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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Wymiana informacji podatkowych 
z Gibraltarem
14 marca 2014 r. został ogłoszony Dziennik Ustaw doty-

czący umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibral-

tarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych 

oraz protokołu do umowy między Rzecząpospolitą Pol-

ską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych, podpisanych w Londynie 31 stycznia 

2013 r. oraz oświadczenie rządowe z 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie mocy obowiązującej tej umowy i protokołu. 

Umowa weszła w życie 5 grudnia 2013 r. (DzU z 2014 r. 

poz. 313–314).

Prawo do dodatku do świadczenia 
pielęgnacyjnego
Od 17 marca 2014 r. przedłużony został termin wypłaty 

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, które 

pobierają świadczenie pielęgnacyjne, nadal będą otrzy-

mywać dodatek w wysokości 200 zł. Osobom, którym 

wypłacono ten dodatek za styczeń, luty i marzec br., 

zostanie on przyznany z urzędu na okres od kwietnia do 

grudnia 2014 r.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządo-
wego programu wspierania osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego (DzU z 2014 r. poz. 320). 

Opłaty w postępowaniu kwalifikacyjnym 
w zakresie szacowania nieruchomości
Od 18 marca 2014 r. obowiązują nowe stawki opłat za 

postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień za-

wodowych w zakresie szacowania nieruchomościami 

oraz wynagrodzeń członków Państwowej Komisji 

Kwalifikacyjnej. Opłata za pierwszy etap postępowa-

nia kwalifikacyjnego została zmniejszona o 50 zł (do 

250 zł), w drugim etapie – obie części (pisemna i ust-

na) wyniosą po 450 zł. Wzrosną również wynagrodze-

nia dla przewodniczących i członków komisji kwalifi-

kacyjnej. Przewodniczący otrzyma 5% (poprzednio 

było to 4%) liczone od opłaty wstępnej za każdy roz-

patrzony wniosek, zaś członek komisji – 4,4% (po-

przednio 3,5%).

Takie m.in. zmiany wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 marca 2014 r. 
w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 
oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej 
Komisji Kwalifikacyjnej (DzU z 2014 r. poz. 329).

Wykaz zawodów regulowanych
Od 19 marca 2014 r. został rozszerzony wykaz zawodów 

regulowanych, w przypadku których można wszcząć pro-

cedurę uznawania kwalifikacji. Zmiany dotyczą kwalifiko-

wanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowane-

go pracownika zabezpieczenia technicznego. Do katalogu 

zawodów został dodany również przewodnik górski.

Zmiany w wykazie wprowadziło rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z 13 marca 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie określenia zawodów 
regulowanych, w przypadku których można wszcząć 
postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (DzU 
z 2014 r. poz. 339).

Limity pielęgniarek w szpitalach
Od 1 kwietnia 2014 r. dyrektorzy szpitali będą ustalać 

normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w kiero-

wanych przez nich zakładach leczniczych. Limity usta-

lane według dotychczasowych zasad mogły być stoso-

wane do 31 marca 2014 r.

Takie uprawnienia wynikają z rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. w sprawie usta-
lania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (DzU z 2012 r. poz. 1545).

Oświadczenie o stanie majątkowym 
i rodzinnym
Od 2 kwietnia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wzór 

oświadczenia majątkowego dla osoby fizycznej ubiegającej 

się o przyznanie z urzędu adwokata lub radcy prawnego.

Nowy wzór wniosku zawiera rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z 26 lutego 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświad-
czenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źró-
dłach utrzy mania osoby fizycznej ubiegającej się 
o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (DzU 
z 2014 r. poz. 340).

Dodatkowe uposażenie roczne 
żołnierzy zawodowych
Od 3 kwietnia 2014 r. zmieniono zasady przyznawania 

żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia roczne-

go. Przysługuje ono mundurowym na podstawie art. 83 

ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnie-

rzy zawodowych (j.t. DzU z 2010 r. nr 90, poz. 593; 

ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1355). Uposażenie będzie przy-

znawane na podstawie rozkazu personalnego lub decyzji 
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właściwego organu (np. dowódcy batalionu). W takiej for-

mie będzie następowała również odmowa przyznania 

świadczenia. Organ, który będzie przyznawał żołnierzowi 

dodatkowe wynagrodzenie roczne, będzie zawiadamiał 

o tym fakcie przełożonego jednostki, na której zaopatrze-

niu finansowym żołnierz będzie pozostawał w dniu wy-

płaty świadczenia. W przypadku śmierci lub zwolnienia 

ze służby żołnierza, który miał prawo do dodatkowego 

uposażenia rocznego, świadczenie to będzie wypłacone 

osobom uprawnionym razem z wypłatą odprawy lub od-

prawy pośmiertnej. Dotychczas odbywało się to w dniu 

zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowe-

go żołnierza.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z 28 lutego 2014 r. w sprawie 
przyznawania żołnierzom zawodowym uposażenia 
rocznego (DzU z 2014 r. poz. 355).

Postępowanie dyscyplinarne 
wobec policjantów
Od 13 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady prowadzenia 

postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy poli-

cji. Przed podjęciem czynności w sprawie przełożony dys-

cyplinarny i wyższy przełożony dyscyplinarny będą mieli 

obowiązek zbadać swoją właściwość. W razie stwierdze-

nia jej braku powinni przekazać sprawę właściwemu prze-

łożonemu uprawnionemu. Do akt postępowania dyscypli-

narnego włącza się dokumenty złożone przez obwinionego 

w toku postępowania oraz odpisy i wyciągi z udostępnio-

nych akt innego postępowania. Z  czynności włączenia 

tych dokumentów do akt należy sporządzić protokół. 

W przypadku zawieszenia postępowania dyscyplinarnego 

akta sprawy przechowuje rzecznik dyscyplinarny wyzna-

czony do jej prowadzenia. Okresowo, nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, podejmuje on również czynności ustalające, 

czy przyczyny zawieszenia postępowania nadal istnieją. 

Z czynności tych musi sporządzić notatkę urzędową. Po 

uzyskaniu informacji o ustaniu tych przyczyn, nie później 

niż 7. dnia, przekazuje akta przełożonemu dyscyplinarne-

mu w celu podjęcia postępowania. Przełożony dyscypli-

narny (lub osoba przez niego upoważniona) będzie też 

zakładał i prowadził rejestr postępowań dyscyplinarnych.

Nowe zasady będą stosowane również do postępowań 

wszczętych i prowadzonych przed 13 kwietnia 2014 r. (nie-

zakończonych do tej daty), jednak z zachowaniem ważno-

ści czynności przeprowadzonych na podstawie przepisów 

obowiązujących przed tą datą.

Takie regulacje oraz wzory dokumentów wykorzy-
stywanych w trakcie postępowania przewiduje roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 lu te-
go 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania 

czynności związanych z postępowaniem dyscyplinar-
nym w stosunku do policjantów (DzU z 2014 r. poz. 306).

Ulgi dla weteranów
Kombatanci oraz osoby represjonowane będą miały prawo 

do wyższej ulgi na przejazdy środkami komunikacji miej-

skiej i pociągami. Zniżka na zakup biletów będzie wyno-

siła 51%, a nie 37%. Prawo do ulgi nabędą osoby należące 

do Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypo-

spolitej Polskiej (dalej: KWWoNRP). Członkiem korpusu 

będą mogli być kombatanci oraz wdowy (wdowcy) po 

kombatantach. Ulga będzie przyznawana na podstawie le-

gitymacji, która będzie wydawana przez szefa Urzędu ds. 

Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: UKiOR).

Osoby będące członkami KWWoNRP będą również 

miały prawo do uzyskania świadczeń z opieki zdrowotnej 

w dniu zgłoszenia oraz poza kolejnością przyjęć. Takie 

osoby będą również obsługiwane poza kolejnością w apte-

kach. W sytuacji gdy przychodnia nie będzie mogła przy-

jąć członka KWWoNRP, będzie musiała wyznaczyć inny 

dzień na wizytę. Pomoc z zakresu opieki ambulatoryjnej 

nie będzie mogła być udzielana później niż w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia.

Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdują-

cym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku 

z zaistnieniem zdarzeń losowych, będzie mogła być przy-

znana pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów 

zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, 

przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, 

dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju in-

walidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej. Pomoc 

pieniężna będzie przyznawana w pierwszej kolejności 

osobom wymagającym takiej pomocy, które ukończyły 

85 lat. Pomoc pieniężna będzie przysługiwała również 

pozostałym po kombatantach oraz innych osobach upraw-

nionych: wdowom lub wdowcom – emerytom, rencistom, 

inwalidom, osobom pobierającym uposażenie w stanie 

spoczynku lub uposażenie rodzinne.

Takie zmiany wprowadza ustawa z 14 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. 
Obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

Aktywizacja bezrobotnych
Zmodyfikowane zostaną zasady aktywizowania osób bez-

robotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Pracowni-

cy powiatowych urzędów pracy (dalej: p.u.p.) będą ustalać 

dla bezrobotnych profile pomocy dostosowane do indywi-

dualnych potrzeb i możliwości poszukującego pracy. Two-

rzone będą 3 profile. Pierwszy ma być kierowany do osób 
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aktywnie poszukujących pracy – w ramach tego będą pro-

ponowane oferty pracy i prowadzone doradztwo zawodo-

we oraz proponowane staże czy pożyczki. Drugi profil 

będzie dotyczył bezrobotnych wymagających wsparcia, 

np. poprzez kierowanie ich na staże. Trzeci – skierowany 

głównie do osób wykluczonych z rynku pracy, np. długo-

trwale bezrobotnych – będzie obsługiwał organizacje po-

zarządowe czy agencje zatrudnienia. Zmienią się również 

wymagania w stosunku do pracowników p.u.p. Będą oni 

premiowani w zależności od wyników (skuteczności) ich 

działania.

Dodatkowo przewiduje się wprowadzenie nowych 

rozwiązań, z których będą mogli skorzystać również 

pracodawcy. Za utworzenie nowych miejsc pracy m.in. 

w formie telepracy pracodawcy będą mogli ubiegać się 

o specjalne granty. Za tworzenie miejsc pracy i wspie-

ranie zatrudniania osób powracających na rynek pracy, 

np. po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, 

bezrobotnych powyżej 50. roku życia oraz pracowni-

ków młodych, będą przyznawane ponadto bony stażowe 

i szkoleniowe czy świadczenia aktywizacyjne.

Ponadto przedsiębiorcy będący pracodawcami nie 

będą opłacać składek na Fundusz Pracy przez okres 

12 miesięcy za skierowanych zatrudnionych bezrobot-

nych, którzy nie ukończyli 30 lat.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy 

(poszukująca pracy) będzie mogła również skorzystać 

z bonu szkoleniowego, bonu na zasiedlenie czy stażowego.

Takie zmiany zakłada uchwalona 14 marca 2014 r. 
ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 1949). Ustawa została skie-
rowana do Senatu.

Służba w Narodowych Siłach 
Rezerwowych
Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) za każdy 

dzień ćwiczeń dostaną uposażenie wynoszące maksymal-

nie 1/21 dwuipółkrotnego średniego miesięcznego wyna-

grodzenia obowiązującego w sektorze przedsiębiorstw 

(zamiast 1/30). Stawki te będą wypłacane w zależności od 

zajmowanego stanowiska służbowego (obecnie brany jest 

pod uwagę stopień wojskowy). Zmieniony zostanie rów-

nież limit służby w NSR – będzie on uzależniony od wie-

ku i ma wynosić 50 lat w przypadku szeregowych oraz 

60 lat w przypadku podoficerów i oficerów. Ogranicze-

niem tym nie będzie więc okres 15 lat służby w NSR. 

Przewidziano również wprowadzenie dodatku motywa-

cyjnego za posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej 

oraz możliwość zmiany kontraktu i stanowiska służbowe-

go żołnierza NSR bez konieczności odbywania przez kan-

dydata ponownej weryfikacji. W stosunku do kobiet obo-

wiązek służby wojskowej ma być zawieszany na okres 

ciąży i 6 miesięcy po porodzie.

Takie regulacje zakłada uchwalona przez Sejm 
14 marca 2014 r. ustawa z o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 
1992). Została skierowana do Senatu.

Deregulacja zawodów
11 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 

zmieniającej warunki dostępu do wykonywania niektó-

rych zawodów. Zakłada ona ułatwienia dla 101 profesji, 

m.in. strażaków, muzealników i tłumaczy przysięgłych.

Projekt ustawy zostanie skierowany do dalszych 
prac legislacyjnych.

Nowe zasady korzystania z opieki 
zdrowotnej za granicą
18 marca 2014 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który ma 

spowodować wdrożenie dyrektywy Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie praw pacjen-

tów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Ustawa ma zapewnić swobodę w wyborze usług z za-

kresu opieki zdrowotnej w innych państwach Unii i za-

gwarantować osobom korzystającym z opieki zdrowotnej 

za granicą refundację kosztów leczenia. Refundacja 

kosztów leczenia będzie ograniczona do wysokości kwo-

ty płaconej przez NFZ w ramach kontraktu. W centrali 

NFZ zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy, 

który będzie udzielał informacji o świadczeniodawcach, 

uprawnieniach pacjentów i zasadach zwrotu kosztów.

Powyższe zmiany przewiduje projekt ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Zmiany w podatku dochodowym
od osób fizycznych
Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany w ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana 

przepisów ma na celu doprecyzowanie obecnych regu-

lacji oraz zmianę ich brzmienia zgodnie z orzecznic-

twem sądów. Najważniejsze zmiany będą dotyczyć:

■  wprowadzenia regulacji określających sposób ustalania 

wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,

■  ograniczenia możliwości korzystania ze zwolnienia od 

podatku wypłat dywidend i innych dochodów (przycho-

dów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podle-

gających odliczeniu w spółce wypłaca jącej,
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■  odroczenia na 5 lat opodatkowania dochodu z tytułu 

wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepienięż-

nego w postaci własności intelektualnej (np. patentu, 

praw autorskich),

■  wprowadzenia zasad rozliczania podatkowego odse-

tek od pożyczek,

■  zmiany przepisów, polegającej na wprowadzeniu za-

sady, że w przypadku przedłożenia płatnikowi certy-

fikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności 

będzie się przyjmowało, że certyfikat ten dokumen-

tuje miejsce zamieszkania/siedziby podatnika przez 

okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania,

■  uproszczenia zasad poboru podatku,

■  wprowadzenia nowego zwolnienia od podatku. Doty-

czyć to będzie m.in. świadczeń mieszkaniowych 

otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych, świad-

czeń przyznanych stronie w wyniku uwzględnienia 

złożonej skargi na przewlekłość postępowania czy wy-

nagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Powyższe zmiany zakłada projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa 
ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 1–15 IV 2014 r.

7 kwietnia
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za marzec 2014 r. przez płatników będących 

jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, 

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowa-

nych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za marzec 2014 r. przez ww. płatników. 

10 kwietnia
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za marzec 2014 r. przez płatników, będących osobami fizycznymi 

prowadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za marzec 2014 r. przez ww. płat-

ników. 

15 kwietnia
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za marzec 2014 r. przez płatników niebędą-

cych jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącz-

nie za siebie, 

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz Fundusz Emerytur 

Pomostowych za marzec 2014 r. przez ww. płatników.

OPRAC. DANUTA KOŚKA, KATARZYNA KALATA

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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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

 PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników

Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie
Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy 

(80%)

od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 1600 zł 1280 zł

(DzU z 2002 r. nr 200, poz. 1679, ost. zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314; DzU z 2012 r. poz. 1026; DzU z 2013 r. poz. 1074)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

IV kwartał 2013 r. 3823,32 zł

III kwartał 2013 r. 3651,72 zł

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

I kwartał 2013 r. 3740,05 zł

(MP z 2013 r. poz. 392, MP z 2013 r. poz. 672, MP z 2013 r. poz. 904, MP z 2014 r. poz. 148)

Wynagrodzenia młodocianych

Okres obowiązywania Pierwszy rok nauki (4%) Drugi rok nauki (5%) Trzeci rok nauki (6%)

od 1 marca do 31 maja 2014 r. 152,93 zł 191,17 zł 229,40 zł
od 1 grudnia do 28 lutego 2014 r. 146,07 zł 182,59 zł 219,10 zł

(j.t. DzU z 2014 r. poz. 232, MP z 2014 r. poz. 148)

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 20,83*
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 20,92

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

(DzU z 1997 r. nr 2, poz. 14; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

Wymiar czasu pracy w 2014 r. 

Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

Styczeń (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168

Luty (4 tygodnie x 40 godz.) 20 160

Marzec (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) 21 168

Kwiecień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 21 168

Maj (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 20 160

Czerwiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz. ) 20 160

Lipiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184

Sierpień (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160

Wrzesień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) 22 176

Październik (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184

Listopad (4 tygodnie x 40 godz.) – (2 x 8 godz.) 18 144

Grudzień (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168

Łącznie 250 2000

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

Więcej „Wskaźników i stawek” na stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.
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  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 ty 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)

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres obo wią zy wa nia
Kwo ty przy cho du od po wia da ją ce 

Pod sta wa praw na
70% prze cięt ne go wy na gro dze nia 130% prze cięt ne go  wy na gro dze nia

od 1 marca 2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł MP z 2014 r. poz. 148
od 1 grudnia 2013 r. 2556,20 zł 4747,30 zł MP z 2013 r. poz. 960

od 1 września 2013 r. 2528,80 zł 4696,30 zł MP z 2013 r. poz. 674

(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1734)

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Rok Kwo ta ogra ni cze nia Pod sta wa praw na 

2014 112 380 zł MP z 2013 r. poz. 1028

(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717; DzU z 2004 r. nr 116, poz. 1205; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717) 

 ODSETKI

Odsetki ustawowe
Da ta obo wią zy wa nia Stawka Pod sta wa praw na 

Od 15 grudnia 2008 r. 13% w stosunku rocznym DzU z 2008 r. nr 220, poz. 1434

Od 15 października 2005 r. do 14 grudnia 2008 r. 11,5% w stosunku rocznym DzU z 2005 r. nr 201, poz. 1662

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 
Da ta obo wią zy wa nia Stawka podstawowa (w stosunku rocznym) Pod sta wa praw na 

od 4 lipca 2013 r. 10% MP z 2013 r. poz. 596

od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r. 10,5% MP z 2013 r. poz. 537

od 9 maja do 5 czerwca 2013 r. 11% MP z 2013 r. poz. 442

od 7 marca do 8 maja 2013 r. 11,5% MP z 2013 r. poz. 163

 Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
Data obowiązywania Stawka obniżona (w stosunku rocznym) Podstawa prawna

od 4 lipca 2013 r.  7,5% MP z 2013 r. poz. 596

od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r.  7,88% MP z 2013 r. poz. 537

od 9 maja do 5 czerwca 2013 r.  8,25% MP z 2013 r. poz. 442

od 7 marca do 8 maja 2013 r.  8,63% MP z 2013 r. poz. 163

*   Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki pełnej. Ulga w spłacie odsetek dotyczy podatników, którzy 
złożyli skutecznie korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacili w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość 
podatkową (art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej). 

Opłata prolongacyjna od 4 lipca 2013 r. 
Opłata prolongacyjna 5%

 (j.t. DzU z 2012 r. poz. 749; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 183)

Stan prawny na 20 marca 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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KATARZYNA KALATA – doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 10-letnim doświadczeniem 
w działach personalnych

Wynagrodzenie za czas niezdolności 
do pracy sędziów i prokuratorów 
po zmianie przepisów
Sędziowie oraz prokuratorzy za czas niezdolności do pracy oraz opieki nad zdrowym człon-
kiem rodziny będą mieli prawo do wynagrodzenia w wysokości 80%, a nie jak dotychczas 
100%. Takie zmiany wprowadza nowelizacja uchwalona przez Sejm 14 marca 2014 r.

Po zmianach przepisów sędziowie oraz prokurato-

rzy za okres niezdolności do pracy będą otrzymy-

wać wynagrodzenie w wysokości 80%. Wynagro-

dzenie za okres niezdolności do pracy będą mogli 

pobierać przez rok.

W sytuacji gdy przyczyna niezdolności do pracy 

będzie wynikała z: wypadku przy pracy, w drodze do 

pracy lub z pracy, choroby przypadającej w okresie 

ciąży, choroby powstałej w związku ze szczególnymi 

właściwościami lub warunkami wykonywania czyn-

ności, choroby spowodowanej przez inną osobę w wy-

niku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabro-

nionego, w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, potwierdzonej orzeczeniem, poddania się 

niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów 

oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tka-

nek i narządów sędziowie i prokuratorzy zachowają 

prawo do wynagrodzenia w wysokości 100%.

Po zmianach przepisów sędziowie i prokuratorzy 

w podobny sposób jak inni ubezpieczeni (np. pra-

cownicy) będą musieli dokumentować nieobecność 

w pracy.

Sędziowie oraz prokuratorzy, którzy w dniu 

wejścia w życie ustawy będą nieobecni w pracy 

z powodu choroby, zachowają prawo do wynagro-

dzenia na dotychczasowych zasadach, do dnia 

oznaczonego w zaświadczeniu o niezdolności do 

pracy z powodu choroby, jednak nie dłużej niż 

przez 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca 

następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1–4 ustawy z  24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o pro-
kuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (w dniu oddania numeru 
do druku ustawa oczekuje na podpis Prezydenta).

Dokumentowanie prawa do wynagrodzenia po zmianach
Przyczyna nieobecności w pracy Dokument potwierdzający niezdolność do pracy

poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym 
dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz 
niezdolność do pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania 
komórek, tkanek i narządów 

zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku

choroba zakaźna decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot 
na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi

urlop macierzyński zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające 
przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem, skrócony 
odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia – za okres po porodzie

konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku 
do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku nieprzewidzianego za-
mknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza

oświadczenie prokuratora lub sędziego
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LESZEK JAWORSKI – prawnik, specjalista ds. prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnianie cudzoziemców 
od 1 maja 2014 r. – nowa procedura
Wojewoda będzie mógł wydać po przeprowadzeniu jednego postępowania doku-
ment, który będzie uprawniał cudzoziemca do pobytu i pracy na terenie Polski. Utra-
ta zatrudnienia nie będzie automatycznie oznaczać cofnięcia wydanego zezwole-
nia. Takie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców wejdą w życie od 1 maja 2014 r.

Od 1 maja 2014 r. zacznie obowiązywać nowa usta-

wa o cudzoziemcach. Regulacja ta zawiera rozwią-

zania ułatwiające obcokrajowcom legalizację ich 

pobytu w Polsce. Podstawowym warunkiem wyko-

nywania pracy przez cudzoziemca jest jego legalny 

pobyt. Na obszarze Unii Europejskiej (UE) – czyli 

także na terytorium RP – obowiązuje zasada swo-

bodnego przepływu pracowników. Zgodnie z nią 

każdy obywatel państwa członkowskiego, bez 

względu na miejsce zamieszkania, ma prawo do 

podjęcia działalności jako pracownik najemny 

i prowadzenia jej na terytorium innego państwa 

członkowskiego, zgodnie z przepisami obowiązu-

jącymi na jego terytorium. Obywatele UE nie mu-

szą spełniać dodatkowych wymogów związanych 

z uzyskiwaniem zezwoleń na podjęcie pracy. W ich 

przypadku samo obywatelstwo unijne decyduje 

o możliwości podjęcia zatrudnienia na terytorium 

innego państwa członkowskiego. Dlatego nowa 

ustawa znajdzie zastosowanie do wszystkich cu-

dzoziemców niebędących obywatelami państw 

członkowskich UE, państw członkowskich Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-

czym (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

Dwie procedury w jednej
Najważniejszą zmianę, jaką przewiduje nowa 
ustawa, jest wydawanie zezwolenia na pracę 
oraz zezwolenia na zamieszkanie w jednym do-
kumencie. Do tej pory, aby móc przyjechać i pra-

cować w Polsce, zwykle trzeba otrzymać 2 różne 

zezwolenia. Wniosek o zezwolenie na zamieszka-

nie rozpatrywał wojewoda, który w pierwszej in-

stancji zajmował się sprawą legalizacji pobytu, 

zaś w odrębnym postępowaniu wydawał zezwole-

nie na pracę. 

Od 1 maja 2014 r. obiema sprawami (w połączo-

nej procedurze) będzie zajmować się wojewoda i to 

on powinien ustalić, czy cudzoziemiec ma możli-

wość zdobycia pracy, o którą się ubiega, spraw-

dzić, czy zaproponowane wynagrodzenie jest 

zgodne z polskim prawem i zasadami rynkowymi. 

Oznacza to, że cudzoziemiec w ramach jednej pro-

cedury uzyska zezwolenie na pobyt i podjęcie pra-

cy. Obecnie o pozwolenie na pracę może wystąpić 

jedynie pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce 

cudzoziemca. Ta możliwość zostanie zachowana, 

jednak nowa połączona procedura pozwoli uniknąć 

sytuacji, gdy dana osoba ma nadal ważne zezwole-

nie na pracę, ale wygasło jej zezwolenie na pobyt.

Ułatwienia dla cudzoziemców, którzy zamie-

rzają zalegalizować swój pobyt i podjąć pracę 

w Polsce: 

■  cudzoziemiec będzie mógł złożyć wniosek 

o zezwolenie na pobyt czasowy do ostatniego 

dnia legalnego pobytu, a nie jak dotychczas 

45 dni przed końcem ważności wizy lub aktu-

alnego zezwolenia na pobyt,

■  z 2 do 3 lat wydłużono maksymalny okres, na 

który może być udzielone zezwolenie na pobyt 

czasowy,

■  zmieniono nazwy zezwoleń: zezwolenie na po-

byt czasowy zastąpiło zezwolenie na zamiesz-

kanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt 

stały zastąpiło zezwolenie na osiedlenie się,

■  cudzoziemiec, który będzie ubiegał się o ze-

zwolenie na pobyt czasowy, nie będzie musiał 

przedstawiać tytułu prawnego do zajmowane-

go lokalu,
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■  cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie 

mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz 

pracę, w ramach jednej procedury.

Przykład
Jan P. prowadzi firmę budowlaną. Przy pracach 
wykończeniowych od 1 maja 2014 r. zamierza 
zatrudnić na 4 miesiące obywatela Ukrainy. Cu-
dzoziemiec ten bezpośrednio przed złożeniem 
u wojewody wniosku o zezwolenie na pobyt cza-
sowy i pracę posiadał już zezwolenie na pracę 
u tego pracodawcy na tym samym stanowisku. 
Przebywa też legalnie na terenie Polski. W tym 
przypadku zezwolenie na pobyt i pracę będzie 
wydane w jednej procedurze.

 

Niezbędne informacje
Cudzoziemiec, który będzie się starał o zezwolenie 

na pracę, będzie musiał podać m.in.: informacje 

o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym i szcze-

gółowe dane z zakładu pracy, a także informacje 

o środkach finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania swojego i rodziny. Oznacza to np., że 

wysokość jego miesięcznego dochodu powinna 

być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego 

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego człon-

ka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.

Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, 
nazwy lub formy prawnej podmiotu powierza-
jącego wykonywanie pracy albo przejęcie pra-
codawcy lub jego części przez innego praco-
dawcę nie będą wymagały zmiany lub wydania 
nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

Jednak wojewoda cofnie zezwolenie na pobyt 

czasowy i pracę, jeżeli stanowisko określone 

w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wy-

nagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie 

zostało zmienione. 

Analiza rynku pracy

Kolejnym warunkiem wydania zezwolenia jest 

brak możliwości zaspokojenia przez pracodawcę 

potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Po 

zmianie przepisów ustalenia takiego dokona wo-

jewoda na podstawie informacji o braku możliwo-

ści zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 

wydanej przez starostę na podstawie rejestrów 

bezrobotnych i poszukujących pracy lub na pod-

stawie negatywnego wyniku rekrutacji organizo-

wanej dla pracodawcy. Informacja ta będzie wy-

dawana z inicjatywy pracodawcy, a następnie 

załączana przez cudzoziemca do wniosku o ze-

zwolenie na pobyt czasowy i pracę. 

Ten wymóg nie będzie dotyczył sytuacji, gdy:

■  zawód, który cudzoziemiec będzie wykonywał 

w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, 

która będzie mu powierzona, znajduje się w wy-

kazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do 

których wydanie zezwolenia na pracę nie wy-

maga uwzględnienia informacji starosty (wyka-

zy takie są ogłaszane przez wojewodów w for-

mie rozporządzenia i publikowane w dzienniku 

urzędowym danego województwa),

■  cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem 

wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub ze-

zwolenie na pobyt i pracę u tego samego praco-

dawcy na tym samym stanowisku, lub

■  cudzoziemiec spełnia warunki określone w prze-

pisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, tj. jest osobą, o której mowa w § 1 

rozporządzenia w sprawie przypadków, w któ-

rych powierzenie wykonywania pracy cudzo-

ziemcowi na terytorium Polski jest dopuszczal-

ne bez konieczności uzyskania zezwolenia na 

pracę, czyli np. cudzoziemiec jest absolwentem 

polskiej uczelni albo jest obywatelem Armenii, 

Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy, 

■  cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia 

z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, 

określone odrębnymi przepisami, np. na pod-

stawie ustawy – Karta Polaka.

Przykład
Bogdan W. prowadzi gospodarstwo sadowni-
cze. Zamierza zatrudnić na okres letni cudzo-
ziemca. W tym przypadku nie musi być spełnio-

Uzyskiwanie zezwolenia na pracę
Tak jest Tak będzie

Krok 1. Pracodawca występuje 
z wnioskiem do wojewody o uzyskanie 
dla cudzoziemca zezwolenia na pracę 
(stosuje się przepisy ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Krok 2. Po uzyskaniu zgody cudzozie-
miec składa wojewodzie wniosek o  ze-
zwolenie pobytowe w Polsce (stosuje 
się przepisy ustawy o cudzoziemcach).

Krok 1. Cudzozie-
miec występuje do 
wojewody o wyda-
nie zezwolenia na 
pobyt i pracę.
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ny warunek zaspokojenia potrzeb kadrowych na 
lokalnym rynku pracy, ponieważ praca ta (po-
mocniczy robotnik w gospodarstwie sadowni-
czym) znajduje się w wykazie zawodów i rodza-
jów pracy, w stosunku do których wydanie 
zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnie-
nia informacji starosty. W tym przypadku nie jest 
konieczne badanie i analizowanie sytuacji na 
lokalnym rynku pracy. 

Cudzoziemcowi, któremu zostanie udzielone 

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, będzie wy-

dawana decyzja administracyjna. W jej treści 

będą zawarte informacje dotyczące podmiotu po-

wierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pra-

cy, a jeśli cudzoziemiec będzie pracownikiem 

tymczasowym, także pracodawcy – użytkownika, 

stanowiska, na jakim cudzoziemiec ma być za-

trudniony, wymiaru czasu pracy, najniższego wy-

nagrodzenia i rodzaju umowy, na podstawie któ-

rej cudzoziemiec ma wykonywać pracę. 

Zezwolenie dla cudzoziemca 
poza Polską
Przy zmianie przepisów nie zrezygnowano z do-

tychczasowej procedury wydawania zezwoleń na 

pracę, która pozostanie w ustawie o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy. Będzie ona 

umożliwiała uzyskanie przez pracodawcę zezwo-

lenia na pracę dla cudzoziemców przebywających 

poza granicami Polski i dopiero zamierzających 

wjechać na terytorium naszego kraju na podsta-

wie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź też po-

siadających w Polsce inny tytuł pobytowy i chcą-

cych dodatkowo podjąć w Polsce zatrudnienie. 

W tym przypadku z wnioskiem o udzielenie ze-

zwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie mógł 

wystąpić cudzoziemiec, który będzie zamierzał 

przebywać w Polsce i wykonywać pracę powyżej 

3 miesięcy. 

Zgodnie z regulacjami obecnie zawartymi 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, z wnioskiem o zezwolenie na pracę 

może wystąpić jedynie pracodawca, natomiast cu-

dzoziemiec jest zupełnie pozbawiony takiej możli-

wości. Cudzoziemiec występujący z wnios-

kiem o udzielenie takiego zezwolenia będzie w nim 

zawierał dane i informacje dotyczące pracodawcy. 

Utrata zatrudnienia
Od 1 maja 2014 r. cudzoziemiec będzie mógł 

przez 1 miesiąc przebywać bez pracy, nie tracąc 

wydanego wcześniej zezwolenia na zatrudnienie 

i pobyt. Dotychczas, jeśli cudzoziemiec stracił 

pracę, tracił też zezwolenie na pobyt. Po zmianie 

przepisów w takiej sytuacji będzie musiał jednak 

w ciągu 15 dni od utraty pracy powiadomić o tym 

wojewodę, właściwego ze względu na miejsce ak-

tualnego pobytu.

Cudzoziemiec będzie musiał 
poinformować wojewodę 
o utracie pracy w ciągu 15 dni 
od tego zdarzenia.

Poza tym cudzoziemiec będzie mógł złożyć 

wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w do-

godnym dla siebie momencie, ale nie później niż 

w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. 

Obecnie, aby przedłużyć pobyt, należy złożyć do-

kument przynajmniej 45 dni przed końcem waż-

ności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 114–126, art. 144–149 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cu-
dzoziemcach (DzU z 2013 r. poz. 1650),
 � art. 10 ust. 4 pkt 1, art. 90 ust. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU 
z 2013 r. poz. 674; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1650), 
 � art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 
(DzU nr 180, poz. 1280; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1650),
 � § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierze-
nie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzy-
skania zezwolenia na pracę (DzU nr 155, poz. 919; ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 1507).

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.
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KONSTANTY WRÓBLEWSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Prawidłowe zlecanie pracownikom 
pracy w nadgodzinach
Kontrola nadgodzin, zwłaszcza w firmach o rozbudowanej strukturze, nie może od-
bywać się bez udziału bezpośrednich przełożonych. Bezpośredni przełożony jest 
najczęściej osobą, która wydaje polecenia pracy w godzinach nadliczbowych oraz 
decyduje o formie rekompensaty. Pracodawca powinien więc zadbać, żeby przeło-
żeni prawidłowo zlecali pracownikom pracę w nadgodzinach, tak aby uniknąć nie-
zasadnych roszczeń pracowników o wypłatę za nie świadczeń.

