonywana praca 

Akt prawny w sprawie ustalenia okoliczności wypadku 
Rozporządzenie 
Rady Ministrów 
w sprawie ustalania 
okoliczności i przy-
czyn wypadków przy 
pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie trybu 
uznawania zdarzenia powstałego 
w okresie ubezpieczenia wypadko-
wego za wypadek przy pracy, kwalifi-
kacji prawnej zdarzenia, wzoru karty 
wypadku i terminu jej sporządzenia 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 234–237 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
 � art. 3, art. 5 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(j.t. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322; ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 637), 
 � art. 12–13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717), 
 � rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870), 
 � § 2–16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 
2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy (DzU nr 227, poz. 2298), 
 � § 2–4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powsta-
łego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pra-
cy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej 
sporządzenia (j.t.  DzU z 2013 r. poz. 1618). 
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trzynastka WYNAGRODZENIA

Przy potrącaniu alimentów nie stosuje się kwoty 
wolnej, więc jedynym ograniczeniem jest ujęcie 
do 3/5 pensji netto. Łącznie na poczet alimen-
tów pracownikowi potrącono w lutym 
3360,02 zł. Na tę kwotę złożyła się trzynastka 
w pełnej wysokości 2139,08 zł oraz 60% wyna-
grodzenia wraz z premią – 1220,94 zł.

Przykład

Przyjmując założenie kwot wynagrodzeń z po-
przedniego przykładu, Konrad D. oprócz zajęcia 
alimentacyjnego na kwotę 700 zł miesięcznie 
ma również zadłużenie niealimentacyjne opa-
trzone tytułem wykonawczym na wartość 
10 000 zł. Przyjmując pozostałe dane z po-
przedniego przykładu, potrącenie przebiega na-
stępująco:
Krok 1. Trzynastka po potrąceniu pełnej kwoty 
alimentów: 2139,08 zł (kwota netto trzynastki) –
– 700 zł (świadczenie alimentacyjne) = 
= 1439,08 zł.
Krok 2. Potrącenie należności niealimentacyjnej 
z pozostałej części trzynastki i z wynagrodzenia 
oraz premii:
■ granica potrącenia: 1736,99 zł – przy potrą-
caniu należności niealimentacyjnej dopuszczal-
na kwota potrącenia wynosi połowę wynagro-
dzenia netto, a więc 50% sumy trzynastki 
i wynagrodzenia oraz premii [(1439,08 zł + 
+ 2034,90 zł) x 1/2]; warto dodać, że w razie 
zbiegu alimentów i innych należności granica 
wynosi 3/5 wynagrodzenia; jednak w tym przy-
padku alimenty zostały już w pełni ściągnięte 
z trzynastki, więc teraz granica dotyczy tylko na-
leżności niealimentacyjnych,
■ kwota wolna od potrąceń w 2014 r.: 
1237,20 zł (100% wynagrodzenia minimalnego 
netto dla pełnego etatu przy zwykłych kosztach 
uzyskania przychodów i prawie do kwoty ulgi 
podatkowej),
■ kwota potrącenia: 1736,99 zł,
■ do wypłaty: 1736,99 zł; jest to kwota wyższa 
niż kwota wolna; potrącenie nie może bowiem 
przekroczyć progu połowy pensji.

Wypłata trzynastki w innym terminie 
niż wynagrodzenie

Nie zawsze wypłata trzynastki i innych składników 
wynagrodzenia przypada w miesiącu w jednym 
terminie płatności. W takim przypadku potrącenia 
dokonuje się osobno, tzn. oddzielnie z każdej na-
leżności wypłacanej w danym terminie, ale 
z uwzględnieniem zasady, że na miesiąc obowią-
zuje jedna kwota wolna, a granicę potrącenia ustala 
się od łącznego dochodu netto. Takie postępowanie 
wynika z art. 87 § 8 k.p. – zgodnie z którym potrą-
ceń należności z wynagrodzenia pracownika 
w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wy-
nagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, doko-
nuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględ-
niającej te składniki wynagrodzenia. Trzynastka 
jest składnikiem wynagrodzenia za okres dłuższy 
niż 1 miesiąc, więc ta regulacja ma zastosowanie. 
W przypadku wypłat w 2 różnych terminach 
w miesiącu, potrącenie przebiega 2-etapowo:
Krok 1. Potrącenie na ogólnych zasadach ze skład-
nika wypłacanego w pierwszym terminie w miesią-
cu – wyznaczenie kwoty wolnej oraz granicznej.
Krok 2. Potrącenie korygujące w kolejnym termi-
nie wypłaty pozostałych składników – zsumowanie 
wszystkich uzyskanych w danym miesiącu składni-
ków wynagrodzenia netto, ustalenie od całości do-
puszczalnej kwoty potrącenia, wyliczenie ostatecz-
nej kwoty potrącenia, z uwzględnieniem wcześ-
niejszego ujęcia; sprawdzenie, czy potrącenie peł-
nej dopuszczalnej kwoty nie naruszy kwoty wolnej.

Przykład

Wynagrodzenie pracownika jest objęte egzeku-
cją komorniczą dotyczącą należności innej niż 
alimentacyjna, na sumę 12 000 zł. W lutym br. 
pracownik uzyskał prawo do trzynastki za 
2013 r., w wysokości 2139,08 zł netto, która zo-
stała wypłacona 10 lutego. Natomiast 28 lutego 
wypłacono wynagrodzenie wraz z premią, 
w kwocie 2034,90 zł netto.
Krok 1. Potrącenie z trzynastki wypłaconej 10 lutego:
■ dopuszczalna kwota potrącenia: 2139,08 zł x
 x 1/2 = 1069,54 zł,
■ kwota wolna: 1237,20 zł,
■ faktyczna kwota potrącenia: 2139,08 zł –
 – 1237,20 zł = 901,88 zł,
■ do wypłaty: 2139,08 zł – 901,88 zł = 
= 1237,20 zł.

Dokończenie ze str. 18
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Krok 2. Potrącenie z wynagrodzenia i premii wy-
płaconych 28 lutego:
■ dopuszczalna kwota potrącenia dla wszyst-
kich składników: (2139,08 zł + 2034,90 zł) x 
x 1/2 = 2086,99 zł,
■ faktyczna kwota potrącenia: 2086,99 zł – 
– 901,88 zł = 1185,11 zł,
■ do wypłaty: 2034,90 zł – 1185,11 zł = 
= 849,79 zł.
Łącznie z poprzednią wypłatą, tj. trzynastką, 
pracownik otrzyma wynagrodzenie na poziomie

przewyższającym kwotę wolną, ale bez przekro-
czenia kwoty granicznej potrącenia (849,79 zł + 
+ 1237,20 zł = 2086,99 zł).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 87 § 1, § 3, § 5, § 8, art. 871 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
 � art. 1 i art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wyna-
grodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżeto-
wej (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1144).

