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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Utrata mocy obowiązującej niektórych 
konwencji pracy

15 kwietnia 2014 r. został podany do wiadomości wykaz 
Konwencji i umów międzynarodowych, które utraciły moc 
obowiązującą w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotyczy to niektórych dokumentów przyjętych na pod-
stawie:
■  art. X Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez 

Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji 
Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 845) – utrata mocy obowiązującej 
20 sierpnia 2013 r.,

■  na podstawie art. X w związku z Prawidłem 3.1 pkt 2 
Konwencji o pracy na morzu – utrata mocy obowią-
zującej 20 sierpnia 2013 r.,

■  postanowień Konwencji nr 138 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku do-
puszczenia do zatrudnienia, przyjętej w Genewie 
dnia 26 czerwca 1973 r. (Dz.U. z 1978 r. Nr 12, 
poz. 53) – utrata mocy obowiązującej 22 marca 
1979 r. oraz 21 sierpnia 2000 r.

Zestawienie dokumentów, które utraciły moc obowią-
zującą, zawiera Oświadczenie Rządowe z 17 stycznia 
2014 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w sto-
sunku do Rzeczypospolitej Polskiej niektórych kon-
wencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 488).

Przygotowanie zawodowe dorosłych
Od 18 kwietnia 2014 r. obowiązują zmienione zasady 
prowadzenia przygotowania zawodowego dorosłych. 
Egzamin sprawdzający po przygotowaniu zawodowym 
dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych 
może przeprowadzać również instytucja uprawniona do 
przeprowadzania egzaminów wskazana przez starostę.
W razie potrzeby pracodawca może wystąpić do komi-
sji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej o przeprowa-
dzenie egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego dla 
uczestników przygotowania zawodowego dorosłych. 
W poprzednim stanie prawnym takie uprawnienie po-
siadał również starosta.
Pracodawcy tworzący miejsca przygotowania zawodo-
wego dorosłych będą mogli uzyskiwać wsparcie na za-
sadach ogólnych (wskazanie właściwego rozporządze-
nia Komisji UE o pomocy de minimis). Odpowiednie 
przepisy prawa UE będą musiały być wskazane w umo-
wie w sprawie realizacji przygotowania zawodowego 

dorosłych zawieranej przez starostę z pracodawcą lub 
z pracodawcą i instytucją szkoleniową.
Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 497).

Elektroniczna wymiana danych 
w sprawie zabezpieczenia 
społecznego w państwach Unii
Od 1 maja 2014 r. polskie instytucje wykonujące zada-
nia z zakresu zabezpieczenia społecznego będą komuni-
kować się z innymi państwami Unii w sprawie koordy-
nacji zabezpieczenia społecznego za pomocą Systemu 
Elektronicznej Wymiany Informacji (dalej: EESSI). 
Obecnie wymiana informacji odbywa się za pomocą for-
mularzy papierowych. System umożliwia komunikację 
elektroniczną w sprawie osób migrujących zarobkowo 
na obszarze Unii. Wymiana informacji będzie dotyczyć:
■  danych identyfikacji osób, miejsca zamieszkania,
■  podlegania ustawodawstwu właściwemu,
■  poszczególnych rodzajów świadczeń (wniosków o świad-

czenia), w tym: świadczeń z tytułu choroby, świadczeń 
z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla 
ojca, świadczeń z tytułu inwalidztwa, świadczeń z tytułu 
starości, rent rodzinnych, świadczeń z tytułu wypadków 
przy pracy i choroby zawodowej, zasiłków na wypadek 
śmierci, świadczeń dla bezrobotnych, świadczeń przed-
emerytalnych, świadczeń rodzinnych, specjalnych świad-
czeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym,

■  pomocy w odzyskiwaniu należności w innym pań-
stwie członkowskim.

Wprowadzenie EESSI spowoduje szybszą weryfikację 
danych osobowych oraz wniosków składanych do ZUS 
oraz sprawniejszą wypłatę świadczeń na rzecz osób 
uprawnionych.
Powyższe zmiany przewiduje ustawa z 8 listopada 
2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdroże-
niem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji do-
tyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1623).