Przełożeni muszą prawidłowo organizować pracę 

pracowników, w tym polecać i kontrolować pracę 

w godzinach nadliczbowych. Powinni również 

mieć świadomość swojej odpowiedzialności 

prawnej za naruszanie przepisów o czasie pracy 

i ewentualnych skutkach dla pracodawcy w razie 

przegranego procesu sądowego o nadgodziny, 

które wypracował pracownik. 

Nadgodziny powstają najczęściej wskutek:

■  polecenia przełożonego, wówczas praca w nad-

godzinach może być pod kontrolą pracodawcy,

■  milczącej zgody przełożonego lub braku wie-

dzy o pracy w nadgodzinach, wówczas kontro-

la jest mniejsza (lub jej nie ma). 

Praca w godzinach nadliczbowych 
w wyniku polecenia służbowego
Jednym z podstawowych obowiązków pracownika 

jest stosowanie się do poleceń przełożonych 

(art. 100 § 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). 

Pracownik powinien więc zastosować się również 

do polecenia bezpośredniego przełożonego doty-

czącego pracy w godzinach nadliczbowych. Jed-

nak polecenie pracy w nadgodzinach nie może być 

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 

Pracodawca nie może wydać polecenia pracy 

w godzinach nadliczbowych pracownicom w cią-

ży i pracownikom niepełnosprawnym. Pracowni-

kom opiekującym się dzieckiem do 4. roku życia 

wykonywanie takiej pracy może zostać polecone 

wyłącznie za ich zgodą. Mimo że przepisy nie 

określają formy, w jakiej taka zgoda powinna być 

wyrażona, pracodawca powinien zadbać, aby była 

ona wyrażona na piśmie (i wpięta do części B akt 

osobowych). Pracownik może taką zgodę w każ-

dej chwili odwołać. 

Pracownik nie może odmówić 
wykonania polecenia pracy 
w godzinach nadliczbowych, 
jeżeli nie jest ono sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową 
o pracę. 

Przykład
Pracownica zatrudniona na stanowisku księgo-
wej jest w 3. miesiącu ciąży, o czym poinformo-
wała swojego pracodawcę. W związku z dużym 
natężeniem pracy związanej z zamknięciem 
roku obrachunkowego, główna księgowa wyda-
ła jej polecenie pracy w godzinach nadliczbo-
wych. Pracownica odmówiła wykonania polece-
nia przełożonej. Główna księgowa nałożyła na 
pracownicę karę porządkową w formie nagany. 
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych 
wydane przez główną księgową było sprzeczne 
z przepisami prawa pracy. Pracownicy w ciąży 
nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbo-
wych i jest to zakaz bezwzględny. Pracownica 
w ciąży, odmawiając wykonania pracy w godzi-
nach nadliczbowych, nie może ponosić z tego 
powodu negatywnych konsekwencji. Może 
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zatem złożyć do pracodawcy sprzeciw od nałożo-
nej na nią kary porządkowej, a jeżeli ten nie uzna 
tego sprzeciwu, odwołać się do sądu pracy. W ta-
kim przypadku sąd powinien uwzględnić po-
wództwo pracownicy i uchylić karę porządkową. 

Dopuszczalność polecenia pracy 
w nadgodzinach
Praca w godzinach nadliczbowych jest dopusz-

czalna w razie:

■  konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w ce-

lu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony 

mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

■  szczególnych potrzeb pracodawcy. 

Dopiero wystąpienie którejś z wymienionych 

okoliczności uzasadnia wydanie pracownikom 

polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. 

W praktyce polecenie pracy w godzinach nadlicz-

bowych najczęściej wydawane jest z powodu 

szczególnych potrzeb pracodawcy.     

Przykład 
W związku z koniecznością przyjęcia od klienta 
dodatkowej partii towaru do magazynu kierow-
nik magazynu wydał pracownikom II zmiany po-
lecenie pracy w godzinach nadliczbowych 
w wymiarze 4 godzin. 
Kierownik magazynu mógł wydać polecenie pra-
cy w godzinach nadliczbowych, ponieważ zaist-
niała szczególna potrzeba pracodawcy, jaką 
była konieczność przyjęcia dodatkowej partii to-
waru. Takie postępowanie było prawidłowe.

Ograniczenia czasowe w polecaniu 
nadgodzin 
Przy wydawaniu polecenia pracy w godzinach 

nadliczbowych przełożony powinien pamiętać, że 

ze względu na konieczność zapewnienia nieprze-

rwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego 

pracownik nie może pracować w nadgodzinach 

dłużej niż 5 godzin w dobie pracowniczej. Ponad-

to tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami 

nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 

48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym 

(art. 131 § 1 k.p.), a liczba godzin nadliczbowych 

uzasadnionych szczególnymi potrzebami praco-

dawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego 

pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. 

Regulamin pracy może jednak przewidywać wyż-

szy wymiar godzin nadliczbowych, jednak nie 

może on przewidywać więcej niż 376 godzin 

(w przypadku prawa pracownika do urlopu wypo-

czynkowego w wymiarze 26 dni) lub 384 godzin 

(przy prawie do 20 dni urlopu wypoczynkowego).  

Takie stanowisko zajął też resort pracy w piśmie 

z 13 listopada 2008 r. (DPR-III-079-612/TW/08).

Nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu pracy 

w zakresie polecania pracy w godzinach nadlicz-

bowych może zostać uznane za wykroczenie prze-

ciwko prawom pracownika (w zakresie czasu pra-

cy) i skutkować nałożeniem na bezpośredniego 

przełożonego kary grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. 

Forma i sposób polecania pracy 
w godzinach nadliczbowych
Przepisy Kodeksu pracy nie określają formy wy-

dania polecenia pracy w godzinach nadliczbo-

wych. Polecenie to może być więc wydane zarów-

no w formie pisemnej, e-mailowej, jak i ustnej.

W praktyce forma wydawania poleceń pracy 

w godzinach nadliczbowych powinna zostać 

określona w regulaminie pracy. Warto w nim rów-

nież określić, że świadczenie pracy bez wydania 

wyraźnego polecenia (w określonej formie) nie 

stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.  

Wzór zapisu regulaminu pracy 
dotyczący pracy w nadgodzinach

(…) § 6.

1. Praca w godzinach nadliczbowych następuje wy-

łącznie na wyraźne polecenie bezpośredniego prze-

łożonego pracownika, wydane w formie pisemnej 

lub za pomocą e-maila. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może 

być także wydane w formie ustnej.

3. Pozostawanie pracownika poza godzinami pracy 

bez polecenia pracy w godzinach nadliczbowych nie 

stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Przełożony powinien dostosować praktykę 

w zakresie polecania pracy nadliczbowej do zapi-

sów regulaminu pracy. Powinien również reagować 

na sytuację, w której pracownicy wykonują pracę 

poza godzinami pracy bez jego wyraźnego polece-

nia. Jeśli będzie akceptował takie przypadki i nie 

będzie to sporadyczne, to może zostać uznane za 

„milczące” przyzwolenie na pracę w godzinach 
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nadliczbowych. Wówczas zapis regulaminu pracy 

nie uchroni pracodawcy przed roszczeniami pra-

cowników o zapłatę wynagrodzenia oraz dodatku 

za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Przełożony powinien reagować 
na przypadki wykonywania 
bez uzasadnionej potrzeby 
pracy poza godzinami pracy, 
wydając wyraźne polecenie 
jej zakończenia i opuszczenia 
stanowiska pracy. 

Brak sprzeciwu przełożonego na wykonywanie 
w jego obecności przez pracownika obowiązków 
służbowych może być zakwalifikowany jako pole-
cenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbo-
wych (wyrok SN z 14 maja 1998 r., I PKN 122/98, 

OSNP/1999/10/343, patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl), a warunkiem przyjęcia dorozumianej zgo-
dy pracodawcy na pracę w godzinach nadliczbo-
wych jest świadomość pracodawcy, że pracownik 
wykonuje taką pracę (wyrok SN z 26 maja 2000 r., 

I PKN 667/99, OSNP 2001/22/622).

Przykład
Pracownikowi urodziły się bliźniaki. Mieszka on 
w znacznej odległości od miejsca świadczenia
pracy. Podjął decyzję o tym, że będzie zostawał 
2 godziny po pracy, żeby dokończyć powierzane

mu zadania służbowe. Praca po godzinach od-
bywa się bez wiedzy i zgody przełożonego, 
a w regulaminie pracy znajduje się zapis, że 
praca w godzinach nadliczbowych odbywa się 
wyłącznie na pisemne polecenie pracodawcy. 
Pracownik postępuje zatem niezgodnie z regu-
laminem pracy i w związku z tym pracodawca 
może odmówić wypłaty wynagrodzenia oraz 
dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. 
Takie postępowanie pracownika jest nieprawi-
dłowe.

W orzecznictwie utrwalona jest wykładnia, że 
pracownik nie może żądać wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych, jeżeli nie wskutek żą-
dania pracodawcy i nie wskutek potrzeby, wynika-
jącej z warunków pracy, lecz z własnej inicjatywy 
i dla własnej korzyści lub wygody zamiast praco-
wać w godzinach umówionych pracował w czasie, 
w którym nie powinien był pracować, chociażby 
pracodawca tolerował tę zmianę (uzasadnienie wy-

roku z 6 marca 2008 r., II PK 185/07, OSNP 

2009/13–14/170, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

W tym samym uzasadnieniu SN stwierdził rów-

nież, że jeżeli pracownik, któremu przełożony nie 
zlecił pełnienia pracy w godzinach nadliczbowych, 
i który nie może swych obowiązków pracowniczych 
wykonać w normalnym czasie pracy, powinien za-
wiadomić o tym pracodawcę i w miarę możności 
uprzedzić go o wykonywaniu koniecznej pracy 
w godzinach nadliczbowych. Zaniedbanie tych 

Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowych wraz z potwierdzeniem 
wykonania pracy

 ……………………………
                     (miejscowość i data) 

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Zlecam Pani(u) ………………………………… wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych 3 kwietnia 

2014 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00 (3 godziny robocze) na stanowisku pracy: magazynier. 

Uzasadnieniem pracy w godzinach nadliczbowych jest szczególna potrzeba pracodawcy, jaką jest konieczność 

przyjęcia i rozładowania dodatkowego towaru od klienta. 

...........................................  ...............................................………………….............................

(czytelny podpis pracownika)  (podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

Potwierdzam, że w dniu ………………………. pracownik świadczył pracę w godzinach nadliczbowych w licz-

bie ………… godzin. 

……………………………...................................................

(podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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czynności lub opóźnienia w tym zakresie utrudnia, 
a nawet nieraz uniemożliwia należyte zorganizo-
wanie zatrudnienia oraz bieżącą ewidencję „prze-
pracowanych godzin nadliczbowych”. 

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe nie na-

leży się, jeśli pracownik świadczył pracę poza 

normalnymi godzinami pracy tylko po to, aby uzy-

skać zwiększone wynagrodzenie, a mógł wypełnić 

swe obowiązki w ramach normalnego czasu pracy, 

gdyż wynagrodzenie to przysługuje za pracę w go-

dzinach nadliczbowych, a nie tylko za sam pobyt 

w zakładzie pracy w godzinach nadliczbowych 

(wyrok SN z 30 grudnia 1977 r., I PRN 168/77, 

niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Skuteczność zabezpieczenia firmy przed nie-

uzasadnionymi roszczeniami o zapłatę dodatku 

za pracę w godzinach nadliczbowych zależy od 

zapisów regulaminu pracy w zakresie polecania 

pracy w nadgodzinach. Istotne znaczenie ma rów-

nież dostosowanie praktyki do zapisów regulami-

nu pracy. 

Rekompensata za nadgodziny
Przepisy Kodeksu pracy przewidują 2 formy re-

kompensaty pracy w godzinach nadliczbowych. 

Pracodawca może zrekompensować taką pracę 

albo poprzez oddanie czasu lub dnia wolnego, 

albo zapłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem za 

pracę w godzinach nadliczbowych. O formie re-

kompensaty decyduje pracodawca, co oznacza, że 

pracownik nie może się sprzeciwić niepieniężnej 

formie rekompensaty (czyli udzieleniu czasu lub 

dnia wolnego), żądając od pracodawcy zapłaty 

odpowiedniego wynagrodzenia oraz dodatku. 

W celu zmniejszenia ryzyka ewentualnych rosz-

czeń pracownika o zapłatę wynagrodzenia oraz 

dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych pra-

codawca może przyjąć zasadę, że w pierwszej ko-

lejności praca w godzinach nadliczbowych będzie 

rekompensowana oddaniem czasu wolnego. Do-

piero gdy nie będzie to możliwe, rekompensata na-

stąpi w formie pieniężnej. Zasadę kolejności re-

kompensaty pracy w godzinach nadliczbowych 

warto wprowadzić do regulaminu pracy. 

Przykładowy zapis regulaminu pracy 

(…) § 6. 

Kierownicy działu są zobowiązani w pierwszej ko-

lejności do rekompensowania pracy w godzinach 

nadliczbowych w formie udzielania czasu wolnego 

lub dni wolnych od pracy zgodnie z zasadami wska-

zanymi w § 5 regulaminu pracy. (…)

Zrzeczenie się świadczeń za pracę 
w godzinach nadliczbowych

Przy okazji rozwiązywania umowy o pracę za po-

rozumieniem stron niektórzy pracodawcy próbują 

zawrzeć zapis, zgodnie z którym pracownik zrze-

ka się roszczeń ze stosunku pracy, w tym z tytułu 

godzin nadliczbowych. Taki zapis będzie niesku-

teczny z punktu widzenia prawa pracy, mimo że 

będzie zawarty w porozumieniu z pracownikiem. 

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagro-

dzenia, w tym również do wynagrodzenia oraz 

dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 

(art. 84 k.p.). Mimo takiego zapisu zawartego 

w porozumieniu o rozwiązywaniu umowy o pracę, 

pracownik i tak będzie miał roszczenie o zapłatę. 

Praktyczne sposoby na uniknięcie 
nadgodzin

W celu uniknięcia pracy w nadgodzinach 
pracodawca może: 
■  określić w regulaminie pracy (w innych obo-

wiązujących aktach prawa wewnętrznego 

lub umowach o pracę), w jakiej formie od-

bywa się polecanie pracy w godzinach nad-

liczbowych (pisemna, e-mail, ustna) oraz 

wskazać, że praca wykonywana bez polece-

nia nie będzie traktowana jako nadliczbowa,

■  dostosować praktykę polecania i rekompen-

sowania pracy w nadgodzinach do zapisów 

regulaminu pracy,

■  zobowiązać bezpośrednich przełożonych do 

bieżącego kontrolowania czasu pracy pra-

cowników,

■  wprowadzić system komputerowy, który bę-

dzie informował pracownika o przekrocze-

niu dobowej normy czasu pracy i upominał 

pracownika o konieczności niezwłocznego 

zakończenia pracy.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 84, art. 100 § 1, art. 131 § 1, art. 132, art. 151, art. 1512, 
art. 178, art. 281 pkt 5 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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DOROTA KOPEĆ – specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w działach kadrowo-płacowych 

Czy z tym samym pracownikiem 
można podpisać jedną umowę o pracę 
na 2 różne stanowiska pracy
Planujemy zatrudnić w naszej firmie nowego pracownika, któremu chcemy powie-
rzyć 2 stanowiska pracy, w różnym wymiarze czasu pracy. Pracownik miałby praco-
wać na 3/4 etatu jako elektryk oraz na 1/4 etatu na stanowisku dozorcy. Czy może-
my podpisać z nowo zatrudnionym pracownikiem jedną umowę o pracę na 
2 stanowiska pracy – pyta Czytelnik z Łodzi. 

Tak, mogą Państwo podpisać z nowo zatrudnio-

nym pracownikiem jedną umowę o pracę, w któ-

rej będzie określone więcej niż jedno stanowisko 

pracy. 

Przepisy prawa pracy nie zakazują zawierania 

z pracownikiem jednej umowy o pracę, w której 

zostaną określone 2 stanowiska pracy. Sąd Naj-

wyższy w wyroku z 14 lutego 2002 r. (I PKN 

876/00, OSNP/2004/4/60, patrz: www.ekspert3.

inforlex.pl) uznał, że zawieranie z jedną osobą 

umowy o pracę na 2 różnych stanowiskach jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy chodzi o pracę 

różnego rodzaju. Państwa pracownik będzie wy-

konywał 2 prace różnego rodzaju: 

■  jedną na stanowisku elektryka, 

■  drugą na stanowisku dozorcy. 

Dlatego zatrudnienie go na 2 stanowiskach na 

podstawie jednej umowy o pracę jest dozwolone. 