MAŁGORZATA PODGÓRSKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy doświadczenie zawodowe 
pracownika może mieć wpływ 
na wysokość jego wynagrodzenia
Firma zatrudnia 2 księgowe – jedną na cały etat, a drugą na 1/2 etatu. Księgowa 
zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy ma większe doświadczenie 
zawodowe i dlatego jej wynagrodzenie jest niewiele niższe od wynagrodzenia 
drugiej księgowej. Czy ustalając w ten sposób wysokość wynagrodzenia, nie 
narażamy się na zarzut, że w przypadku księgowej zatrudnionej w niepełnym 
wymiarze czasu pracy jej wynagrodzenie nie jest proporcjonalnie niższe w stosunku 
do wynagrodzenia, jakie otrzymuje księgowa zatrudniona w pełnym wymiarze 
czasu pracy – pyta Czytelnik z Poznania.

Nie narażają się Państwo na taki zarzut. Wynagro-
dzenie dwóch pracownic zatrudnionych na takich 
samych stanowiskach pracy, ale w różnych wymia-
rach czasu pracy może być ustalone w takiej samej 
lub w podobnej wysokości. O wysokości wynagro-
dzenia powinien decydować nie tylko wymiar etatu, 
ale także kwalifikacje zawodowe pracownika, ilość 
i jakość wykonywanej przez niego pracy oraz do-
świadczenie zawodowe. Jeżeli na podstawie tych 
przesłanek uznali Państwo, że pracownicy zatrudnio-
nej w wymiarze 1/2 etatu należy ustalić wyższe wy-
nagrodzenie (niż proporcjonalne do pełnego etatu), 
to nie dojdzie do naruszenia przepisów prawa pracy.

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy zatrud-
nieni na tym samym stanowisku pracy, ale w róż-
nych wymiarach czasu pracy, otrzymują identyczne 
wynagrodzenie. Pracodawca może, oceniając pra-
cowników, stwierdzić, że kwalifikacje i dotychcza-
sowe doświadczenie oraz sukcesy zawodowe pra-
cownika zatrudnionego na część etatu są większe 
od osiągnięć i kwalifikacji pracownika zatrudnio-
nego w pełnym wymiarze czasu pracy. W tej sytu-
acji możliwe jest ustalenie im jednakowego wyna-
grodzenia lub nawet wyższego dla pracownika 
niepełnoetatowego. Potwierdził to Sąd Najwyższy 
w wyroku z 6 marca 2003 r. (I PK 171/02, OSNP 
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2004/15/258, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 
w którym uznał, że nie do przyjęcia jest uproszczo-
ny pogląd, że wynagrodzenie pracownika zatrud-
nionego w pełnym wymiarze czasu pracy powinno 
być 2-krotnie wyższe od wynagrodzenia pracowni-
ka zatrudnionego na 1/2 etatu. Dopuszczalne jest 
nawet bardzo duże zróżnicowanie wynagrodzeń 
pracowników na takim samym stanowisku pracy 
(np. najwyższe wynagrodzenie jest 6 razy wyższe 
od najniższego). W razie sporu przed sądem praco-
dawca musi jednak udowodnić, że jest to spowodo-
wane racjonalnymi i obiektywnymi kryteriami. 
W przeciwnym razie pracownik może dochodzić 
przed sądem pracy odszkodowania za naruszenie 
zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

Pracodawca musi udowodnić 
w razie sporu przed sądem, 
że duże zróżnicowanie 
wynagrodzeń pracowników na 
takim samym stanowisku jest 
spowodowane racjonalnymi 
i obiektywnymi kryteriami.

Pracownicy powinni być równo traktowani 
w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pra-
cy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz do-
stępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, w szczególności m.in. bez względu 
na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Różnicowanie przez praco-
dawcę sytuacji pracownika np. z powodu zatrud-
nienia na część etatu, którego skutkiem byłoby np. 
pominięcie go przy typowaniu do udziału w szko-
leniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, 
uważa się za naruszenie zasady równego traktowa-
nia w zatrudnieniu (chyba że pracodawca udowod-
ni, że kierował się obiektywnymi powodami).

Przykład

Firma zatrudnia 2 handlowców: jednego  na pełny 
etat i drugiego na 3/4 etatu. Osoba zatrudniona 
na 3/4 etatu ma 2 razy wyższe wynagrodzenie od 
drugiego z pracowników. Wprawdzie w firmie ist-
nieje poufność dotycząca wysokości wynagro-
dzeń, ale handlowiec z niższą pensją dowiedział 
się, że zarabia mniej i wystąpił do szefa o podwyż-
kę. Argumentował swój wniosek większym zaan-

gażowaniem w pracę ze względu na zatrudnienie 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Przełożony ne-
gatywnie rozpatrzył wniosek. Wyjaśnił pracowni-
kowi, że podstawą do ustalenia wyższej pensji 
drugiemu z handlowców był nie wymiar czasu 
pracy, ale jego ogromne doświadczenie zawodo-
we oraz zdobycie w kolejnych 2 latach nagrody 
handlowca roku w prestiżowym konkursie ogól-
nopolskim. Gdyby pracownicy ci byli zatrudnieni 
np. na stanowisku ekspedienta w sklepie spożyw-
czym i wykonywali te same zadania o jednakowej 
wartości oraz mieli identyczne doświadczenie 
zawodowe, to w związku z zatrudnieniem ich 
w różnych wymiarach czasu pracy ich wynagro-
dzenie zostałoby ustalone proporcjonalnie.
Postępowanie pracodawcy w zakresie różnicowa-
nia wynagrodzeń pracowników jest prawidłowe.