Certyfikaty i akredytacje w zakresie 
odnawialnych źródeł energii
Od 7 maja 2014 r. będą obowiązywały regulacje doty-
czące uzyskiwania certyfikatów i akredytowania szko-
leń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podmioty 
funkcjonujące na rynku będą musiały dostosować się do 
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wprowadzanych wymagań, zarówno w zakresie wyma-
gań lokalowych, jak i przeprowadzanych szkoleń.
Ponadto organizator szkoleń będzie musiał dysponować 
osobami spełniającymi kryteria wykształcenia wyższe-
go technicznego (lub innego wskazanego i odpowiedniej 
3- lub 5-letniej praktyki zawodowej) oraz doświadczenia 
zawodowego. Określone zostały również minimalne 
programy szkolenia podstawowego odpowiednio dla da-
nego rodzaju odnawialnego źródła energii, a także wzo-
ry dokumentów (m.in. o udzielenie akredytacji i po-
twierdzające zakończenie szkolenia).
Za przeprowadzanie egzaminów w celu uzyskania 
uprawnień członkom komisji egzaminacyjnej należy się 
wynagrodzenie w wysokości 10% przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej (przy liczbie egza-
minowanych osób nie większej niż 15). Za każdą dodat-
kową egzaminowaną osobę wynagrodzenie członka 
komisji wzrasta 0,5%.
Takie regulacje wprowadza rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 25 marca 2014 r. w sprawie warunków 
i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania 
organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źró-
deł energii (Dz.U. z 2014 r. poz. 505).

Informatyzacja podmiotów 
administracji publicznej
Od 11 maja 2014 r. wprowadzono ułatwienia dla obywa-
teli, przedsiębiorców i cudzoziemców w kontaktach 
z administracją publiczną oraz sądami administracyjny-
mi. Najważniejsze z nich to:
■  wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez admini-

strację publiczną elektroniczną skrzynką podawczą (ESP),
■  wprowadzenie kompleksowej regulacji nakładającej 

na podmioty publiczne obowiązek przekazywania mi-
nistrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów 
dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich 
w centralnym repozytorium wzorów dokumentów 
elektronicznych oraz opisu usługi możliwej do zreali-
zowania przy wykorzystaniu wzoru w celu zamiesz-
czenia go w katalogu usług na ePUAP, jak również 
udostępniania formularzy elektronicznych,

■  wprowadzenie możliwości wystawiania na ePUAP 
usług przez podmioty inne niż podmioty publiczne,

■  rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu za-
ufanego ePUAP.

W związku z powyższym zmianie ulegną również prze-
pisy Kodeksu podstępowania administracyjnego oraz 
Ordynacji podatkowej. Dotyczą one:
■  rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego 

uczestnika postępowania na komunikowanie się za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej,

■  wprowadzenia fikcji e-doręczenia,
■  rozszerzenie dostępu strony do akt sprawy drogą 

elektroniczną,
■  dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności, 

dla których aktualnie zastrzeżona jest forma pisem-
na, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez 
urzędnika adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, 
składania zeznań i wyjaśnień,

■  dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii do-
kumentów papierowych uwierzytelnionych przez 
wnoszącego pismo jako jego załączników.

W związku z powyższymi zmianami została znowelizo-
wana ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi. Zmiany zakładają zapewnienie stronie 
postępowania dostępu on-line do akt sprawy, wprowa-
dzenie możliwości składania pism procesowych w for-
mie dokumentu elektronicznego.
Powyższe zmiany przewiduje ustawa z 10 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183).

Wynagrodzenie za czas niezdolności 
do pracy sędziów i prokuratorów
Od 1 czerwca 2014 r. sędziowie oraz prokuratorzy za 
czas niezdolności do pracy będą mieli prawo do wyna-
grodzenia w wysokości 80%, a nie jak dotychczas 100%.
Takie zmiany wprowadza ustawa z 14 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie 
Najwyższym (Dz.U. z 2014 r. poz. 504).
Więcej na ten temat pisaliśmy w „Serwisie PP” 
nr 13/2014.

Uposażenia służb mundurowych 
za czas niezdolności do pracy
Od 1 czerwca 2014 r. żołnierze, policjanci, strażacy, po-
granicznicy, funkcjonariusze służb specjalnych i BOR 
za czas niezdolności do pracy będą otrzymywać 80% 
uposażenia, a nie jak dotychczas 100%. 

Takie zmiany wprowadza ustawa z 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży 
Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, 
ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywia-
du, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 502). 
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Więcej na ten temat pisaliśmy w „Serwisie PP”
nr 11/2014.