Zatrudniając pracownika na 2 różnych sta-
nowiskach, powinni Państwo przygotować dla 
niego zakres obowiązków z podziałem na oba 
stanowiska i określeniem podległości służbo-
wej. Należy również zaznajomić nowo zatrudnio-

nego ze sposobem wykonywania pracy na wyzna-

czonych stanowiskach oraz z jego podstawowymi 

uprawnieniami. Brak podziału zakresu obowiąz-

ków na 2 stanowiska mógłby wprowadzić nie do 

końca jasną sytuację pracownika w wykonywaniu 

powierzanych mu zadań przez przełożonego. 

Przekazanie zakresu obowiązków w formie pi-

semnej nie jest obowiązkowe. Można tego doko-

nać w formie ustnej. Jednak przekazanie zakresu 

obowiązków w formie pisemnej jest dla pracodaw-

cy bardziej bezpieczne, ponieważ nie powoduje 

niepotrzebnych niedomówień między pracowni-

kiem a pracodawcą. Łączny wymiar czasu pracy 

pracownika zatrudnionego na 2 stanowiskach pra-

cy nie może jednak przekraczać pełnego etatu. 

Zatrudnienie pracownika w ramach jednego sto-

sunku pracy w wymiarze przekraczającym pełny 

etat może zostać uznane przez PIP za naruszenie 

przepisów o czasie pracy dotyczących pracy w go-

dzinach nadliczbowych. Pracownik nie może mieć 

planowanej pracy w godzinach nadliczbowych. Po-

nadto należy przyjąć, że z pracownikiem zatrudnio-

nym na 2 różnych stanowiskach nie można zawierać 

umów innego rodzaju na każdym z tych stanowisk. 

Przykład 
Pracownik został zatrudniony na podstawie jed-
nej umowy na 2 różnych stanowiskach, tj. elektry-
ka na 1/2 etatu i dozorcy na 1/2 etatu. Na stano-
wisku elektryka pracownik jest zatrudniony na 
okres próbny, a na stanowisku dozorcy na czas 
określony na okres 2 lat. Takie postępowanie pra-
codawcy jest nieprawidłowe, ponieważ, aby roz-
wiązać umowę, musiałby praktycznie rozwiązać 
ją oddzielnie w części dotyczącej zatrudnienia na 
stanowisku elektryka i oddzielnie w części doty-
czącej pracy na stanowisku dozorcy. Umowa 
o pracę powinna być jednego rodzaju. 

dokończenie na str. 27



Płace i rozliczenia 
Roczna korekta dokumentacji ZUS
do 30 kwietnia 2014 r.

JOANNA GOLINIEWSKA – specjalista i praktyk, od 20 lat zajmująca się prawem ubezpieczeń społecznych

Płatnicy składek mają obowiązek sprawdzić do końca kwietnia 
2014 r., czy dane zawarte w imiennych raportach miesięcznych prze-
kazanych do ZUS za 2013 r. są prawidłowe. Jeśli w tych raportach zo-
stały wykazane nieprawidłowe informacje, płatnik musi złożyć w ZUS 
poprawnie wypełniony raport wraz z deklaracją rozliczeniową.

Jeżeli płatnik składek albo osoba zobowiązana 

do działania w jego imieniu nie wywiąże się 

z obowiązku sprawdzenia dokumentów rozli-

czeniowych za ubiegły rok w terminie do końca 

kwietnia br. i nie poprawi tych dokumentów, 

mimo że zachodzi taka potrzeba, ZUS może 

wnioskować do sądu o wymierzenie kary grzyw-

ny w wysokości do 5000 zł. Taka sama kara 

może być nałożona na płatnika, który nie zgła-

sza wymaganych ustawą danych (w tym danych 

korygujących) lub zgłasza nieprawdziwe dane.

Ogólne zasady sporządzania 
korekt

Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty 

dokumentów rozliczeniowych w każdym przy-

padku, gdy wystąpiła konieczność korekty da-

nych w tych dokumentach, stwierdzona przez 

niego we własnym zakresie lub przez ZUS. 

Oznacza to, że sporządza dokumenty korygują-

ce na bieżąco, gdy okażą się nieprawidłowe.

Jeśli błąd w raporcie polega na tym, że za-

niżono albo zawyżono podstawę wymiaru 

składek, raport ten należy skorygować, gdy 

różnica przekracza 2,20 zł. Raport należy 

skorygować zawsze – nawet jeśli różnica 

w podstawie wymiaru składek nie przekracza 

2,20 zł – wtedy, gdy podstawą wymiaru skła-

dek jest kwota zadeklarowana, np. gdy raport 

został złożony za zleceniobiorcę, za którego 

składki są opłacane od podstawy wymiaru 

w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Termin na sporządzenie i przekazanie do 

ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych to 

7 dni liczone od dnia następnego po dniu 

stwierdzenia nieprawidłowości we własnym 

zakresie lub otrzymania zawiadomienia 

o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS 

albo od dnia następnego po dniu uprawomoc-

nienia się decyzji ZUS, z której wynika obo-

wiązek sporządzenia korekt. Jeśli natomiast 

nieprawidłowości w dokumentach rozliczenio-

wych zostały stwierdzone przez kontrolę ZUS, 

korektę trzeba złożyć nie później niż w termi-

nie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Termin 30 kwietnia każdego roku to ter-

min dodatkowy, w którym trzeba zweryfi-

kować wszystkie raporty rozliczeniowe za 

poprzedni rok i poprawić powstałe w nich 

błędy. W tym przypadku komplety doku-

mentów korygujących powinny być złożone 

  nr 13/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 19



w ZUS w terminie 7 dni od stwierdzenia 

nieprawidłowości. Wprawdzie przepis na-

kazujący sprawdzanie dokumentów złożo-

nych w poprzednim roku kalendarzowym 

nie wymienia wprost dokumentów zgłosze-

niowych, jednak bez sprawdzenia popraw-

ności zgłoszeń nie można mieć pewności 

co do poprawności rozliczeń.

W programie Płatnik dokumenty korygują-

ce można sporządzić na podstawie dokumen-

tów przekazanych wcześniej do ZUS. W ten 

sposób można uniknąć wielu błędów (rys. 1).

Rys. 1. Dokumenty korygujące sporządzone w Płatniku

Innym narzędziem umożliwiającym skła-

danie i korygowanie dokumentów jest apli-

kacja e-Płatnik. Jest ona przeznaczona dla 

małych i średnich przedsiębiorców zatrud-

niających do 100 pracowników, posiadają-

cych profil płatnika na Platformie Usług 

Elektronicznych ZUS (PUE). Tworzenie do-

kumentów w e-Płatniku jest łatwiejsze niż 

w pełnej, udostępnianej przez ZUS wersji 

Płatnika, dzięki prostym w obsłudze kreato-

rom, które krok po kroku prowadzą użyt-

kownika przez niezbędne czynności.

Aplikacja e-Płatnik umożliwia tworzenie 

dokumentów korygujących na podstawie do-

kumentów znajdujących się w bazie danych 

ZUS (rys. 2).

Rys. 2. Korekta dokumentów w aplikacji e-Płatnik

Komplety dokumentów 
korygujących

Płatnik, dokonując korekty dokumentów roz-

liczeniowych, jest zobowiązany złożyć kom-

plet dokumentów korygujących. Komplet do-

kumentów korygujących składa się zawsze 

z imiennych raportów miesięcznych korygu-

jących i deklaracji rozliczeniowej korygują-

cej. Imienne raporty miesięczne korygujące 
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dotyczą osób, za które zostały przekazane 

błędne dane. Natomiast deklaracja rozlicze-

niowa korygująca zawiera dane dotyczące 

wszystkich ubezpieczonych – zarówno tych, 

za których zostały prawidłowo rozliczone 

składki i świadczenia w poprzednim komple-

cie dokumentów, jak i tych, za których zosta-

ły sporządzone imienne raporty miesięczne 

korygujące.

Przykład

W komplecie dokumentów rozliczenio-
wych oznaczonym numerem identyfikatora 
01.07.2013 płatnik składek złożył deklarację 
rozliczeniową oraz imienne raporty miesięcz-
ne za 127 ubezpieczonych. Okazało się, że na-
leży skorygować imienne raporty miesięczne 
za 2 ubezpieczonych. Firma przesłała więc do 
ZUS tylko imienne raporty miesięczne korygu-
jące za 2 ubezpieczonych.

W przypadku konieczności złożenia imien-
nych raportów korygujących płatnik składek 
zawsze jest zobowiązany złożyć deklarację 
rozliczeniową korygującą w formie nowego 
dokumentu zawierającego wszystkie prawi-
dłowe dane. Nie wolno złożyć samego raportu 
– jest on zawsze załącznikiem do deklaracji.
W takiej sytuacji płatnik składek w komplecie 
dokumentów korygujących powinien złożyć 
deklarację rozliczeniową, w której rozliczy 
składki za wszystkich 127 ubezpieczonych, 
i dołączyć do niej imienne raporty miesięcz-
ne za 2 ubezpieczonych. W związku z tym, 
że imienne raporty korygujące przesłane bez 
deklaracji zostaną przez ZUS odrzucone, to 
zarówno deklaracje, jak i raporty należy ozna-
czyć numerem identyfikatora 02.07.2013.

Aplikacja e-Płatnik podpowiada kolejny 

numer korygujący na podstawie dokumentów 

znajdujących się w ZUS (rys. 3).

Rys. 3. Kolejne numery kompletu korygującego w aplikacji e-Płatnik

Od ww. zasad istnieje tylko jeden wyją-

tek. Jeśli korekta dotyczy danych wykaza-

nych wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej, 

nie składa się imiennych raportów miesięcz-

nych.

Przykład

Płatnik przekazał do ZUS komplet dokumen-
tów rozliczeniowych (deklaracja rozliczenio-
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wa i imienne raporty miesięczne) z nume-
rem identyfikatora 01. Okazało się, że skład-
ka na Fundusz Pracy została naliczona od 
wszystkich ubezpieczonych, także od zlece-
niobiorców, którzy podlegali ubezpieczeniom 
społecznym dobrowolnie. W związku z tym 
płatnik jest zobowiązany przekazać deklarację 
rozliczeniową korygującą, którą oznaczy nu-
merem identyfikatora 02. Do deklaracji tej nie 
musi dołączać żadnych imiennych raportów 
korygujących, ponieważ składki na Fundusz 
Pracy nie wykazuje się w raportach.

W każdym dokumencie rozliczeniowym 

w bloku I „Dane organizacyjne” należy po-

dać identyfikator dokumentu (raportu lub de-

klaracji). Składa się on z kolejnego numeru 

nadanego sporządzanemu dokumentowi oraz 

z miesiąca i roku, za który jest dokonane roz-

liczenie.

Numery identyfikatorów wskazują kolej-

ność dokumentów za dany okres rozliczenio-

wy. Numer 01 oznacza pierwszorazowe doku-

menty rozliczeniowe, natomiast numery od 

02 do 39 oznaczają kolejne wersje dokumen-

tów rozliczeniowych korygujących za dany 

miesiąc (rys. 4).

Rys. 4. Numery identyfikatorów

Imienny raport korygujący powinien być 

oznaczany tym samym numerem (w polu 01 

„Identyfikator raportu”) co deklaracja rozli-

czeniowa korygująca, do której jest dołączo-

ny (rys. 5).

Przykład

Płatnik składek przekazał do ZUS komplet 
dokumentów rozliczeniowych (deklarację 
rozliczeniową wraz z imiennymi raportami 
miesięcznymi) oznaczony numerem identyfi-
katora 01. W następnym miesiącu stwierdził, 
że błędnie wyliczył składkę na Fundusz Emery-
tur Pomostowych. W związku z tym przekazał 
do ZUS deklarację rozliczeniową korygującą, 
oznaczoną numerem identyfikatora 02. Na-

stępnie okazało się, że popełnił błędy w imien-
nych raportach miesięcznych, a zatem musi 
skorygować imienne raporty miesięczne oraz 
deklarację rozliczeniową. Zarówno deklaracja 
rozliczeniowa korygująca, jak i imienne rapor-
ty miesięczne korygujące będą oznaczone nu-
merem identyfikatora 03. Fakt, że jest to pierw-
sza korekta imiennych raportów miesięcznych, 
nie ma w tym przypadku znaczenia.
Jeśli płatnik składek wyczerpie numery identy-
fikatorów przeznaczonych do oznaczania jego 
dokumentów rozliczeniowych korygujących 
(deklaracji i imiennych raportów miesięcz-
nych) za dany miesiąc, a musi sporządzić 
i przekazać do ZUS następne korekty, powi-
nien używać ostatniego numeru.
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Imienne raporty miesięczne mogą dotyczyć 

składek (w tym składek na ubezpieczenie 

zdrowotne) i wypłaconych świadczeń finanso-

wanych z budżetu państwa albo wypłaconych 

świadczeń i przerw w opłacaniu składek.

Raporty za danego ubezpieczonego kory-

guje się w ramach raportu danego typu, tj. od-

rębnie dla raportów składkowych (ZUS RCA, 

ZUS RZA) i odrębnie dla raportu świadcze-

niowego (ZUS RSA), w ramach danego 

6-znakowego kodu tytułu ubezpieczenia.

Przykład

Płatnik składek sporządził za sierpień 2013 r. za 
danego ubezpieczonego raport składkowy ZUS 
RCA oraz 2 raporty świadczeniowe ZUS RSA. 
Aby skorygować błąd popełniony w raporcie 
składkowym ZUS RCA, płatnik powinien złożyć 
deklarację rozliczeniową korygującą ZUS DRA 
z załączonym do niej raportem imiennym ZUS 
RCA. Płatnik nie musi natomiast przekazywać 
za tego ubezpieczonego raportów ZUS RSA.
W przypadku konieczności skorygowania do-
kumentu składkowego ZUS RCA lub ZUS RZA 
płatnik składek koryguje raport za danego 
ubezpieczonego z danym (6-znakowym) ko-
dem tytułu ubezpieczenia.

Najczęściej popełnianym błędem jest nie-

prawidłowe wykazanie podstawy wymiaru 

składek. Jeśli w imiennym raporcie miesięcz-

nym płatnik popełnił błąd polegający na wpi-

saniu błędnej podstawy wymiaru składek, 

musi złożyć za ubezpieczonego poprawnie 

wypełniony raport korygujący. Raport ten 

i deklarację rozliczeniową oznacza się kolej-

nym numerem identyfikatora.

Przykład

Za osobę przebywającą na urlopie wycho-
wawczym, podlegającą z tego tytułu ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnik składek 
w raporcie imiennym ZUS RCA za listopad 
2013 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00 
wykazał błędną kwotę podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Płatnik składek jest zobowiązany do skorygo-
wania imiennego raportu ZUS RCA za listopad 
2013 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00 
za tę ubezpieczoną. Raport dołącza do dekla-
racji rozliczeniowej korygującej. Płatnik składek 
nie musi natomiast korygować za tę samą 
ubezpieczoną raportu ZUS RCA (jeżeli został 
złożony) za listopad 2013 r. z kodem tytułu 
ubezpieczenia 01 10 00, który był prawidłowy.

W przypadku złożenia z tym samym ko-

dem tytułu ubezpieczenia 2 raportów skład-

kowych, np. ZUS RCA i ZUS RZA, w celu 

Rys. 5. Te same numery dla raportów i deklaracji
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dokonania korekty należy złożyć właściwy 

raport ZUS RCA lub ZUS RZA i oznaczyć go 

jako korygujący.

Składając dokumenty rozliczeniowe za 

dany miesiąc, płatnik składek sporządził za 

danego ubezpieczonego, zamiast imiennego 

raportu ZUS RCA, zarówno raport ZUS RCA, 

jak i ZUS RZA – oba z takim samym kodem 

tytułu ubezpieczenia. Aby dokonać korekty, 

płatnik powinien złożyć raport ZUS RCA, 

oznaczając go jako korygujący. Raport ten po-

winien być dołączony do deklaracji rozlicze-

niowej korygującej oznaczonej takim samym 

numerem identyfikatora. Płatnik nie powinien 

przekazywać „zerowego” raportu ZUS RZA.

Podobnie należy postąpić, gdy za daną 

osobę zostały złożone 2 raporty składkowe 

ZUS RCA z tym samym kodem tytułu ubez-

pieczenia. Dla każdego ubezpieczonego płat-

nik składek w (jednym) imiennym raporcie 

miesięcznym uwzględnia należne składki na 

ubezpieczenia społeczne od wszystkich doko-

nanych lub postawionych do dyspozycji ubez-

pieczonego, od pierwszego do ostatniego 

dnia miesiąca kalendarzowego, wypłat stano-

wiących podstawę wymiaru składek na ubez-

pieczenia społeczne. W celu dokonania ko-

rekty należy zatem złożyć 1 poprawny raport 

ZUS RCA i oznaczyć go jako korygujący.