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, 
aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykony-
wanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej 
wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość 
świadczonej pracy (art. 78 § 1 ustawy – Kodeks pracy; 
dalej: k.p.). Katalog czynników, które są uwzględnia-
ne przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę, jest otwar-
ty i pracodawca może samodzielnie decydować o wy-
sokości wynagrodzenia konkretnego pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowi-
sku i w tym samym wymiarze czasu pracy, o porów-
nywalnych kwalifikacjach zawodowych, doświad-
czeniu i wykonujący swoje zadania z podobnym 
zaangażowaniem, powinni mieć wynagrodzenie 
ustalone na podobnym poziomie. W przypadku wy-
konywania przez jednego z nich pracy w niepełnym 
wymiarze, wynagrodzenie powinno być proporcjo-
nalnie niższe. Pracownicy mają prawo do jednako-
wego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za 
pracę o jednakowej wartości (art. 183c § 1 k.p.). Pra-
cami o jednakowej wartości są te, których wykony-
wanie wymaga od pracowników porównywalnych 
kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych doku-
mentami przewidzianymi w odrębnych przepisach 
lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a tak-
że porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 112–113, art. 183a, art. 183c § 1 i § 3, art. 78 § 1 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, 
poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208).
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ZUS nagroda roczna, podstawa wymiaru zasiłku

BOGUSŁAW NOWAKOWSKI – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Uwzględnianie w podstawie wymiaru 
zasiłku składnika rocznego
Ustalając podstawę wymiaru świadczeń chorobowych, należy w niej uwzględnić 
oprócz wynagrodzenia zasadniczego także składniki wynagrodzenia przysługujące 
za okres roczny, m.in. trzynastki, premie roczne. Takie składniki należy wliczyć do 
podstawy wymiaru zasiłku w wysokości 1/12.

Podstawę wymiaru zarówno zasiłku chorobowe-
go, jak i wynagrodzenia chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłaco-
ne pracownikowi za okres 12 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc, w którym 
powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracow-
nik jest zatrudniony krócej, podstawę wymiaru 
zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie wypłacone za pełne kalendarzowe mie-
siące ubezpieczenia. Wynagrodzeniem jest 
przychód pracownika odpowiadający podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 
w tym chorobowe, po odliczeniu potrąconych 
przez pracodawcę składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe oraz chorobowe, finanso-
wanych ze środków pracownika (łącznie 
13,71%).

Podstawę wymiaru tworzą tylko te składniki 
wynagrodzenia, które podlegają oskładkowaniu 
i które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy 
przepisami płacowymi albo umowami o pracę 
(u pracodawców bez obowiązku tworzenia regula-
minów wynagradzania) nie przysługują za okres 
pobierania zasiłku/wynagrodzenia chorobowego. 
Jeżeli u pracodawcy nie ma wyraźnych postano-
wień, że dany składnik przysługuje mimo absencji 
chorobowej, zakłada się, że w tym czasie pracow-
nik go nie otrzymuje i należy go wliczyć do pod-
stawy zasiłkowej. Jeśli jednak, mimo braku odpo-
wiednich zapisów tej kwestii w przepisach 
płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udo-
kumentuje, że składnik płacowy jest pracownikowi 
wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika 
tego nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru 
zasiłku.

Składnik wynagrodzenia przysługujący za 
okres roczny należy uwzględniać w podstawie 
wymiaru świadczeń chorobowych w wysokości 
1/12 części kwoty nagrody wypłaconej za rok po-
przedzający miesiąc, w którym powstała niezdol-
ność do pracy.

Przykład

Pracownik chorował od 10 do 19 lutego 2014 r. 
Pracownik jest uprawniony do nagrody rocznej, do 
której nie zachowuje prawa za okres usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. Podstawę wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie uzyskane przez pra-
cownika za okres od lutego 2013 r. do stycznia 
2014 r. oraz 1/12 część nagrody wypłaconej za 
rok poprzedzający zachorowanie, tj. za 2013 r.

Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u praco-
dawcy przez cały rok, za który wypłacono mu na-
grodę (lub korzystał z urlopu wychowawczego 
albo bezpłatnego), to w podstawie wymiaru 
świadczeń chorobowych uwzględnia się nagrodę 
w wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych 
miesięcy kalendarzowych przepracowanych 
w tym roku przez pracownika.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 marca 2013 r. stał 
się niezdolny do pracy w grudniu 2013 r. Do 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobo-
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wego zostało przyjęte wynagrodzenie za okres 
od marca 2013 r. do listopada 2013 r. W stycz-
niu 2014 r. pracownikowi została wypłacona 
premia roczna za 2013 r. w kwocie 1730 zł (a po 
pomniejszeniu o składki ZUS finansowane przez 
pracownika 1492,82 zł). Pracownik nie zacho-
wuje prawa do premii rocznej za czas pobiera-
nia zasiłków. Do przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia należy doliczyć premię roczną 
w wysokości 1/10 kwoty wypłaconej za rok po-
przedzający zachorowanie, tj. proporcjonalnie 
do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy za-
trudnienia w tym roku w kwocie 149,28 zł 
(1492,82 zł : 10 miesięcy).

W sytuacji gdy w przepisach płacowych obo-
wiązujących u pracodawcy dokonano zapisu, 
zgodnie z którym nagroda ulega proporcjonalne-
mu zmniejszeniu za okresy pobierania świadczeń 
chorobowych, to przed uwzględnieniem jej 
w podstawie wymiaru podlega uzupełnieniu (do 
kwoty, jaką pracownik uzyskałby, gdyby przepra-
cował cały roczny okres). Przeliczenia tego doko-
nuje się nawet wtedy, gdy w danym roku pracow-
nik przepracował mniej niż połowę obowią-
zującego go czasu pracy. Podstawę wymiaru uzu-
pełnia się, dzieląc osiągnięte wynagrodzenie 
przez liczbę dni roboczych, w których zostało 
uzyskane, a następnie mnożąc przez liczbę dni, 
które pracownik był zobowiązany przepracować 
w danym roku.

Przykład

Pracownica była niezdolna do pracy od 16 do 
28 grudnia 2013 r. i od pierwszego dnia choroby 
miała prawo do zasiłku chorobowego, gdyż 
w kwietniu i maju wykorzystała 33 dni wynagro-
dzenia chorobowego oraz w maju przez 16 dni 
przebywała na zasiłku chorobowym. Pracowni-
cy poza wynagrodzeniem zasadniczym przysłu-
guje dodatkowe wynagrodzenie roczne, które 
jest proporcjonalnie zmniejszane za czas choro-
by. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
pracownicy za okres od grudnia 2012 r. do listo-
pada 2013 r. oraz nagroda roczna za rok po-
przedzający powstanie niezdolności do pra-

cy, tj. za 2012 r. Pracownica otrzymała nagrodę 
w wysokości 2190 zł (po pomniejszeniu o kwotę 
potrąconych składek 13,71%, tj. 1889,75 zł). Na-
groda ta została wypłacona w niepełnej wyso-
kości, ponieważ pracownica w poprzednim roku 
miała obowiązek przepracować 252 dni, a prze-
pracowała 190 dni roboczych, gdyż przez 62 
dni była nieobecna w pracy z powodu choroby. 
Nagroda, po uzupełnieniu, podlega uwzględnie-
niu w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie 
2507,40 zł (1889,75 zł : 190 dni = 9,95 zł; 
9,95 zł x 252 dni). Do przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia należy doliczyć premię rocz-
ną w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej za rok 
poprzedzający zachorowanie, tj. 208,95 zł 
(2507,40 zł : 12 miesięcy).