Przykład

Płatnik składek sporządził za pracownika 2 od-
rębne imienne raporty miesięczne ZUS RCA, po-
nieważ w jednym raporcie uwzględnił wynagro-
dzenie zasadnicze, a w drugim wynagrodzenie 
za godziny nadliczbowe. Wszystkie składniki 
wynagrodzenia danego ubezpieczonego, tzn. 
wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za 
godziny nadliczbowe, ewentualnie inne skład-
niki, płatnik składek jest zobowiązany wykazać 
w jednym imiennym raporcie miesięcznym 
z danym kodem tytułu ubezpieczenia. Aby do-
konać korekty, płatnik powinien złożyć raport 
ZUS RCA, w którym wykaże łączną podstawę 
wymiaru składek, oznaczając go jako korygu-
jący. Raport ten powinien być dołączony do de-
klaracji rozliczeniowej korygującej, oznaczonej 
takim samym numerem identyfikatora.

Taki błąd nie zostanie popełniony, jeśli 

płatnik dokonuje korekty za pomocą progra-

mu Płatnik. Weryfikacja zestawu pokaże błąd 

krytyczny uniemożliwiający przekazanie do-

kumentów do ZUS.

Płatnik składek, który pomylił się w da-

nych identyfikacyjnych ubezpieczonego, tj. 

w nazwisku, imieniu lub w identyfikatorze 

numerycznym, podanych w imiennym rapor-

cie miesięcznym, musi ponownie złożyć za 

tego ubezpieczonego poprawny raport. Ra-

port ten i deklarację rozliczeniową oznacza 

się kolejnym numerem identyfikatora.

Przykład

Płatnik składek, sporządzając za danego 
ubezpieczonego imienny raport miesięczny 
ZUS RCA, pomylił się i wpisał błędny numer 
PESEL ubezpieczonego. Aby skorygować 
błąd, powinien przekazać do ZUS raport ZUS 
RCA z prawidłowymi danymi identyfikacyjnymi 
ubezpieczonego oraz deklarację rozliczeniową 
korygującą. Dokumenty te muszą być ozna-
czone takim samym numerem identyfikatora.

Jeśli płatnik złożył raport składkowy za 

osobę, za którą nie powinien złożyć raportu, 

musi skorygować raport do „zera”. Aby wy-

cofać raport składkowy, należy sporządzić 

raport korygujący. W pola dotyczące podsta-

wy wymiaru i kwoty składek należy wpisać 

wartość „0, 00”.

Na podobnych zasadach odbywa się skory-

gowanie raportu świadczeniowego ZUS RSA, 

który nie powinien zostać złożony. Aby wy-

cofać raport świadczeniowy, należy sporzą-

dzić raport korygujący. W pola dotyczące 

liczby dni zasiłkowych/liczby wypłat kwoty 

świadczenia należy wpisać wartość „0, 00”.

Przykład

Płatnik składek sporządził za ubezpieczonego 
Jana Nowaka raport ZUS RSA za sierpień 2013 r., 
wykazując wypłatę zasiłku chorobowego za 
okres od 1 do 3 sierpnia w kwocie 350 zł. Po 
przekazaniu dokumentów do ZUS okazało się, 
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że zasiłek chorobowy dotyczył Janusza Nowaka, 
a Jan Nowak przepracował cały sierpień. Płatnik 
składek w celu wycofania raportu świadczenio-
wego złożonego za Jana Nowaka sporządził 
korygujący raport ZUS RSA, w którym wykazał:
■  kod tytułu ubezpieczenia, taki jak na pierw-

szym raporcie, czyli 01 10 00,
■  „0” w polu liczba dni zasiłkowych/liczba 

wypłat,
■  kod świadczenia/przerwy 313, taki jak 

w pierwszym raporcie,
■  okres taki sam jak w wycofywanym rapor-

cie, czyli 01.08.2013–03.08.2013,
■  „0, 00” w polu „kwota”.
Płatnik składek dołączył ten raport do deklara-
cji rozliczeniowej korygującej. Dokumenty te 
muszą być oznaczone takim samym nume-
rem identyfikatora.

W przypadku złożenia kilku raportów 

świadczeniowych za danego ubezpieczonego 

z danym kodem tytułu ubezpieczenia, ale róż-

nym kodem świadczenia/przerwy i koniecz-

nością wycofania jednego z nich – składa się 

tylko te raporty, które są aktualne, oznaczając 

je jako korygujące.

Przykład

W pierwszym komplecie dokumentów rozli-
czeniowych za czerwiec 2013 r. płatnik zło-
żył za daną ubezpieczoną, z kodem tytułu 
ubezpieczenia 01 10 00, następujące raporty 
świadczeniowe ZUS RSA:
■  kod świadczenia/przerwy 312, okres: 

04.06.2013–06.06.2013, kwota: 150, 00,
■  kod świadczenia/przerwy 331, okres: 

11.06.2013–15.06.2013, kwota: 250, 00,
■  kod świadczenia/przerwy 313, okres: 

27.06.2013–29.06.2013, kwota: 150, 00.
Płatnik chce wycofać raport z kodem świad-
czenia/przerwy 312, ponieważ zasiłek opie-
kuńczy nie dotyczył tej ubezpieczonej. Pozosta-
łe raporty (z kodami 331 i 313) były poprawne.
W komplecie dokumentów rozliczeniowych 
korygujących o numerze identyfikatora 02 (lub 
wyższym, jeśli za dany miesiąc płatnik przeka-
zał już dokumenty rozliczeniowe korygujące) 

należy przekazać deklarację rozliczeniową, 
dołączając do niej poprawne raporty ZUS RSA. 
W raportach tych należy wpisać:
■  kod świadczenia/przerwy 331, okres: 

11.06.2013–15.06.2013, kwota: 250, 00,
■  kod świadczenia/przerwy 313, okres: 

27.06.2013–29.06.2013, kwota: 150, 00.

Jeśli konieczne jest wycofanie wszystkich 

raportów świadczeniowych za ubezpieczone-

go, za którego złożono kilka takich raportów 

z danym kodem tytułu ubezpieczenia, ale 

z różnym kodem świadczenia/przerwy, to na-

leży wycofać każdy z raportów oddzielnie.

Przykład

W pierwszym komplecie dokumentów rozli-
czeniowych za sierpień 2013 r. płatnik złożył 
za daną ubezpieczoną, z kodem tytułu ubez-
pieczenia 01 10 00, następujące raporty 
świadczeniowe ZUS RSA:
■  kod świadczenia/przerwy 312, okres: 

02.08.2013–03.08.2013, kwota: 100, 00,
■  kod świadczenia/przerwy 313, okres: 

13.08.2013–17.08.2013, kwota: 250, 00,
■  kod świadczenia/przerwy 311, okres: 

27.08.2013–31.08.2013, kwota: 250, 00.
Płatnik pomylił się i chce wycofać wszystkie 
raporty. W zestawie korygującym o numerze 
identyfikatora 02 (lub wyższym, jeśli za dany 
miesiąc przekazał już dokumenty rozliczenio-
we korygujące) powinien zatem przekazać 
deklarację rozliczeniową korygującą oraz na-
stępujące raporty ZUS RSA:
■  kod świadczenia/przerwy 312, okres: 

02.08.2013–03.08.2013, kwota: „0, 00”,
■  kod świadczenia/przerwy 313, okres: 

13.08.2013–17.08.2013, kwota: „0, 00”,
■  kod świadczenia/przerwy 311, okres: 

27.08.2013–31.08.2013, kwota: „0, 00”.
W każdym raporcie w polu „liczba dni zasiłko-
wych/liczba wypłat” należy wpisać „0”.

Gdy zaistnieje konieczność złożenia kilku 

raportów świadczeniowych za danego ubez-

pieczonego z danym kodem tytułu ubezpie-

czenia, ale różnym kodem świadczenia/prze-
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rwy oraz konieczność wycofania jednego 

z nich i korekty drugiego raportu, składa się 

aktualny komplet raportów bez raportu, który 

należy wycofać.

Przykład

Płatnik składek w pierwszym komplecie doku-
mentów rozliczeniowych za sierpień 2013 r. 
złożył za 1 z ubezpieczonych, z kodem tytułu 
ubezpieczenia 01 10 00, następujące raporty 
świadczeniowe ZUS RSA:
■  kod świadczenia/przerwy 312, okres: 

01.08.2013–07.08.2013, kwota: 350, 00,
■  kod świadczenia/przerwy 313, okres: 

08.08.2013–17.08.2013, kwota: 500, 00,
■  kod świadczenia/przerwy 311, okres: 

20.08.2013–31.08.2013, kwota: 300, 00.
Płatnik chce wycofać raport z kodem 313, 
a w raporcie z kodem 311 skorygować okres 
i kwotę (okres na: 13.08.2013–31.08.2013, 
kwotę na: 950, 00).
Raport z kodem 312 był poprawny. Płatnik 
powinien złożyć w komplecie korygującym 
o numerze identyfikatora 02 (lub wyższym, 
jeśli za dany miesiąc przekazał już dokumen-
ty rozliczeniowe korygujące) deklarację rozli-
czeniową oraz następujące raporty ZUS RSA:
■  kod świadczenia/przerwy 312, okres: 

01.08.2013–07.08.2013, kwota: 350, 00,
■  kod świadczenia/przerwy 311, okres: 

13.08.2013–31.08.2013, kwota: 950, 00.

Może się zdarzyć, że za daną osobę nie 

przekazano jednego z raportów świadczenio-

wych. W takim przypadku należy przekazać 

aktualny komplet raportów ZUS RSA, w tym 

brakujący raport.

Przykład

Osoba przebywająca na urlopie wychowaw-
czym, podlegająca ubezpieczeniom emery-
talnemu, rentowym i zdrowotnemu, 15 lipca 
2013 r. urodziła kolejne dziecko. Zasiłek macie-
rzyński za lipiec wypłacono jej w lipcu 2013 r. 
Za tę osobę płatnik złożył za lipiec następujące 
imienne raporty miesięczne:

■  ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 
12 11 00, w którym obliczył za lipiec skład-
ki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
i zdrowotne tej osoby,

■  ZUS RCA z kodem 12 40 00, w którym ob-
liczył składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe od kwoty zasiłku macierzyńskie-
go wypłaconego w lipcu,

■  ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 
01 10 00 i kodem świadczenia/przerwy 
311 za okres od 15 do 31 lipca, w którym 
wykazał kwotę wypłaconego zasiłku ma-
cierzyńskiego.

Płatnik nie złożył raportu ZUS RSA z kodem 
tytułu 01 10 00 i kodem świadczenia/przerwy 
„121” za okres od 1 do 14 lipca. Oznacza to, 
że płatnik jest zobowiązany przekazać do ZUS 
brakujący raport, łącznie z poprawnym rapor-
tem ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 
01 10 00 i kodem świadczenia/przerwy 311 
za okres od 15 do 31 lipca.
W komplecie dokumentów rozliczeniowych 
korygujących o numerze identyfikatora 
02 płatnik powinien przekazać:
■  ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 

01 10 00 i kodem świadczenia/przerwy 
121 za okres od 1 do 14 lipca 2013 r.,

■  ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 
01 10 00 i kodem świadczenia/przerwy 
311 za okres od 15 do 31 lipca 2013 r., 
w którym wykaże kwotę wypłaconego za-
siłku macierzyńskiego.

Raporty te płatnik dołącza do deklaracji rozli-
czeniowej korygującej i oznacza tym samym 
numerem identyfikatora co deklarację.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 36, art. 41, art. 43, art. 47, art. 47a, art. 48, art. 48b, art. 98 usta-
wy 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),
 � § 2–6, § 13–16 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 
2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania 
w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiąza-
ny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 78 poz. 465; ost. zm. 
DzU z 2009 r. nr 144, poz. 1181),
 � § 1–4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 paź-
dziernika 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpie-
czeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych rapor-
tów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, 
zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczenio-
wych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów 
(DzU nr 186, poz. 1444; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1101).
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 PRAWO PRACY

Jeśli w jednej umowie pracownikowi określono 

2 stanowiska pracy, należy unikać wprowadzania 

dla niego 2 różnych systemów czasu pracy. Takie 

rozwiązanie jest dopuszczalne, ale jeżeli pracow-

nik pracuje np. jednocześnie w systemie czasu 

pracy podstawowym i równoważnym, pracodawca 

może mieć problemy z rozliczaniem jego czasu 

pracy. Dlatego lepiej stosować 1 system czasu 

pracy dla obu stanowisk pracy. 

Pracodawca, zatrudniając pracownika jedno-

cześnie na 2 stanowiskach, musi odrębnie dla 

każdego z tych stanowisk przeprowadzić szkole-

nie bhp oraz profilaktyczne badania lekarskie. 

Nie ma jednak potrzeby zakładania w takiej sytu-

acji oddzielnych akt osobowych, ponieważ pra-

cownik jest zatrudniony na podstawie jednego 

stosunku pracy. Pracodawca przekazuje też pra-

cownikowi zatrudnionemu na 2 stanowiskach pra-

cy 1 informację o warunkach zatrudnienia. 

Dla takiego pracownika można przygotować 

także 2 osobne umowy o pracę dla 2 różnych sta-

nowisk. Będzie on zatrudniony na podstawie 

2 odrębnych stosunków pracy. W takim przypad-

ku trzeba będzie rozliczać jego czas pracy, urlop 

wypoczynkowy oraz ustalać inne uprawnienia 

pracownicze oddzielnie dla każdej z tych umów.

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 22 § 1, art. 29 § 1, art. 94 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).

Przykładowy zapis w umowie o pracę dotyczący warunków zatrudnienia 
pracownika na 2 etatach

(…)

§ 1

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 

1.  Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku: 

1.1. elektryk – 3/4 etatu, 

1.2. dozorca – 1/4 etatu. 

2.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na: czas określony od 12 maja 2014 r. do 11 maja 2015 r. 

3.  Pracownik rozpocznie pracę 12 maja 2014 r. 

4.  Miejsce wykonywania pracy: 

4.1. elektryk – siedziba pracodawcy, 

4.2. dozorca – budynki należące do wspólnoty mieszkaniowej „Carska Droga”. 

§ 2

1. Za wykonaną pracę Pracodawca będzie płacił Pracownikowi wynagrodzenie w wysokości 3990 złotych brut-

to miesięcznie (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) łącznie dla stanowisk określonych 

w § 1 pkt 1.1 i pkt 1.2, w tym: 

1.1. wynagrodzenie dla stanowiska elektryka składa się z następujących elementów: 

a)  wynagrodzenie zasadnicze: 2800 zł brutto miesięcznie, 

b)  dodatek za wysługę lat: 5% – 140 zł brutto miesięcznie; 

1.2. wynagrodzenie dla stanowiska dozorcy składa się z następujących elementów: 

a)  wynagrodzenie zasadnicze: 1000 zł brutto miesięcznie, 

b)   dodatek za wysługę lat: 5% – 50 zł brutto miesięcznie. 

2.  Pracownikowi przysługują świadczenia pracownicze zgodnie z Regulaminem wynagradzania. 

3.  Powyższe wynagrodzenie brutto, na które składają się wszystkie składniki z § 2 pkt 1.1 i 1.2 oraz pkt 2, zostanie 

pomniejszone o obciążenia mające zastosowanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

(…)

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PP” na 2014 r.

tel. 22 212 07 30, 801 626 666

Szczegóły na str. 42

dokończenie ze str. 18
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Nieodpłatne udostępnienie
zatrudnionemu lokalu mieszkalnego 
– rozliczenia podatkowo-składkowe
Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pra-
cownika jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych do 500 zł miesięcz-
nie. W razie przekroczenia tej kwoty nadwyżkę należy opodatkować. Wartość zapew-
nionego pracownikowi zakwaterowania jest oskładkowana w pełnym zakresie.

Przychodem zatrudnionej osoby jest każda forma 

przysporzenia majątkowego, w tym nieodpłatne 

świadczenia. Mogą mieć one postać pieniężną (np. 

zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na 

wynajem mieszkania) lub formę usługi (np. bezpłatne 

udostępnienie podwładnemu lokalu mieszkalnego). 

Nieodpłatne udostępnienie lokalu mieszkalnego:

■  pracownikowi – powoduje powstanie przychodu 

ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 

ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (dalej: ustawa o pdof),

■  osobie pracującej w ramach stosunku cywilno-

prawnego (np. zleceniobiorcy) – powoduje po-

wstanie przychodu z działalności wykonywanej 

osobiście na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o pdof.

Wartość omawianego świadczenia w kontekście 

podatku ustala się według równowartości czynszu, 

jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu 

tego lokalu (art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy o pdof). Zatem 
jeżeli np. zakład pracy zapewni pracownikowi nie-
odpłatnie mieszkanie, to świadczenie takie powin-
no podlegać wycenie w wysokości rynkowej czyn-
szu, jaki pracownik musiałby opłacić z własnych 
środków, gdyby to on był stroną umowy najmu.

Kiedy pracodawca udostępnia lokal kilku za-

trudnionym osobom jednocześnie, to skalkulowa-

nie przychodu każdej z nich wymaga podzielenia 

równowartości czynszu przez liczbę osób, którym 

mieszkanie zostało oddane do dyspozycji.

Wyłączenie z opodatkowania
Nieodpłatne zapewnienie pracownikom lokalu 

mieszkalnego może korzystać ze zwolnienia po-

datkowego. Wolna od podatku jest wartość świad-

czeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu za-

kwaterowania pracowników do wysokości 

nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł (art. 21 

ust. 1 pkt 19 ustawy o pdof). Skorzystanie z tego 

zwolnienia jest jednak możliwe, gdy spełnione są 

łącznie 2 warunki:

■  miejsce zamieszkania pracownika jest położo-

ne poza miejscowością, w której znajduje się 

zakład pracy, oraz 

■  pracownik nie korzysta z podwyższonych zry-

czałtowanych kosztów uzyskania przychodów, 

wynoszących obecnie 139,06 zł miesięcznie.

Gdyby wartość świadczenia polegającego na 

zapewnieniu zakwaterowania przekroczyła w da-

nym miesiącu 500 zł (w odniesieniu do poszcze-

gólnego pracownika), wówczas nadwyżkę ponad 

tę kwotę należy opodatkować.

Jeżeli pracodawca zapewni 
pracownikowi zakwaterowanie, 
to wartość tego świadczenia 
do 500 zł miesięcznie jest wolna 
od podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

Takie wyłączenie z podatku może być stosowa-

ne jedynie w przypadku pracowników, za których 

– na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o pdof – uwa-

ża się osoby pozostające w stosunku służbowym, 

stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub 

spółdzielczym stosunku pracy. Oznacza to, że 
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u osób zatrudnionych na mocy umowy cywilno-

prawnej korzystanie z nieodpłatnego zakwatero-

wania powoduje powstanie przychodu podlegają-

cego opodatkowaniu.

Składki ZUS
Wartość zapewnionego pracownikom zakwaterowa-

nia stanowi u nich przychód podlegający oskładko-

waniu w pełnym zakresie. W przypadku osób wyko-

nujących pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego 

to – czy i jakie składki od ww. świadczenia trzeba 

naliczyć – zależy od tego, czy i jakim ubezpiecze-

niom podlegają z tytułu umowy, na podstawie której 

zostali zatrudnieni. Przykładowo zleceniobiorca, 

którego firma zgłosiła tylko do ubezpieczenia zdro-

wotnego, od udostępnionego mieszkania zapłaci je-

dynie składkę zdrowotną (i oczywiście podatek).

Wartość pieniężną świadczenia w postaci ko-

rzystania przez zatrudnionego z bezpłatnego za-

kwaterowania dla celów składkowych ustala się 

w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określone-

go w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących 

w zakładzie pracy. Jeśli pracodawca nie posiada 

takich regulacji, sposób określenia wartości wspo-

mnianego świadczenia przedstawia tabela.

Od dochodu i podatku nie mogą być odliczane 

składki ZUS, których podstawę wymiaru stanowi 

dochód (przychód) zwolniony od podatku na pod-

stawie ustawy o pdof oraz dochód, od którego na 

podstawie przepisów Ordynacji podatkowej za-

niechano poboru podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2 

lit. b i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pdof).

Lokal zapewniony w trakcie 
podróży służbowej
Odmiennie należy podejść do kwestii mieszkania 

udostępnionego zatrudnionemu, który przebywa 

w nim podczas podróży służbowej. Takie świad-

czenie jest zwolnione z opodatkowania i oskład-

kowania (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia skład-

kowego oraz art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o pdof). 

Opłacone media to także przychód
Przychodem zatrudnionej osoby jest zarówno 

wartość samego udostępnienia jej mieszkania, jak 

i opłacone za nią koszty mediów (chodzi tu np. 

o prąd, wodę, gaz, telewizję kablową, Internet 

itp.). Przysporzenie majątkowe w postaci pokry-

tych przez zakład pracy opłat związanych z me-

diami ustala się według cen zakupu łącznie z VAT 

(zgodnie z wartościami wynikającymi z faktur, 

rachunków od dostawców), a powstaje ono w mie-

siącu zapłaty należności przez pracodawcę.

Przykład 
Pracodawca prowadzący działalność w formie 
spółki z o.o. zatrudnionym 2 osobom – pracow-
nikowi i zleceniobiorcy (podlegającemu wszyst-
kim składkom ZUS) – udostępnił nieodpłatnie na 
6 miesięcy lokal mieszkalny, do którego posiada 
spółdzielcze własnościowe prawo. Przed odda-
niem lokalu do użytku pracodawca ustalił, że 
zatrudnieni będą sami opłacać ze swoich środ-
ków rachunki za media. Miejsce zamieszkania 
wspomnianych osób położone jest w innej miej-
scowości niż miejscowość, w której mieści się 
siedziba spółki. Zakładając, że w opisanych oko-
licznościach w razie zawarcia umowy najmu 
ww. lokalu miesięczny czynsz najmu wyniósłby 
1600 zł, ustalenie przychodu podlegającego 
opodatkowaniu powinno wyglądać następują-
co:

Sposób określenia wartości świadczenia za udostępnienie lokalu
Rodzaj świadczenia Sposób ustalenia wartości świadczenia Podstawa prawna

udostępnienie lokalu mieszkalnego spół-
dzielczego typu lokatorskiego i własno-
ściowego

według kwoty czynszu obowiązującego 
dla tego lokalu w danej spółdzielni miesz-
kaniowej

§ 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe (dalej: 
rozporządzenie składkowe)

udostępnienie lokalu mieszkalnego 
komunalnego

według kwoty czynszu wyznaczonego dla 
tego lokalu przez gminę

udostępnienie lokalu mieszkalnego 
własnościowego (z wyłączeniem lokali 
spółdzielczych typu lokatorskiego i wła-
snościowego oraz domów stanowiących 
własność prywatną)

według kwoty czynszu określonego 
według zasad i stawek dla mieszkań 
komunalnych na danym terenie, a w mia-
stach – w danej dzielnicy

udostępnienie lokalu w hotelu według kwoty kosztu udokumentowanego 
rachunkami wystawionymi przez hotel
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■  w przypadku pracownika: 1600 zł : 2 osoby = 
800 zł – 500 zł tytułem zwolnienia od podat-
ku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy 
o pdof (zakładamy, że pracownik nie korzy-
sta z podwyższonych kosztów uzyskania 
przychodów) = 300 zł,

■  w przypadku zleceniobiorcy: 1600 zł : 2 oso-
by = 800 zł.

W kwestii oskładkowania załóżmy, że w przepi-
sach o wynagradzaniu obowiązujących w spółce 
nie została określona kwota ekwiwalentu za udo-
stępnienie lokalu mieszkalnego, a kwota czynszu 
obowiązująca w spółdzielni mieszkaniowej, 
w której zasobach mieści się udostępniony za-
trudnionym lokal, wynosi 700 zł. W takim przy-
padku podstawa wymiaru składek ZUS z tytułu 
nieodpłatnego zakwaterowania zarówno pra-
cownika, jak i zleceniobiorcy powinna wynieść:
700 zł : 2 osoby = 350 zł.

Częściowa odpłatność 
za mieszkanie

Jeżeli udostępnienie zatrudnionemu lokalu miesz-

kalnego i korzystanie z niego jest dla zatrudnio-

nego częściowo odpłatne, przychodem pracowni-

ka w takiej sytuacji jest różnica między wartością 

omawianego świadczenia (ustalana według poda-

nych wcześniej zasad) a odpłatnością ponoszoną 

przez zatrudnioną osobę.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 11 ust. 2a pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 8, art. 21 ust. 1 
pkt 16 i 19, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b 
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361; ost. zm. DzU z 2014 r. 
poz. 312),
 � § 2 ust. 1 pkt 15, § 3, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106; ost. zm. 
DzU z 2010 r. nr 127, poz. 860).

ALDONA SALAMON – ekspert ds. wynagrodzeń

Jak pracodawca, który nie wypłacał 
wynagrodzenia, powinien wypełnić 
świadectwo pracy pracownika
Pod koniec 2013 r. nasza firma utraciła płynność finansową, w związku z tym zdecydo-
waliśmy się zwolnić wszystkich pracowników z końcem marca 2014 r. Od stycznia br. nie 
wypłaciliśmy wynagrodzeń ze względu na brak środków finansowych. Obecnie przygo-
towujemy świadectwa pracy (wszyscy pracownicy byli zatrudnieni do końca marca). 
W jaki sposób powinniśmy wypełnić poszczególne punkty świadectw pracy wystawia-
nych pracownikom, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich w styczniu, lutym czy 
w marcu oraz mają prawo do wynagrodzenia chorobowego za okresy niezdolności do 
pracy, ale go nie otrzymali? Czy okresy, za które uzyskali prawo do tego świadczenia 
chorobowego, należy traktować jako okresy nieskładkowe – pyta Czytelniczka z Kielc.

Wystawiając świadectwa pracy zwalnianym pra-

cownikom, powinni Państwo wskazać okresy, za 

które przysługiwało im prawo do wynagrodzenia 

chorobowego. Ponadto powinni Państwo wska-

zać, że z tego tytułu przysługują pracownikom 

należności ze stosunku pracy (wynagrodzenie 

chorobowe) uznane, ale niezaspokojone przez 

pracodawcę do dnia ustania zatrudnienia z powo-

du braku środków finansowych. Okresów tych nie 

powinni Państwo wykazywać jako okresów nie-

składkowych, ponieważ do okresów nieskładko-

wych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do 

WYNAGRODZENIA świadectwo pracy
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emerytury lub renty zalicza się m.in. okresy fak-

tycznego pobierania świadczenia chorobowego.

W świadectwie pracy pracodawca zamieszcza 

informacje dotyczące okresu i rodzaju wykony-

wanej przez pracownika pracy, zajmowanego 

przez niego stanowiska, trybu rozwiązania sto-

sunku pracy albo okoliczności jego wygaśnięcia, 

a także inne informacje niezbędne do ustalenia 

uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpie-

czenia społecznego. Chodzi m.in. o informacje 

dotyczące:

■  należności ze stosunku pracy uznanych, ale nie-

zaspokojonych przez pracodawcę do dnia usta-

nia tego stosunku z powodu braku środków fi-

nansowych,

■  okresów nieskładkowych przypadających pod-

czas zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo 

pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do 

emerytury lub renty.

Wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do 

rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści 

świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wyda-

wania i prostowania. Zgodnie z informacjami doty-

czącymi wypełniania tego wzoru, dane dotyczące 

wskazania należności ze stosunku pracy uznanych 

i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia usta-

nia tego stosunku z powodu braku środków finan-

sowych mogą Państwo zamieścić w ust. 6 świadec-

twa w rubryce „Informacje uzupełniające”.

Przykład
Zakładamy, że jeden z pracowników zatrudnio-
nych u pracodawcy, o którym mowa w pytaniu, był 
niezdolny do pracy z powodu choroby od 1 lutego 
do 5 marca 2014 r. i miał prawo do wynagrodze-
nia chorobowego za 33 dni (tj. za okres od 1 lute-
go do 5 marca). Pracodawca, będący płatnikiem 
zasiłków, z powodu braku środków finansowych 
nie wypłacił pracownikowi zarówno świadczeń 
chorobowych, jak i wynagrodzenia za pozostały 
okres do dnia rozwiązania stosunku pracy.
Powyższe dane pracodawca powinien zamie-
ścić w ust. 6 świadectwa pracy w następujący 
przykładowy sposób:
6. Informacje uzupełniające:
„Pracownikowi nie zostały wypłacone uznane 
przez pracodawcę należności ze stosunku pra-
cy: wynagrodzenie chorobowe za okres 33 dni 
niezdolności do pracy (od 1 lutego do 5 marca

2014 r.) oraz wynagrodzenie za pracę za okres 
od 6 marca do 31 marca 2014 r.”.

W świadectwie pracy należy m.in. wymienić 

okresy nieskładkowe przypadające podczas za-

trudnienia objętego świadectwem pracy, które 

mają wpływ na ustalenie uprawnień emerytalnych. 

Zaliczamy do nich w szczególności okresy pobie-

rania wynagrodzenia za czas niezdolności do pra-

cy wypłaconego na podstawie przepisów ustawy 

– Kodeks pracy.

Wszystkie okresy nieskładkowe mające wpływ 

na ustalanie uprawnień emerytalnych zostały wy-

mienione w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Informację o okresach nieskładkowych mają 

Państwo obowiązek zamieścić w ust. 4 pkt 10 

świadectwa pracy. Ponieważ jednak w przedsta-

wionej sytuacji wynagrodzenie chorobowe nie 

zostało faktycznie wypłacone z przyczyn leżą-

cych po Państwa stronie (tzn. nie było pobierane), 

w związku z tym nie ma podstaw, aby okresy cho-

roby, za które pracownik nie otrzymał wynagro-

dzenia, uznać za nieskładkowe i zamieścić o nich 

informację w świadectwie pracy.

Przykład
Załóżmy, że pracownik, o którym mowa w po-
przednim przykładzie, był również niezdolny do 
pracy z powodu choroby w okresie od 14 do 
20 listopada 2013 r. i za ten okres pracodawca 
wypłacił mu wynagrodzenie chorobowe. Wypeł-
niając świadectwo pracy, pracodawca w ust. 4 
pkt 10 powinien zamieścić wyłącznie następują-
ce daty okresów nieskładkowych:
„od 14 do 20 listopada 2013 r.”.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 92 i art. 97 § 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. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. DzU z 2013 r. 
poz. 1440; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1734),
 � § 1 ust. 1 pkt 4 i § 2 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegó-
łowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wyda-
wania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282; ost. zm. DzU 
z 2011 r. nr 251, poz. 1509).
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MARIA GAŁECKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych 

Ustalenie wysokości stopy procentowej 
składki wypadkowej obowiązującej 
od 1 kwietnia 2014 r.
Nie wszystkim płatnikom ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wy-
padkowe. W związku z tym muszą oni samodzielnie ustalić stopę procentową skład-
ki na ubezpieczenie wypadkowe, jaka będzie ich obowiązywać przez najbliższy rok 
składkowy – od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Pierwsze składki w nowo usta-
lonej wysokości płatnicy będą opłacać za kwiecień w maju br. 

Płatnik ma obowiązek opłacać składkę wypadko-

wą za każdą zatrudnioną u siebie osobę, która 

podlega temu ubezpieczeniu. W odróżnieniu od 

stopy procentowej składek na ubezpieczenia eme-

rytalne, rentowe i chorobowe, jednakowej dla 

wszystkich ubezpieczonych, stopa procentowa 

składek na ubezpieczenie wypadkowe dla więk-

szości płatników składek jest zróżnicowana. Usta-

lana jest ona w zależności od poziomu zagrożeń 

zawodowych i skutków tych zagrożeń. 

Sposób ustalania stopy procentowej składki na 

ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od 

2 czynników: 

■  od tego, czy płatnik składek za 3 kolejne ostat-

nie lata kalendarzowe przekazywał do ZUS 

„Informację o danych do ustalenia składki na 

ubezpieczenie wypadkowe” (formularz ZUS 

IWA), 

■  od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez 

danego płatnika składek do ubezpieczenia wy-

padkowego. 

ZUS IWA za dany rok kalendarzowy zobowią-

zani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki: 

■  byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płat-

nicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 

1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składa-

na jest informacja, i co najmniej 1 dzień 

w styczniu następnego roku, 

■  w roku, za który składana jest informacja, 

zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co 

najmniej 10 ubezpieczonych, 

■  byli wpisani do rejestru REGON w dniu 

31 grudnia roku, za który jest składana in-

formacja ZUS IWA. 

Przykład 
Firma kurierska zatrudniająca 12 osób podlega-
jących ubezpieczeniu wypadkowemu, wpisana 
do rejestru REGON, od 1 stycznia 2011 r. jest 
płatnikiem składek na ubezpieczenie wypad-
kowe. Płatnikiem tym była również przez cały 
2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz w styczniu 2014 r. 
W związku z tym za ostatnie 3 lata kalendarzo-
we firma była zobowiązana do przekazywania 
ZUS IWA. ZUS ustali tej firmie stopę procentową 
składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres 
przypadający od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 
2015 r. Tym samym firma ta nie będzie zobowią-
zana do samodzielnego ustalenia stopy procen-
towej składki wypadkowej na najbliższy rok 
składkowy.

Przykład
Płatnik składek, wpisany do rejestru REGON, za-
trudniał do końca 2012 r. 12 osób podlegających 
ubezpieczeniu wypadkowemu i był zobowiąza-
ny przekazywać do ZUS informację ZUS IWA. 
W związku z tym, że od 1 stycznia 2013 r. liczba 
zatrudnionych w firmie osób spadła do 8, płatnik 
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ten, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie 
przekazał informacji na formularzu ZUS IWA 
za 2013 r. Tym samym ZUS nie ustali mu stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie wypad-
kowe na najbliższy rok składkowy (przypada-
jący od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 
2015 r.). Płatnik musi sam ustalić stopę pro-
centową składki wypadkowej.

Ustalenie wysokości stopy 
procentowej składki przez ZUS 
Stopę procentową składki na ubezpieczenie wy-

padkowe dla płatników składek, którzy za 3 ko-

lejne ostatnie lata kalendarzowe przekazali for-

mularz ZUS IWA, ustala ZUS. Robi to, biorąc 

pod uwagę m.in. stopę procentową składki okre-

śloną dla grupy działalności, do której należy 

płatnik. 