Składnik roczny może być także uzupełniony 
z zastosowaniem metody przewidzianej dla sta-
łych składników wynagrodzenia, tj. może być 
przyjęty w kwocie, którą pracownik otrzymałby, 
gdyby w danym roku kalendarzowym nie choro-
wał. Typowym przykładem jest dodatkowe wyna-
grodzenie roczne dla pracowników jednostek sfe-
ry budżetowej. Stanowi ono 8,5% sumy pełnego 
wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby 
w ciągu roku kalendarzowego, za który przysłu-
guje to wynagrodzenie.

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

Przykład

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby od 29 stycznia do 27 lutego 2014 r. 
W roku poprzedzającym, za który wypłacono 
nagrodę roczną (2013 r.), był nieobecny w pracy 
z powodu choroby przez 120 dni robocze (w tym 
okresie obowiązywały 251 dni robocze) i otrzy-
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mał nagrodę w wysokości 2209,02 zł (kwota 
pomniejszona o 13,71%). Z regulaminu przyzna-
wania rocznej nagrody uznaniowej wynika, że 
nagroda ta jest przyznawana pracownikom 
w kwocie uznaniowej, w zależności od oceny 
wyników pracy pracownika w danym roku. Re-
gulamin nie zawiera zapisów o zasadach po-
mniejszania wysokości nagrody za okres pobie-
rania zasiłków. Nagrodę należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycz-
nie wypłaconej, bez uzupełniania.

Jeżeli w okresie, który jest brany do ustalenia 
podstawy wymiaru zasiłku, niektóre składniki 
wynagrodzenia, np. premie, zostały wypłacone 
zaliczkowo, wlicza się je w wysokości wypłaco-
nej zaliczkowo, a po ich wyrównaniu podstawę 
przelicza się z uwzględnieniem tych składników 
i wyrównuje wysokość zasiłku.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 2008 r. w lipcu 2013 r. 
zachorował, przedkładając zwolnienie na okres 
20 dni. Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasił-
ku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie za okres od lipca 2012 r. do czerw-
ca 2013 r. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie 
w stałej miesięcznej wysokości 2740 zł (po po-
mniejszeniu o składki 13,71% – 2364,35 zł). 
W styczniu otrzymał nagrodę roczną za 2012 r., 
która została ustalona w wysokości 1800 zł (po 
pomniejszeniu o składki 13,71% – 1553,22 zł). 
Nagroda została wypłacona zaliczkowo. W lutym 
2014 r. pracodawca dokonał wyrównania przysłu-
gującej nagrody, która w pełnej wysokości wyno-
siła 2790 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71% 
– 2407,49 zł). W tej sytuacji należy ponownie 
ustalić wysokość podstawy wymiaru zasiłku oraz 
wypłacić pracownikowi wyrównanie.
1. Pierwotnie ustalone przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wynosiło:
■  wynagrodzenie zasadnicze z umowy: 

2364,35 zł,
■  część przypadająca na składniki za okresy 

dłuższe niż miesiąc, tj. na rok w przeliczeniu 
na miesiąc: 1553,22 zł : 12 miesięcy = 
= 129,43 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło:
2364,35 zł + 129,43 zł = 2493,78 zł.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 
z powodu choroby:
2493,78 zł : 30 dni = 83,13 zł,
83,13 zł x 80% = 66,50 zł (za dzień niezdolności 
do pracy),
66,50 zł x 20 dni = 1330 zł.
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie po 
przeliczeniu wyniesie:
2407,49 zł : 12 miesięcy = 200,62 zł (nagroda 
roczna w przeliczeniu na miesiąc),
2364,35 zł + 200,62 zł = 2564,97 zł.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 
z powodu choroby:
2564,97 zł : 30 dni = 85,50 zł,
85,50 zł x 80% = 68,40 zł (za dzień niezdolno-
ści do pracy),
68,40 zł x 20 dni = 1368 zł,
1368 zł – 1330 zł = 38 zł.
W celu wyrównania różnicy wysokości należne-
go wynagrodzenia/zasiłku chorobowego pra-
cownikowi należy dopłacić 38 zł.

Może zdarzyć się sytuacja, że pracownikowi 
przysługują składniki wynagrodzenia za okresy 
dłuższe niż 1 miesiąc, lecz nie zostały wypłaco-
ne. Wówczas, bez względu na przyczynę ich nie-
wypłacenia, podstawę wymiaru zasiłku należy 
ustalić bez tych składników. Taka sytuacja ozna-
cza konieczność przeliczenia podstawy po wy-
płaceniu składnika za rok poprzedzający 
i uwzględnienia go oraz wyrównania wysokości 
zasiłku.

Przykład

Pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowe-
go za okres od 9 do 17 lutego 2014 r. Podstawę 
jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie za okres od lutego 2013 r. do 
stycznia 2014 r. Oprócz wynagrodzenia zasad-
niczego pracownik otrzymuje nagrodę roczną, 
która nie przysługuje za okres pobierania zasił-
ku chorobowego. Za 2013 r., tj. za rok poprze-
dzający powstanie niezdolności do pracy, pra-
cownik nie otrzymał tej nagrody, ponieważ 
dyrekcja zakładu podjęła decyzję o niewypłaca-
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niu nagrody ze względu na trudną sytuację
finansową. W podstawie wymiaru wynagrodze-
nia chorobowego nie należy zatem uwzględniać 
składnika rocznego. W przypadku wypłaty na-
grody za 2013 r. należy ponownie przeliczyć 
podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowe-
go i dokonać jego wyrównania.

Jeżeli w miesiącu, w którym pracownik otrzy-
mał składnik wynagrodzenia za okres dłuższy niż 
1 miesiąc, np. składnik kwartalny lub roczny, jego 
przychód (stanowiący podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne) przewyższał kwotę 
odpowiadającą 30-krotności prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w go-
spodarce narodowej na dany rok, a pracownik 
w tym miesiącu był nieobecny w pracy z przy-
czyn usprawiedliwionych i w związku z tym nie 
osiągnął pełnego wynagrodzenia – wówczas 
w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za 
dany miesiąc oraz wysokości rocznej nagrody na-
leży obliczyć średni wskaźnik składek i o ten 
wskaźnik pomniejszyć stały miesięczny przychód 
oraz nagrodę roczną.

Średni wskaźnik potrąconych składek wylicza się 
według następującego wzoru:

  średni wskaźnik =              
         składek 

kwota składek x 100

przychód stanowiący 
podstawę wymiaru 

składek

Przykład

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu 
choroby w styczniu 2014 r. Do ustalenia podsta-
wy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagro-
dzenie za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 
2013 r. W grudniu 2013 r., tj. w miesiącu, z któ-
rego wynagrodzenie jest uwzględniane w pod-
stawie wymiaru zasiłku chorobowego, przy-
chód pracownika przewyższył kwotę 
30-krotności prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w tym roku, tj. 
kwotę 111 390,00 zł. W tym miesiącu wypłaco-
no pracownikowi nagrodę roczną, która zgod-

nie z regulaminem jest pomniejszana za okres 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Łącz-
ny przychód pracownika w grudniu 2013 r. wy-
niósł 16 340 zł, w tym 9230 zł stanowiła nagro-
da roczna. W celu ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za grudzień 2013 r. oraz wyso-
kości rocznej nagrody, po pomniejszeniu jej 
o kwoty potrąconych składek, należy obliczyć 
średni wskaźnik i o ten wskaźnik pomniejszyć 
stały miesięczny przychód za grudzień 2013 r. 
(wynagrodzenie w umowie o pracę – 10 900 zł) 
oraz nagrodę roczną. Od łącznej kwoty wypła-
conego w grudniu 2013 r. wynagrodzenia pra-
codawca potrącił składkę w łącznej wysokości 
1265,10 zł, w tym składkę na ubezpieczenie cho-
robowe 400,33 zł (2,45% od kwoty 16 340 zł), 
a na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
864,77 zł (11,26% od kwoty 7680 zł, tj. od kwoty 
niestanowiącej przekroczenia rocznego limitu 
prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia).
Średni wskaźnik wynosi 7,74% (1265,10 zł, tj. 
kwota potrąconych składek x 100 : 16 340 zł). 
Wynagrodzenie za grudzień 2013 r. powinno 
być przyjęte do podstawy wymiaru zasiłku choro-
bowego w wysokości 10 056,34 zł (10 900 zł –
 – 843,66 zł, tj. wynagrodzenie z umowy o pracę 
po pomniejszeniu o 7,74%, czyli o kwotę pełnej 
składki ustalonej przy zastosowaniu średniego 
wskaźnika składek).
Roczna nagroda po pomniejszeniu o składki na 
ubezpieczenia społeczne przy zastosowaniu 
średniego wskaźnika składek wynosi 8515,60 zł 
(9230 zł – 714,40 zł, tj. 7,74% z kwoty 9230 zł) 
i powinna być uwzględniona w podstawie wy-
miaru zasiłku w wysokości 1/12.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 36, art. 41, art. 42 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2014 r. poz. 159),
 � art. 19 ust. 10 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),
 � obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 grud-
nia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty progno-
zowanego przeciętnego wynagrodzenia (MP z 2012 r. 
poz. 1018)
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ANDRZEJ OKUŁOWICZ – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Co należy uwzględnić w podstawie 
wymiaru składek osoby przebywającej 
na urlopie wychowawczym
Nasz pracodawca prowadzi produkcyjny zakład pracy. Pracownicy oprócz 
wynagrodzenia zasadniczego i premii otrzymują świadczenia pozapłacowe, 
m.in. finansowane z zfśs, oraz ekwiwalenty za pranie własnej odzieży roboczej. 
Czy do podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych za osobę przebywającą 
na urlopie wychowawczym możemy wliczyć świadczenia pozapłacowe – pyta 
Czytelnik z Warszawy.

Nie. Wskazane przez Państwa świadczenia nie 
stanowią podstawy wymiaru składek ZUS i nie 
mogą być uwzględnione przy obliczaniu podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe osoby przebywającej na urlopie wy-
chowawczym.

Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pra-
cownika przebywającego na urlopie wychowaw-
czym, nie wlicza do niej wartości świadczeń 
pozapłacowych wyłączonych z podstawy wymia-
ru składki na ubezpieczenie chorobowe, takich 
jak: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wy-
nikające z przepisów o bhp, czy wartość świad-
czeń z zfśs (pod warunkiem że świadczenia finan-
sowane z zfśs spełniają kryterium świadczeń 
socjalnych wskazanych w ustawie o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych).

Przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia do celów obliczenia podstawy wy-
miaru składek emerytalno-rentowych za osoby 
przebywające na urlopie wychowawczym należy 
uwzględniać wynagrodzenie wypłacone za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
urlop wychowawczy, jeżeli stanowiło ono podsta-
wę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Wszystkie przychody pracownicze, które są 
wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS na 
podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymia-

ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, nie podlegają wliczeniu do przeciętnego wy-
nagrodzenia, z którego jest ustalana podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe osoby przebywającej na urlopie wycho-
wawczym.

Do przychodu stanowiącego podstawę wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 
za pracowników na urlopie wychowawczym nale-
ży wliczyć m.in.:
■  nagrody uznaniowe,
■  dodatki stażowe,
■  dodatki służbowe i funkcyjne,
■  nagrody za ukończenie przez pracownika szko-

ły (studiów),
■  jednorazowe nagrody z okazji ślubu pracowni-

ka lub z okazji urodzenia się dziecka pracow-
nika,

■  koszty wynajmu przez pracownika mieszkania 
sfinansowanego lub dofinansowanego przez 
pracodawcę,

■  dopłaty pracodawcy do dodatkowego ubezpie-
czenia pracownika,

■  bony lub wypłaty w gotówce przyznawane 
w jednakowej wysokości lub jednakowym 
wskaźnikiem procentowym w stosunku do pła-
cy pracownika, określonej w umowie o pracę, 
wszystkim pracownikom lub grupom pracow-
ników z okazji uroczystych dni, świąt, rocznicy 
powstania firmy itp.,

ZUS urlop wychowawczy, podstawa wymiaru składki
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■  składniki wynagrodzenia, które nie są bezpo-
średnio zależne od indywidualnego wkładu 
pracy pracownika, ale od wyników pracy grupy 
pracowników lub całego zakładu pracy.
W podstawie wymiaru składek emerytalno-

-rentowych za osoby na urlopie wychowawczym 
nie należy uwzględniać świadczeń pozapłaco-
wych, którymi są m.in.:
■  wartość świadczeń rzeczowych wynikających 

z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy 
oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane 
zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę 
Ministrów lub właściwego ministra, w tym tak-
że ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży 
roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego 
zamiast roboczego,

■  świadczenia finansowane ze środków przezna-
czonych na cele socjalne w ramach zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych.