Płatnicy, którym ZUS ustala stopę procentową 

składki na ubezpieczenie wypadkowe, do 20 kwiet-

nia danego roku otrzymują z ZUS, za pośrednic-

twem poczty, „Zawiadomienie o wysokości stopy 

procentowej składki na ubezpieczenie wypadko-

we za dany rok składkowy”. Jeśli płatnik nie 

otrzyma tej informacji do 20 kwietnia 2014 r., po-

winien zgłosić się do właściwej jednostki ZUS 

i ustalić, w jakiej wysokości powinien opłacać tę 

składkę. 

Ustalenie liczby ubezpieczonych 
Pozostali płatnicy, którym ZUS nie ustala stopy 

procentowej składki na ubezpieczenie wypadko-

we, powinni w pierwszej kolejności ustalić liczbę 

ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia 

wypadkowego w 2013 r. 

Aby ustalić liczbę ubezpieczonych, płatnik 

składek musi podzielić sumę ubezpieczonych 

podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu 

w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego 

roku kalendarzowego (przynajmniej przez

1 dzień) przez liczbę miesięcy, w których przez 

co najmniej 1 dzień był płatnikiem składek na 

ubezpieczenie wypadkowe przynajmniej za 

1 ubezpieczonego. Przy ustalaniu liczby ubezpie-

czonych w ciągu miesiąca daną osobę uwzględnia 

się jako 1 ubezpieczonego.

Liczba ubezpieczonych podlega zaokrągleniu do 

jedności w górę, jeśli końcówka jest większa bądź 

równa 0,5, lub w dół, jeśli jest mniejsza niż 0,5. 

Przykład
Firma była zgłoszona do ZUS jako płatnik skła-
dek nieprzerwanie przez cały 2013 r. W po-
szczególnych miesiącach zgłaszała do ubezpie-
czenia wypadkowego następującą liczbę pra-
cowników:
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

liczba 
ubezpie-
czonych

11 11 15 15 15 18 18 18 22 22 22 22

Łączna liczba ubezpieczonych zgłoszonych 
przez firmę do ubezpieczenia wypadkowego we 
wszystkich miesiącach 2013 r. wyniosła 209. 
W celu ustalenia liczby ubezpieczonych na po-
trzeby obliczania stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym 
przypadającym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 mar-
ca 2015 r. należy podzielić tę liczbę przez 12 
(17,42), a następnie zaokrąglić uzyskany wynik 
w dół do 17.

Przykład
Firma była zgłoszona w ZUS jako płatnik składek 
w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2013 r. oraz 
od 1 października do 31 grudnia 2013 r. W po-
szczególnych miesiącach 2013 r. zgłaszała do 
ubezpieczenia wypadkowego następującą licz-
bę pracowników:
miesiąc I II III IV V X XI XII
liczba 
ubezpie-
czonych

12 12 10 10 10 11 11 11

Łączna liczba ubezpieczonych zgłoszonych 
przez firmę do ubezpieczenia wypadkowego we 
wszystkich miesiącach 2013 r. wyniosła 87. 
Sumę tę należy podzielić przez 8 (tj. przez liczbę 
miesięcy, w których firma była zarejestrowana 
w ZUS jako płatnik składek, i w których zgłasza-
ła pracowników do ubezpieczenia wypadkowe-
go). Uzyskany wynik to 10,88, który należy za-
okrąglić w górę do 11.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w danym 

miesiącu płatnik składek nie powinien uwzględ-

niać osób, które: 

■  nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu, 
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■  cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłat-

nym, wychowawczym, 

■  pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek 

w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

■  zostały powołane do odbywania zasadniczej 

służby wojskowej, 

oraz osób, za które za dany miesiąc są rozliczane 

składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu 

tytułu do ubezpieczeń społecznych. 

Przykład
W marcu 2013 r. ubezpieczony podlegał ubez-
pieczeniu wypadkowemu z 2 tytułów. W okresie 
od 1 do 14 marca 2013 r. z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia, a w okresie od 15 do 31 marca 
2013 r. z tytułu wykonywania umowy o pracę. 
Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w marcu 
2013 r. dla celów ustalenia stopy procentowej 
składki wypadkowej na okres od 1 kwietnia 
2014 r. do 31 marca 2015 r. płatnik składek po-
winien uwzględnić omawianą osobę jako 
1 ubezpieczonego.

Odmienne zasady ustalania liczby ubezpieczo-

nych dotyczą płatników składek zgłaszanych 

w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 

31 marca następnego roku. W tym przypadku 

liczbę ubezpieczonych ustala się na podstawie 

liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu 

do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu miesią-

ca, od którego płatnik składek został zgłoszony 

w ZUS. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych 

bierze się pod uwagę miesiąc, w którym podlega 

ubezpieczeniu wypadkowemu pierwszy ubezpie-

czony.

Przykład 
Firma złożyła zgłoszenie płatnika składek na for-
mularzu ZUS ZPA od 1 lutego 2013 r. Przez pierw-
sze cztery miesiące zatrudniała wyłącznie osoby 
niepodlegające ubezpieczeniu wypadkowemu. 
Od 1 czerwca 2013 r. zatrudniła 4 pracowników. 
Liczbę ubezpieczonych dla celów ustalenia sto-
py procentowej składki wypadkowej na okres od 
1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. firma po-
winna ustalić na podstawie liczby ubezpieczo-
nych w ciągu miesiąca, od którego stała się płat-

nikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe za 
pierwszego ubezpieczonego, tj. na podstawie 
liczby ubezpieczonych podlegających zgłosze-
niu do tego ubezpieczenia w czerwcu 2013 r. 

Samodzielne ustalanie wysokości 
składek 
Płatnicy składek podlegający wpisowi do rejestru 

REGON, zgłaszający do ubezpieczenia wypadko-

wego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie 

byli zobowiązani do przekazania formularza ZUS 

IWA za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe (tj. 

2011–2013), muszą samodzielnie ustalać stopę 

procentową składki na ubezpieczenie wypadko-

we. Stopa procentowa tej składki wynosi dla nich 

tyle, ile stopa procentowa składki w wysokości 

określonej dla grupy działalności, do której dany 

płatnik należy. Zasadą jest, że płatnik składek 

bierze w tym przypadku pod uwagę grupę dzia-

łalności ustaloną dla jego rodzaju działalności 

według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 

31 grudnia poprzedniego roku. Od tej zasady 

przewidziany jest wyjątek dla płatników składek 

zgłaszanych w ZUS w okresie od 1 stycznia dane-

go roku do 31 marca następnego roku. Należą oni 

do grupy działalności ustalonej dla ich rodzaju 

działalności według PKD ujętego w rejestrze 

REGON w dniu, od którego są zgłaszani w ZUS. 

Dotyczy to płatników, którzy: 

■  zgłaszani są w ZUS po raz pierwszy, 

■  w poprzednim roku kalendarzowym nie byli 

płatnikami składek na ubezpieczenie wypadko-

we, tzn. byli zarejestrowani w ZUS, ale w cią-

gu poszczególnych miesięcy poprzedniego 

roku nie zgłaszali ani 1 osoby do tego ubezpie-

czenia, 

■  byli skreśleni z krajowego rejestru podmiotów 

gospodarki narodowej REGON na dzień 

31 grudnia poprzedniego roku. 

Przykład 
Firma zajmująca się produkcją artykułów go-
spodarstwa domowego (kod działalności we-
dług PKD 2007 – 17.22.Z) na koniec ubiegłego 
roku zatrudniała 26 pracowników objętych 
ubezpieczeniem wypadkowym. Dopiero od 
2013 r. ma obowiązek przekazywania do ZUS 
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informacji ZUS IWA. Pracodawca jest zatem zo-
bowiązany do samodzielnego ustalenia stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie wypadko-
we na kolejny rok składkowy rozpoczynający się 
od 1 kwietnia 2014 r. Działalność firmy została 
zaklasyfikowana wg „PKD 2007” do działu 17 
tej klasyfikacji („Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru”). Zgodnie z załącznikiem nr 2 do roz-
porządzenia w sprawie różnicowania stopy pro-
centowej składki wypadkowej stopa procento-
wa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tej 
grupy działalności (oznaczonej kodem PKD 
C-17 – 7 kategoria ryzyka) wynosi 2,00%.

Przykład
Firma zajmująca się produkcją odzieży została 
zgłoszona do ZUS jako płatnik składek w grudniu 
2012 r. Przez cały 2013 r. zatrudniała 16 pracow-
ników. Pierwszy dokument ZUS IWA przekazała 
w styczniu 2014 r. za 2013 r., dlatego jest zobo-
wiązana samodzielnie ustalić stopę procentową 
składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliż-
szy rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2014 r. 
do 31 marca 2015 r. Zgodnie z PKD z 2007 r. 
działalność prowadzona przez firmę zaklasyfiko-
wana jest do działu 14 – „Produkcja odzieży”. Na 
podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie różnicowania stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych w za-
leżności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, 
stopa procentowa tej składki dla wymienionej 
grupy działalności (oznaczonej kodem PKD C-14 
– 3 kategoria ryzyka) wynosi 0,93%.

Jeśli natomiast płatnik w 2013 r. w przelicze-

niu na miesiąc zgłaszał do ubezpieczenia wypad-

kowego nie więcej niż 9 osób, to w nowym okre-

sie składkowym zaczynającym się 1 kwietnia 

2014 r. ma obowiązek opłacać składkę na ubez-

pieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyż-

szej stopy procentowej składki ustalonej dla grup 

działalności na dany okres. W związku z tym, że 

najwyższa stopa procentowa składki na ubezpie-

czenie wypadkowe wynosi od 1 kwietnia 2012 r. 

(nie została zmieniona) 3,86%, płatnicy zgłasza-

jący do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej 

niż 9 ubezpieczonych są zobowiązani do opłaca-

nia składki na ubezpieczenie wypadkowe w wy-

sokości 1,93%. 

Płatnicy zgaszający do 
ubezpieczenia nie więcej 
niż 9 osób płacą składkę 
wypadkową w wysokości 1,93%.

Taką samą składkę na ubezpieczenie wypadko-

we muszą opłacać płatnicy, którzy nie podlegają 

wpisowi do rejestru REGON (bez względu na 

liczbę osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia). 

Odpowiedzialność płatnika 
Jeśli płatnik zobowiązany do samodzielnego usta-

lenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe zaniży lub zawyży tę stopę w wyniku 

nieprawidłowego ustalenia liczby ubezpieczonych 

lub grupy działalności, po stwierdzeniu nieprawi-

dłowości jest zobowiązany ponownie ustalić stopę 

procentową na podstawie prawidłowych danych 

oraz do złożenia korekt dokumentów rozliczenio-

wych. Jeśli składka była zaniżona, musi dodatko-

wo opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za 

zwłokę. W takim przypadku ZUS w drodze decy-

zji podwyższa stopę procentową na cały rok 

składkowy o 50% ustalonej na podstawie prawi-

dłowych danych. Jeśli natomiast skutkiem błędne-

go ustalenia liczby ubezpieczonych lub grupy 

działalności będzie zawyżenie stopy procentowej 

składki na ubezpieczenie wypadkowe, to płatnik 

we własnym zakresie ustala stopę procentową na 

podstawie prawidłowych danych. Może również 

wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaconych składek, 

a jeżeli tego nie zrobi, nadpłacone składki zostaną 

mu zaliczone na poczet przyszłych składek. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 27–34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych (j.t. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322; ost. zm. DzU 
z 2012 r. poz. 637),
 � § 2–5, § 8–9, załącznik nr 1–2 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowa-
nia stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytu-
łu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od 
zagrożeń zawodowych i ich skutków (j.t. DzU z 2013 r. poz. 878), 
 � załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
(DzU nr 251, poz. 1885; ost. zm. DzU z 2009 r. nr 59, poz. 489).
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ZUS składka wypadkowa

ANNA SZOCIŃSKA – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych 

W jakiej wysokości pracownicy 
należy wypłacać zasiłek macierzyński
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego, dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego 10 dni po porodzie, ale we 
wniosku zaznaczyła, że chce pobierać zasiłek macierzyński za okres podstawowy 
i dodatkowy w wysokości 100%, a zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 
60%. Czy powinniśmy uwzględnić taki wniosek pracownicy – pyta Czytelnik z Gdyni.

Nie, powinni Państwo wypłacić zasiłek macierzyń-

ski w wysokości 80% za okres wszystkich urlopów.

Zasiłek macierzyński za okres:

■  podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodat-

kowego urlopu macierzyńskiego przysługuje 

w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku,

■  urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysoko-

ści 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Natomiast jeżeli pracownica w ciągu 14 dni po 

porodzie złoży pisemny wniosek o udzielenie jej 

bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatko-

wego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymia-

rze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymia-

rze, zasiłek macierzyński będzie wynosić 80% 

podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli jednak, mimo złożenia wniosku w ter-

minie 14 dni po porodzie, pracownica występu-

je o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wyso-

kości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres 

urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego oraz w wysokości 60% pod-

stawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego, 

to taki wniosek nie może być uwzględniony.

Przykład 
Pracownica 28 lutego 2014 r. urodziła dziecko. 
25 marca 2014 r. złożyła wniosek o udzielenie 
jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w peł-
nym wymiarze, a zaraz po nim o udzielenie urlo-
pu rodzicielskiego w wymiarze 8 tygodni 
(56 dni) i o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za 
wskazane okresy. Podstawa wymiaru zasiłku

macierzyńskiego wypłacanego pracownicy wy-
nosi 4000 zł. 
Za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
(podobnie jak za okres podstawowego urlopu 
macierzyńskiego) pracownica otrzyma zasiłek 
macierzyński w wysokości 100%. Kwota zasiłku 
za okres 6 tygodni (42 dni) dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego wyniesie zatem 5599,86 zł, co 
wynika z wyliczenia: 
■ 4000 zł : 30 = 133,33 zł, 
■ 133,33 zł x 42 dni = 5599,86 zł. 
Natomiast za okres urlopu rodzicielskiego pra-
cownica otrzyma zasiłek macierzyński w wyso-
kości 60% podstawy wymiaru zasiłku. Za 8 tygo-
dni (56 dni) urlopu rodzicielskiego pracownica 
powinna otrzymać zasiłek w wysokości 4480 zł, 
co wynika z wyliczenia: 
■ 4000 zł x 60% = 2400 zł, 
■ 2400 zł : 30 = 80 zł, 
■ 80 zł x 56 dni = 4480 zł. 

Jeżeli pracownica zrezygnuje z urlopu rodzi-

cielskiego w pełnym wymiarze, ma prawo do wy-

równania zasiłku macierzyńskiego do 100% pod-

stawy wymiaru zasiłku.
■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1791–1821a 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. 29–31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (t.j. DzU z 2014 r. poz. 159).

ZUS zasiłek macierzyński
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  Problem  Pracownik 17 marca 2014 r. wrócił ze zwolnienia lekarskiego i z tym dniem rozwiązana została 

umowa o pracę. Z uwagi na jego schorzenie lekarz orzecznik zawnioskował o rentę z tytułu niezdolności do 

pracy. Decyzja w tej sprawie ma być wydana na początku kwietnia. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić 

odprawę rentową, a jeżeli tak, to kiedy?

  Odpowiedź  Wypłata odprawy rentowej powinna nastąpić po otrzymaniu przez pracownika decyzji przyzna-

jącej rentę i przedstawieniu jej byłemu pracodawcy.

Uzasadnienie  Zarówno obowiązujące przepisy, jak 

i orzecznictwo Sądu Najwyższego w sposób jedno-

znaczny nie przesądzają, czy odprawę rentową pra-

codawca ma wypłacić jeszcze przed uzyskaniem 

przez byłego pracownika renty, czy też powinien cze-

kać z wypłatą do potwierdzenia prawa do renty po 

przedłożeniu decyzji ZUS. Dopuszczalna jest więc 

wypłata odprawy po uzyskaniu informacji o upraw-

nieniach rentowych pracownika potwierdzonych de-

cyzją organu rentowego. Pracownik, który nie otrzy-

ma renty, nie spełni wszystkich przesłanek do 

wypłaty odprawy.

Pracodawca wypłaca odprawę rentową:

■  w dniu ustania stosunku pracy, jeśli w tym dniu 

uprawnienia pracownika do renty są stwierdzone de-

cyzją organu ubezpieczeniowego, lub

■  w dniu przyznania renty pracownikowi przez organ 

ubezpieczeniowy po ustaniu stosunku pracy. 

Aby mieć pewność, że pracownikowi przysługuje od-

prawa rentowa, pracodawca ma prawo żądać od niego 

udowodnienia faktu przejścia na rentę. W związku z tym 

może zażądać od pracownika np. przedłożenia decyzji 

ZUS o przyznaniu renty.

Pracownik ma prawo do odprawy rentowej wyłącznie 

w sytuacji ustania stosunku pracy w związku z przejściem 

na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przejście na inne 

świadczenia rentowe, np. rentę rodzinną, nie daje takiego 

prawa (wyrok SN z 9 grudnia 1999 r., I PKN 408/99, 

OSNP/2001/9/305, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 921 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).