Przykład

Michalina J. od 15 stycznia 2014 r. przebywa na 
urlopie wychowawczym. W 2013 r. pracownica 
korzystała ze świadczeń z zfśs, takich jak dofi-
nansowanie do wypoczynku i karnetu na basen 
oraz otrzymała paczki świąteczne (pracodawca 
różnicuje ich wysokość na podstawie kryterium 
socjalnego). Ponieważ wartości tych świadczeń 
są wyłączone z podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne, nie wlicza się ich do 
przeciętnego wynagrodzenia z 12 miesięcy po-
przedzających urlop wychowawczy.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe osób przebywających na 
urlopie wychowawczym nie może być:

■  wyższa niż kwota 60% prognozowanego prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany 
rok kalendarzowy,

■  niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę (art. 18 ust. 5b i ust. 14 ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych).

Podstawa wymiaru składek za osoby 
przebywające na urlopie 
wychowawczym

Okres obo-
wiązywania 

Ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 

Ubezpiecze-
nie zdrowotne

maksymalna 
podstawa 
wymiaru 
składek 

minimalna 
podstawa 
wymiaru 
składek 

podstawa 
wymiaru 
składki

Od 1 stycznia 
2014 r. do 
31 grudnia 
2014 r. 

60% kwoty 
prognozo-
wanego wy-
nagrodzenia 
– 2247,60 zł 

75% kwoty 
minimalnego 
wynagrodze-
nia – 1260 zł 

kwota specjal-
nego zasiłku 
opiekuńczego 
– 520 zł

Od 1 wrześ-
nia 2013 r. 
do 31 grudnia 
2013 r. 

60% kwoty 
prognozo-
wanego wy-
nagrodzenia 
– 2227,80 zł 

75% kwoty 
minimalnego 
wynagrodze-
nia – 1200 zł 

kwota specjal-
nego zasiłku 
opiekuńczego 
– 520 zł

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b, ust. 14 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 1717),
 � § 2 ust. 1 pkt 6 i pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106; ost. zm. DzU 
z 2010 r. nr 127, poz. 860),
 � obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grud-
nia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 
w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowa-
nego przeciętnego wynagrodzenia (MP z 2013 r. poz. 1028).

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
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  Problem  Dotychczasowy kierownik gminnego ośrodka zdrowia przechodzi od 1 kwietnia 2014 r. na emery-
turę. Organem prowadzącym ośrodek zdrowia jest gmina. Czy wójt może w ogłoszeniu konkursowym wprowa-
dzić wymaganie, aby kandydat na to stanowisko był lekarzem, który będzie w ramach zatrudnienia 3 dni w ty-
godniu przyjmował pacjentów, a w pozostałe kierował pracą ośrodka? Czy można kierownika zatrudnić na 
podstawie umowy cywilnoprawnej.

  Odpowiedź  Tak, ponieważ w obecnym stanie prawnym kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej może być 
lekarz, który w ramach etatu będzie udzielać świadczeń zdrowotnych (jeżeli strony w umowie określą warunki 
i czas świadczenia tych usług), pracodawca może taki warunek zamieścić w ogłoszeniu o konkursie na stano-
wisko kierownika ośrodka. Może go również zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Uzasadnienie  Organ prowadzący samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej (dalej: sp zoz) 
ma obowiązek – przed zatrudnieniem osoby na sta-
nowisko kierownika tego zakładu – przeprowadzić 
konkurs. W tej sytuacji wójt musi powołać komisję 
konkursową, która przeprowadzi konkurs na to stano-
wisko. Po jego przeprowadzeniu i wyłonieniu kandy-
data nie ma przeszkód zatrudnienia go na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. 
Zatrudnianie osób w publicznych zakładach opie-

ki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych od-

bywa się tylko po przeprowadzonym postępowaniu 

konkursowym. Do stanowisk takich zaliczamy m.in.: 
kierownika, jego zastępcę (jeśli kierownik nie jest le-
karzem), ordynatora, naczelną pielęgniarkę. Natomiast 
konkurs nie musi być prowadzony przy obsadzie stano-
wisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej, któ-
re są prowadzone w formie spółek prawa handlowego. 
Wójt może powołać (po zasięgnięciu opinii komisji 
konkursowej) na stanowisko kierownika ośrodka osobę 
przez siebie wskazaną wówczas, gdy w wyniku 2 kon-
kursów nie został wybrany kandydat. Może to nastąpić 
tylko wtedy, gdy do 2 konkursów nie zgłosiło się co naj-
mniej 2 kandydatów albo nie wybrano kandydata, albo 
z kandydatem wybranym nie zawarto umowy o pracę.

Z kandydatem wybranym na stanowisko kierownika 
ośrodka nawiązuje się stosunek pracy (lub zawiera 
umowę cywilnoprawną) na 6 lat, z tym że okres ten 
może być przedłużony do 8 lat, w sytuacji gdy do 
osiągnięcia wieku emerytalnego zatrudnianemu pra-
cownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata. 
Wójt ma możliwość wyboru rodzaju umowy, na jaki bę-
dzie nawiązany stosunek pracy z kierownikiem sp zoz.
Wójt z wybranym kandydatem może nawiązać stosunek 
pracy nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również 
na podstawie powołania, jak również zawrzeć umowę 
cywilnoprawną. Jeżeli osoba, z którą zawieramy umowę 
kierowania ośrodkiem zdrowia, wykonuje zawód medycz-
ny, może również w ramach tego etatu udzielać świadczeń 
zdrowotnych, pod warunkiem że strony w umowie ustalą 
warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wymiar 
czasu pracy, w jakim będą przyjmowani pacjenci. ■

 
PODSTAWA PRAWNA: 

 ■ art. 47 ust. 1, art. 49 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(j.t. DzU z 2013 r. poz. 217; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 24),

 ■ § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie spo-

sobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (DzU z 2012 r. 

poz. 182).

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Eksperci radzą

Anna 
Welsyng 
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badania lekarskie BEZPIECZNA PRACA

ANNA OGON – specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w działach kadrowo-płacowych, 
obecnie pracuje na stanowisku kierownika działu kadr i płac

Czy pracownicę rozpoczynającą 
urlop wypoczynkowy po urlopie 
macierzyńskim poprzedzonym chorobą 
należy wysłać na badania lekarskie 
Nasza pracownica 2 miesiące przed urlopem macierzyńskim przebywała na 
zwolnieniu lekarskim. Wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, 
dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 4 tygodni, a teraz poprosiła 
o udzielenie urlopu wypoczynkowego za bieżący rok. Czy przed udzieleniem 
urlopu wypoczynkowego mamy obowiązek skierować ją na kontrolne 
badania lekarskie z powodu choroby przekraczającej 30 dni, którą 
pracownica przeszła przed urlopem macierzyńskim – pyta Czytelniczka 
z Rzeszowa. 

W tej sytuacji nie mają Państwo obowiązku kiero-
wania pracownicy przed urlopem wypoczynko-
wym na kontrolne badania lekarskie. Urlopu tego 
powinni Państwo udzielić bezpośrednio po urlo-
pie macierzyńskim. 

Obowiązek przeprowadzenia badań kontrol-
nych dotyczy sytuacji, w których pracownik był 
niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni, jeśli przy-
czyną tej nieobecności w pracy była choroba 
(art. 229 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy, dalej: k.p.). 

Kwestia badań pracownic, które najpierw prze-
bywały na zwolnieniu lekarskim, później na urlo-
pie macierzyńskim, a bezpośrednio po nim wybie-
rały się na urlop wypoczynkowy, budziła 
wątpliwości. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem 
Sądu Najwyższego, w takiej sytuacji urlopu wypo-
czynkowego można udzielić bez kierowania pra-
cownicy na badania lekarskie (wyrok SN z 9 mar-
ca 2011 r., II PK 240/10, OSNP 2012/9–10/113, 
patrz: www. ekspert3.inforlex.pl). Należy przyjąć, 
że kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane 
w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy 
na dotychczasowym stanowisku. Urlop wypo-
czynkowy polega na czasowym niewykonywaniu 
pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko 

z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym 
warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadze-
nie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są 
potrzebne przed dopuszczeniem do wykonywania 
pracy. 

Obowiązek pracodawcy skierowania pracowni-
ka na badania odnosi się do sytuacji, w której po 
zakończeniu okresu niezdolności do pracy trwa-
jącej dłużej niż 30 dni pracownik ma faktycznie 
świadczyć pracę. W takich przypadkach dopusz-
czenie do pracy koniecznie powinno być poprze-
dzone badaniem lekarskim. Jeśli pracodawca tego 
nie dopilnuje, narazi się nie tylko na sankcje ze 
strony inspekcji pracy, ale również na odpowie-
dzialność finansową względem pracownika za 
pogorszenie jego stanu zdrowia. 

Pracodawca nie ma prawa 
żądać od pracownicy 
przedstawienia orzeczenia 
o zdolności do pracy, jeśli 
bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim rozpoczyna ona 
urlop wypoczynkowy. 
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BEZPIECZNA PRACA 

Jeżeli natomiast bezpośrednio po zakończeniu 
zwolnienia chorobowego czy urlopu macierzyń-
skiego pracownik rozpoczyna urlop wypoczynko-
wy, nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
pracy. Nie mogą zatem Państwo żądać od swojej 
pracownicy, aby przed rozpoczęciem urlopu stawi-
ła się w pracy i wykonała badania kontrolne. 

Za słusznością stanowiska, że Państwa pracow-
nica nie ma obowiązku wykonywania badań le-
karskich w czasie urlopu, przemawia również 
inny argument. Mianowicie kontrolne badania le-
karskie powinny być wykonywane w miarę możli-
wości w godzinach pracy. Zatem powinny one być 
wykonywane w dniach pracy, co wyklucza możli-
wość żądania od pracownika ich wykonywania 
w czasie wolnym od pracy. 

Zaprezentowany pogląd potwierdza także uza-
sadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 
2008 r. (II PK 214/07, OSNP 2009/15–16/194, 
www.ekspert3.inforlex.pl). Sąd Najwyższy stwier-
dził w nim m.in., że urlop wypoczynkowy polega 
na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychcza-
sowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie 
można przyjąć, że niezbędnym warunkiem rozpo-
częcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych 
badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast 
nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozosta-
je w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego. 

Mogą zatem Państwo żądać wykonania badań 
kontrolnych dopiero po zakończeniu przez pra-
cownicę wszystkich zaplanowanych urlopów, pod 
warunkiem że ich okresy następują bezpośrednio 
po sobie. Jeżeli zaś pracownica ma w tym czasie 
wrócić do pracy choćby na 1 dzień, skierowanie 
jej na badania kontrolne będzie nie tylko dopusz-
czalne, ale obowiązkowe. 

Pracownik stawiający się do pracy w związku 
z ustaniem przyczyny nieobecności nie ma obo-
wiązku dostarczenia orzeczenia lekarskiego 
o zdolności do pracy. Obowiązek skierowania 

pracownika na kontrolne badania lekarskie spo-
czywa w takim przypadku na pracodawcy (wyrok 
SN z 21 czerwca 2005 r., II PK 319/2004, OSNP 
2006/3–4/49, www.ekspert3.inforlex.pl). 

Przykład 

Pracownica działu księgowości przebywała na 
urlopie macierzyńskim do końca lutego 2014 r. 
(przed urlopem macierzyńskim przebywała 
3 miesiące na zwolnieniu lekarskim). Pracowni-
ca poinformowała pracodawcę, że będzie chcia-
ła od 17 marca 2014 r. wykorzystać przysługują-
cy jej urlop wypoczynkowy za bieżący rok. 
Najpierw jednak chciałaby wrócić na 2 tygodnie 
do pracy, aby wesprzeć swój dział w trudnym 
okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji praco-
dawca przed dopuszczeniem pracownicy do 
pracy musi skierować ją na badania kontrolne. 

Za czas niewykonywania pracy w związku 
z przeprowadzanymi badaniami pracownik zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejaz-
du na te badania do innej miejscowości przysłu-
gują mu również należności na pokrycie kosztów 
przejazdu według zasad obowiązujących przy po-
dróżach służbowych. 

Skierowanie na badania 
kontrolne pracodawca 
wystawia pracownikowi dopiero 
po zgłoszeniu przez niego 
gotowości do pracy. 

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 163 § 3, art. 229 § 2–4, 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 2014 r. poz. 208).