O to pytają Kadrowi
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DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA zfśs

GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI – doradca podatkowy

Czy karty przedpłacone, które pracownicy 
otrzymają na święta, są zwolnione 
z podatku dochodowego i składek
Z okazji świąt wielkanocnych planujemy wydać pracownikom karty przedpłacone. 
Środki na karty pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
W zależności od sytuacji materialnej pracownika karty będą wydane w 2 limitach 
kwotowych: 200 i 300 zł. Czy świadczenie to będzie opodatkowane u pracowników 
podatkiem dochodowym i będzie podlegać składkom ZUS – pyta Czytelnik 
z Olsztyna.

Otrzymane przez pracowników świadczenie 

w postaci karty przedpłaconej sfinansowanej 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

(dalej: zfśs) korzysta ze zwolnienia od podatku 

w ramach limitu rocznego 380 zł. Wydanie tego 

świadczenia z uwzględnieniem kryterium socjal-

nego (zróżnicowanie wielkości świadczenia w za-

leżności od dochodów pracownika) powoduje, że 

świadczenie to jest wyłączone w całości z podsta-

wy wymiaru składek ZUS. 

Wolne od podatku dochodowego od osób fi-
zycznych są rzeczowe i pieniężne świadczenia 
socjalne sfinansowane w całości ze środków 
zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącz-
nie do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świad-

czeniami nie są bony, talony i inne znaki, upraw-

niające do ich wymiany na towary lub usługi 

(art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych, dalej: ustawa o pdof). 

Zatem skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe, 

jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki:

■  świadczenie ma charakter świadczenia rzeczo-

wego lub pieniężnego,

■  źródłem finansowania są w całości środki 

z zfśs lub funduszy związków zawodowych,

■  wartość tych świadczeń nie przekracza w roku 

podatkowym kwoty 380 zł,

■  świadczenie ma związek z finansowaniem 

działalności socjalnej.

Karta płatnicza to karta uprawniająca do wy-

płaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlece-

nia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub 

agenta rozliczeniowego, akceptowana przez ak-

ceptanta w celu otrzymania przez niego należ-

nych mu środków (art. 2 pkt 15a ustawy o usłu-

gach płatniczych).

Karta przedpłacona to swoisty rodzaj karty 

płatniczej. Wydawana jest bez konieczności po-

siadania rachunku osobistego w banku, nie jest 

też przyznawany jej użytkownikowi kredyt. Rolą 

tych kart jest zapewnienie środków pieniężnych, 

np. pracownikom, bez konieczności wydawania 

gotówki. Kartę taką należy co do zasady uznać za 

świadczenie pieniężne, ponieważ umożliwia do-

stęp do środków pieniężnych i regulowanie zobo-

wiązań pieniężnych.

Wydana pracownikom karta przedpłacona jest 

środkiem płatniczym. Dlatego otrzymane przez 

pracowników świadczenie w postaci karty przed-

płaconej korzysta ze zwolnienia, o którym mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, do wysoko-

ści nieprzekraczającej w roku podatkowym 

380 zł. Żeby skorzystać ze zwolnienia, środki na 

karcie muszą pochodzić z zfśs, a karta powinna 

być wydana w ramach działalności socjalnej. Sta-

nowisko takie potwierdzają również organy po-

datkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Po-

znaniu w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 

2013 r. (sygn. ILPB2/415–219/13–2/WS):
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 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

(...) wydawana przez Wnioskodawcę pracowni-
kom karta przedpłacona jest środkiem płatni-
czym. Stąd też otrzymane przez pracowników 
świadczenie w postaci karty przedpłaconej będzie 
korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 67 powołanej ustawy, do wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym 380 zł, pod 
warunkiem że świadczenie to jest realizowane 
w związku z finansowaniem działalności socjal-
nej, o której mowa w przepisach o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych. To oznacza, że 
przy spełnieniu powyższych warunków Wniosko-
dawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych 
w związku z przekazaniem omawianego świadcze-
nia.

Działalnością socjalną są usługi świadczone 

przez pracodawców na rzecz różnych form wypo-

czynku, działalności kulturalno-oświatowej, 

sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi 

w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej 

przez dziennego opiekuna lub nianię, przedszko-

lach oraz innych formach wychowania przed-

szkolnego, udzielania pomocy materialnej – rze-

czowej lub finansowej, a także zwrotnej lub 

bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na 

warunkach określonych umową. Karta przedpła-

cona jako pomoc finansowa udzielana z uwzględ-

nieniem kryterium socjalnego spełnia warunki do 

uznania jej za świadczenie socjalne. To zaś decy-

duje, że może zostać wyłączona z podstawy wy-

miaru składek ZUS, jeżeli jest finansowana z zfśs 

(§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szcze-

gółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Przykład
Pracownik otrzymał z okazji świąt wielkanoc-
nych kartę przedpłaconą o limicie 150 zł, sfinan-
sowaną ze środków zfśs. Kartę wydano 
z uwzględnieniem sytuacji materialnej pracow-
nika – pracownicy będący w gorszej sytuacji 
otrzymali karty z wyższym limitem. Jest to 
pierwsze świadczenie z zfśs przekazane pra-
cownikom w tym roku. Pracodawca nie pobrał 
z tego tytułu zaliczki na podatek ani składek na 
ZUS. Jego postępowanie było prawidłowe.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361; ost. zm. 
DzU z 2014 r. poz. 312),
 � art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 592; ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1645),
 � art. 2 pkt 15a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płat-
niczych (DzU nr 199, poz. 1175; ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 1271),
 � § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106; ost. zm. DzU z 2010 r. 
nr 127, poz. 860).

W następnym numerze Serwisu PP ukaże się książka:

„Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce”
Z publikacji Czytelnicy dowiedzą się m.in.:

■  jaka jest górna granica wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną nieumyślnie przez pracownika,

■  czy pracodawca ma zawsze obowiązek udowodnienia winy pracownika w razie powstania szkody,

■  kiedy pracownik jest zobowiązany do naprawienia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej pracodawcy,

■  jak należy prawidłowo powierzyć mienie pracownikowi,

■  czy umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie pracodawcy powierzone 
im łącznie może być zawarta ustnie,

■  kiedy osoba trzecia poszkodowana przez pracownika może dochodzić odszkodowania bezpośrednio 
od niego.
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Z WOKANDY obowiązki pracodawcy

ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń 
i prawa cywilnego, autorka publikacji naukowych i artykułów prasowych

Pracodawca powinien wskazać, 
kto kierował samochodem
Ukaranie grzywną właściciela lub posiadacza pojazdu za niewskazanie osoby 
kierującej pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia drogowego jest zgodne 
z Konstytucją (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 2014 r., P 27/13). Taka 
sankcja może dotyczyć również pracodawcy. 

Straż miejska przy wykorzystaniu fotoradaru zare-

jestrowała wykroczenie drogowe (przekroczenie 

dozwolonej prędkości) popełnione przez kierują-

cego pojazdem osobowym. Wobec niemożności 

identyfikacji sprawcy tego wykroczenia straż 

miejska wystąpiła do właściciela pojazdu o ujaw-

nienie danych osoby, której we wskazanym termi-

nie właściciel powierzył pojazd do używania lub 

kierowania. Ten jednak odmówił. Spowodowało to 

skierowanie przez straż miejską wniosku do sądu 

rejonowego o ukaranie właściciela grzywną. Karą 

grzywny może być ukarany również ten, kto 

wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie upraw-

nionego organu, komu powierzył pojazd do uży-

wania lub kierowania w oznaczonym czasie 

(art. 96 § 3 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń; j.t. DzU z 2013 r. poz. 482; ost. zm. 

DzU z 2013 r. poz. 1567, dalej: Kodeks wykro-

czeń).

Stanowisko sądu rejonowego 
i wyrok TK
Sąd rejonowy rozpoznający sprawę powziął wąt-

pliwość, czy art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń jest 

zgodny z Konstytucją. Od odpowiedzi na pytanie 

prawne o konstytucyjność wskazanego przepisu 

zostało uzależnione rozstrzygnięcie sprawy pro-

wadzonej przed tym sądem.

Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) orzekł, że 

art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, który nakłada na 

właściciela lub posiadacza pojazdu sankcję za 

nieujawnienie na żądanie uprawnionego organu 

danych osoby kierującej pojazdem w chwili po-

pełnienia wykroczenia, jest zgodny z Konstytu-

cją. Zdaniem TK kara grzywny nie jest środkiem 

nadmiernie restrykcyjnym, a brak jakiejkolwiek 

sankcji za nieudzielenie informacji o kierującym 

pojazdem i poczucie bezkarności mogłyby przy-

czynić się do zmniejszenia bezpieczeństwa w ru-

chu drogowym. Trybunał podkreślił też, że nie-

ujawnienie sprawcy wykroczenia drogowego nie 

jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem.

Wnioski dla pracodawcy
Uprawnione organy (np. policja, straż miejska) 

mogą wzywać właścicieli i posiadaczy pojazdów 

do ujawnienia – pod groźbą sankcji – danych oso-

by, której powierzyli pojazd do używania lub kie-

rowania w oznaczonym przez te organy czasie. 

Taka sytuacja może dotyczyć również pojazdów, 

które są własnością (lub są w posiadaniu) praco-

dawcy.

Pracodawca będący właścicielem lub posia-
daczem pojazdów (np. leasingobiorcą), które 
udostępnia swoim pracownikom, powinien 
prowadzić na tyle precyzyjny rejestr korzysta-
nia z pojazdów służbowych, by w razie wezwa-
nia uprawnionych organów mógł określić, któ-
ry z pracowników używał pojazdu w czasie 
popełnienia wykroczenia drogowego. W prze-

ciwnym razie pracodawca naraża się na karę 

grzywny. ■

Wkrótce w „Serwisie PP” w dziale Z WOKANDY napiszemy na temat: 

„Czy oskładkować umowy zlecenia zawarte z inną firmą niż pracodawca”. 
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rozwiązanie umowy o pracę PYTANIA Z FORUM

KATARZYNA KALATA – specjalista w zakresie prawa pracy

Z jakim dniem można rozwiązać umowę 
o pracę z pracownikiem, któremu nie 
przyznano świadczenia rehabilitacyjnego
Z jaką datą można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który wykorzystał 
182 dni choroby 17 marca 2014 r. (jest zatrudniony 2 lata), a 25 marca br. otrzymaliśmy 
decyzję ZUS o nieprzyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego i skierowaniu pracownika 
na rentę. Pracownik jest całkowicie niezdolny do pracy i nie stawił się do pracy. Czy 
postąpiliśmy prawidłowo, rozwiązując z pracownikiem umowę 18 marca br.?

Tak, postąpili Państwo prawidłowo, rozwiązując 

umowę 18 marca 2014 r.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę 

bez wypowiedzenia bez winy pracownika, gdy  

niezdolność do pracy pracownika  trwa dłużej niż:

■  3 miesiące, jeżeli pracownik jest zatrudniony 

krócej niż 6 miesięcy, lub

■  182 dni lub 270 dni (przy chorobie spowodo-

wanej gruźlicą lub przypadającej na okres cią-

ży) oraz gdy pracownik pobierał świadczenie 

rehabilitacyjne przez 3 miesiące. Warunek ten 

odnosi się do pracownika zatrudnionego co 

najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do 

pracy została spowodowana wypadkiem przy 

pracy lub chorobą zawodową.

W Państwa przypadku okres zasiłkowy pracow-

nika zakończył się 17 marca br., a pracownik nie 

nabył prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, za-

tem  nie korzysta z ochrony od 18 marca br.  Mogą 

zatem Państwo rozwiązać z pracownikiem umowę 

o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika  

z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego.

Sąd Najwyższy w wyroku z 26 marca 2009 r. 

(II PK 245/08, OSNP 2010/21–22/262, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl) stwierdził, że rozwią-
zanie przez pracodawcę umowy o pracę w okre-
sie między wyczerpaniem przez pracownika pra-
wa do zasiłku chorobowego a rozstrzygnięciem 
ostateczną decyzją organu rentowego w przed-
miocie świadczenia rehabilitacyjnego jest zgod-
ne z prawem, chyba że z decyzji tej wynika, iż 
w tym okresie pracownik miał prawo do świad-

czenia rehabilitacyjnego (...). Zatem pracodawca 

może rozwiązać umowę o pracę  po upływie łącz-

nego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku 

chorobowego, jeżeli pracownik nie nabył prawa 

do świadczenia rehabilitacyjnego lub nie stawił 

się do pracy w związku z ustaniem przyczyny 

nieobecności (art. 53 § 3 ustawy – Kodeks pracy).

W czasie pobierania świadczenia rehabilita-
cyjnego pracodawca nie może rozwiązać umo-
wy o pracę przez pierwsze 3 miesiące (jeżeli 
pracownik był zatrudniony co najmniej 6 mie-
sięcy), ale jeżeli niezdolność do pracy trwa dłu-
żej lub pracownikowi nie przyznano świadcze-
nia, pracownik nie korzysta z ochrony. 

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia, 

gdy pracownik  po wyczerpaniu okresu zasiłko-

wego wystąpił o przyznanie renty z powodu nie-

zdolności do pracy. 

Jeżeli pracownik nie rokuje odzyskania zdol-

ności do pracy w okresie pobierania świadczenia 

rehabilitacyjnego, może po wykorzystaniu okresu 

zasiłkowego nabyć prawo do renty. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 30 § 1 pkt 3, art. 53, art. 229 § 2 i § 4 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. 18 ust. 1–3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (t.j. DzU z 2014 r.  poz. 159),
 � § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 14 grudnia 
2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (DzU 
nr 273, poz. 2711; ost. zm. DzU z 2011 r. nr 286, poz. 1683). 
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W numerze 14 „Serwisu PP”:
•  Czy umowa o wspólnej odpowiedzialności musi być zawarta w formie pisemnej?

• Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który odmówił podpisania umowy 

o wspólnej odpowiedzialności materialnej?

•  Czy trzeba udowadniać winę pracownika w razie wystąpienia szkody 

w mieniu powierzonym przez pracodawcę?

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

zamówienia

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 

faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 

akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 

pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 

współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 

świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 

Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 

od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014

www.sklep.infor.pl

Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

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

  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014 r.) 

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP
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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 



Praktyczny tygodnik  

    służb kadrowych 

Kompleksowe informacje na 

temat prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych i wynagrodzeń

UWAGA!  

W najbliższych numerach: 

   Wyznaczanie dnia wolnego za święto przypadające 
w sobotę 

   Oskładkowanie umów cywilnoprawnych 

   Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców  
od 1 maja 2014 r.

12 dodatków z serii 

„Prawo w jednostkach 

budżetowych”

18 książek

12 dodatków z serii  

„Płace i rozliczenia”

12 dodatków z serii 

„Kompendium Kadrowe  

– procedury”

4 kartoniki z serii 

„Ściąga Kadrowego”

4 płyty CD  

tygodnik, papier - 48 numerówyg p p

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  
kartoniki, płyty CD

ZA DARMO

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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P R O F E S J O N A L N Y  T Y G O D N I K  S Ł U Ż B  K A D R O W Y C H

DODATEK:  Płace i rozliczenia
–  Formularz ZUS ZSWA za 2013 r. trzeba wysłać 

do 31 marca 2014 r.

W tym numerze

ISSN 1234-8325

O TYM SIĘ MÓWI
Od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się kwoty dofinansowania z PFRON 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego 
(bez względu na status pracodawcy) będzie wynosić: 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, 1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
oraz 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kwoty te będą zwiększane 
o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami.    ........................................................  7

TEMAT MIESIĄCA
Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
Niedziele oraz święta powinny być dla pracowników dniami wolnymi od pracy. Zdarzają się jednak takie branże 
czy takie rodzaje świadczonych przez firmy usług, które dopuszczają, aby pracodawca na niedziele i święta 
planował pracownikom pracę. Od 4 marca 2014 r. do prac tych zaliczamy również tzw. usługi transgraniczne.    10

PRAWO PRACY
Zatrudnienie nauczyciela w trakcie trwania roku szkolnego 
W razie zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela organ 
prowadzący szkołę może zatrudnić nauczyciela w trakcie roku szkolnego, np. od nowego semestru. W tej sytuacji może 
zawrzeć z nowym nauczycielem umowę o pracę na czas określony. Takiemu nauczycielowi przysługuje większość 
uprawnień pracowniczych, nie ma jednak prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.   ...........................................................  13

WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie pracownika powracającego z urlopu związanego 
z rodzicielstwem
Pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia na dotychczasowe stanowisko pracy i z wynagrodzeniem nie niższym 
niż dotychczas otrzymywane pracownicy powracającej po zakończonym urlopie macierzyńskim, rodzicielskim 
czy wychowawczym. Obniżenia pensji może dokonać w trybie porozumienia zmieniającego albo przez 
wypowiedzenie zmieniające.   .............................................................................................................................................................  27

ZUS
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – warunki przystępowania
Ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności może zostać objęta osoba, dla której ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe są obowiązkowe. Przystąpienie do tego ubezpieczenia co do zasady nie może jednak nastąpić wcześniej 
niż od dnia złożenia wniosku w tym zakresie.  ................................................................................................................................  32
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