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 WO J E   P R O P O Z YC J E
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podstawa wymiaru zasiłku ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO
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Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
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Składniki wynagrodzenia 
w podstawie wymiaru zasiłku 

Uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku skład-

ników przysługujących za okresy:

–  miesięczne – wlicza się je po pomniejszeniu 
o składki w wysokości 13,71%  w kwocie, w jakiej 
zostały wypłacone w miesiącach uwzględnianych 
przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku,

–  kwartalne – wlicza się je do podstawy wymiaru za-
siłku (po pomniejszeniu o 13,71%) w kwocie odpo-
wiadającej 1/12 łącznej kwoty, w jakiej zostały wy-
płacone pracownikowi w okresie 4 kwartałów 
poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła cho-
roba,

–  roczne – wlicza się je do podstawy wymiaru zasiłku 
w kwocie odpowiadającej 1/12 kwoty, w jakiej zo-
stały wypłacone pracownikowi (po pomniejszeniu 
o 13,71%) za rok kalendarzowy poprzedzający mie-
siąc, w którym wystąpiła choroba.

■  składniki wynagrodzenia, które przysługują pra-
cownikowi w okresie choroby (obok wynagrodzenia 
chorobowego, zasiłku chorobowego), na których 
przyznanie i wypłatę nie ma wpływu absencja cho-
robowa (np. nagroda z tytułu podwyższenia kwalifi-
kacji),

■  składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do 
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie choro-
bowe,

■  składniki wynagrodzenia, które nie zależą bezpo-
średnio od indywidualnych rezultatów pracy pra-
cownika.

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKU CHOROBOWEGO
UBEZPIECZONEGO – PRACOWNIKA

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA 
UWZGLĘDNIANE 

W PODSTAWIE WYMIARU

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA 
NIEUWZGLĘDNIANE 

W PODSTAWIE WYMIARU

W szczególności:
■  wynagrodzenie zasadnicze;
■  wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
■  wynagrodzenie oraz dodatek za godziny nad-

liczbowe;
■  dodatek za pracę w porze nocnej;
■  dodatek za pracę w niedziele i święta;
■  wynagrodzenie przestojowe;
■  wynagrodzenie za dyżur;
■  dodatek za pracę w warunkach szkodliwych;
■  prowizje uzależnione od indywidualnych wy-

ników pracy pracownika;
■  inne dodatki, premie, od których odprowa-

dzono składkę na ubezpieczenie chorobowe 
oraz które są:
–   pomniejszane w okresie choroby 

(jeżeli w miesiącu uwzględnianym przy 
ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku wy-
stąpiły absencje skutkujące zmniejszeniem 
wysokości dodatku, premii, to dodatek, 
premię uwzględnia się w podstawie wy-
miaru zasiłku po uzupełnieniu),

– niewypłacane w okresie choroby.
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zasiłek chorobowy Z WOKANDY

ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń, prawa cywilne-
go oraz prawa pracy

Praca na zwolnieniu lekarskim skutkuje 
utratą prawa do zasiłku chorobowego
Pozbawienie ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego z powodu 
wykonywania przez niego pracy zarobkowej jest zgodne z Konstytucją (wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 25 lutego 2014 r., SK 18/13).

Pracownica z orzeczoną niezdolnością do pracy 
z powodu choroby wykonywała na podstawie 
umowy zlecenia usługi doradcze w niewielkim 
zakresie (3 godziny tygodniowo). Niezdolność do 
pracy trwała kilka miesięcy. ZUS nie podważył 
zasadności zwolnień lekarskich, jednak wobec 
świadczonej przez ubezpieczoną pracy zarobko-
wej wystąpił o zwrot wypłaconego zasiłku choro-
bowego wraz z odsetkami. Ubezpieczona zakwe-
stionowała decyzję ZUS, wskazując m.in., że 
wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia 
– z uwagi na charakter tej pracy oraz jej zakres 
– było uzasadnione przesłankami medycznymi 
i miało znaczenie terapeutyczne, a więc w efekcie 
przyczyniło się do poprawy stanu jej zdrowia. 
Zdaniem ubezpieczonej okoliczności te przema-
wiały za brakiem podstaw do pozbawienia jej pra-
wa do zasiłku chorobowego. 

Orzeczenia sądów i TK
Sądy I i II instancji podzieliły argumentację ZUS 
o utracie przez ubezpieczoną prawa do zasiłku 
chorobowego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy 
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (j.t. DzU z 2014 r. poz. 159; da-
lej: ustawa zasiłkowa) wykonywanie pracy zarob-
kowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy 
lub wykorzystywanie zwolnienia od pracy w spo-
sób niezgodny z celem tego zwolnienia powoduje 
utratę prawa do zasiłku chorobowego za cały 
okres tego zwolnienia. Sądy obu instancji podkre-

ślały, że zasiłek chorobowy jest świadczeniem 
wypłacanym zamiast wynagrodzenia, a nie obok 
wynagrodzenia za pracę.

Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK), rozpo-

znając skargę konstytucyjną wniesioną przez 

ubezpieczoną, orzekł, że pozbawienie prawa do 

zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który 

w okresie pobierania zasiłku wykonuje pracę 

zarobkową, uzyskując dochód przekraczający 

minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę, 

jest zgodne z Konstytucją. TK podkreślał, że 
funkcją zabezpieczenia społecznego jest zapew-
nianie środków utrzymania tym, którzy m.in. 
z uwagi na chorobę nie są w stanie tych środków 
zdobywać. Podejmowanie zaś w czasie zwolnienia 
lekarskiego aktywności zawodowej i uzyskiwanie 
z tego tytułu dochodów powoduje, że brak jest 
przesłanek do finansowania przez społeczeństwo 
niemożności zarobkowania przez ubezpieczone-
go. Zdaniem TK pozbawienie ubezpieczonego 
prawa do zasiłku chorobowego w takiej sytuacji 
nie narusza zasady równego traktowania wobec 
prawa, prawa do zabezpieczenia społecznego, jak 
i zasad słuszności i sprawiedliwości społecznej. 

Wnioski dla pracodawcy
Pracownik, który na zwolnieniu lekarskim wy-
konuje pracę zarobkową, traci prawo do zasiłku 
chorobowego i wynagrodzenia chorobowego. 
ZUS może żądać zwrotu zasiłku wraz z odset-
kami.

■

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PP” na 2014 r.
Szczegóły na str. 42
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W numerze 12 „Serwisu PP”:
• Jak prawidłowo zawierać umowy o dzieło
• Czy termin wypłaty trzynastki może być ustalony w dowolny sposóbt
• Jak ustalić stopę procentową składki wypadkowej od 1 kwietnia 2014 r.
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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

✃





Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną  
na nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi  
na internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać przed 
fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe,  korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze

  Pisma Ministerstwa Finansów

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 