Zmiany dotyczące sądów rejonowych
Od 15 lipca 2014 r. zmienią się zasady tworzenia sądów 
rejonowych. Sąd rejonowy będzie mógł być utworzony 
dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszka-
łych przez co najmniej 50 000 mieszkańców, jeżeli 
łączna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzin-
nych i nieletnich wpływających do istniejącego sądu 
rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin wynosi 
co najmniej 5000 w ciągu roku kalendarzowego.
Sąd rejonowy będzie mógł być utworzony dla jednej lub 
większej liczby gmin zamieszkałych przez mniejszą niż 
50 000 liczbę mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw 
wpływających do istniejącego sądu rejonowego z ob-
szaru tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 
5000 w ciągu roku kalendarzowego. Według tych kryte-
riów sąd będzie mógł być utworzony tylko wtedy, gdy 
zmiana obszaru właściwości sądu rejonowego właści-
wego dla tej gminy lub gmin nie spowoduje, że istnieją-
cy sąd rejonowy nie będzie spełniał kryteriów ilościo-
wych spraw.
Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli łączna licz-
ba spraw wpływających w ciągu kolejnych 3 lat nie będzie 
przekraczać 5000 w każdym roku kalendarzowym.
Sądy rejonowe utworzone dla gmin stanowiących obszar 
właściwości miejscowej wydziałów zamiejscowych są-
dów rejonowych z dniem ich utworzenia stają się sądami 
właściwymi dla spraw, które wpłynęły do tych wydzia-
łów, a prowadzone sprawy będą przekazane do właści-
wego sądu na podstawie zarządzenia prezesa sądu.
Możliwe będzie też przeniesienie sędziego wydziału za-
miejscowego zniesionego sądu rejonowego do sądu utwo-

rzonego w wyniku dostosowania struktur sądów do zmian 
organizacyjnych. Będzie to mogło nastąpić w wyniku de-
cyzji Ministra Sprawiedliwości, nawet bez zgody przeno-
szonego sędziego. Na decyzję o przeniesieniu sędziemu 
będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego.
W przypadku zniesienia wydziału zamiejscowego sądu 
rejonowego urzędnicy i pracownicy zniesionego wy-
działu zamiejscowego będą zatrudniani na wolne etaty 
urzędnicze i pracownicze w sądach lub prokuraturach. 
Będzie się to odbywać na ich wniosek.
Takie regulacje wprowadza ustawa z 14 marca 
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 481).

Organizacja zajęć z religii i etyki
Od 1 września 2014 r. życzenie rodziców (opiekunów 
prawnych) dzieci lub ich samych (po osiągnięciu pełno-
letności) o zamiarze pobierania lekcji religii bądź etyki 
będzie wyrażane w formie pisemnego oświadczenia 
(obecnie nie ma zastrzeżonej takiej formy).
Organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumie-
niu z właściwym kościołem lub związkiem wyznanio-
wym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej 
lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie kate-
chetycznym, jeżeli zgłosi się mniej niż 7 uczniów. 
W obecnym stanie prawnym liczba uczniów w grupie lub 
punkcie nie może być mniejsza niż 3. Po zmianach szkoła 
będzie musiała organizować lekcje religii lub etyki nawet 
dla 1 ucznia.
Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z 25 marca 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu or-
ganizowania nauki religii w publicznych przedszko-
lach i szkołach (Dz.U. z 2014 r. poz. 478).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 6 V – 19 V 2014 r.

12 maja
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za kwiecień 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 kwiecień 2014 r. przez ww. płatników.

15 maja 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za kwiecień 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 kwiecień 2014 r. przez ww. płatników.

OPRAC. DANUTA KOŚKA, KATARZYNA KALATA
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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

(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314; Dz.U. z 2013 r. poz. 1074)

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. Dz.U. z 2014 r. poz. 232, MP z 2014 r. poz. 148)

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

  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. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, ost. zm. Dz.U. 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. Dz.U. z 2014 r. poz. 159)
Stan prawny na 24 kwietnia 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

Więcej „Wskaźników i stawek” na stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.
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RAFAŁ KRAWCZYK – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

Po zmianie przepisów będzie można
zatrudnić w szkołach asystentów 
nauczycieli
Po ostatecznej akceptacji przez Sejm poprawek Senatu uchwalona została 24 kwiet-
nia 2014 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Wprowadza ona możliwość za-
trudniania w szkołach nowej grupy pracowników – asystentów nauczycieli. Będą oni 
zatrudniani na podstawie ustawy – Kodeks pracy.

Kompetencje osób, które będą zajmować stanowi-
sko asystenta nauczyciela, zostały określone do-
syć ogólnikowo, nie ma natomiast wątpliwości co 
do trybu nawiązywania, rozwiązywania i wyko-
nywania pracy przez asystentów nauczycieli.

Obowiązujące dotychczas przepisy nie przewi-
dywały możliwości zatrudniania osób posiadają-
cych przygotowanie pedagogiczne, które wspiera-
łyby nauczycieli w prowadzeniu przez nich zajęć.  

Wymogi na asystenta 
jak na nauczyciela 
Zatrudnienie asystentów nauczycieli będzie 
ograniczone do kilku typów placówek. Po pierw-
sze będą to publiczne szkoły podstawowe ogól-
nodostępne, druga grupa to szkoły podstawowe 
specjalne i integracyjne. Wykluczona ma być 
zatem możliwość zatrudniania asystentów na-
uczycieli w gimnazjach i szkołach ponadgimna-
zjalnych. Senat zaproponował poprawkę mającą 
na celu ograniczenie uprawnień asystentów do 
pomocy nauczycielom i osobom prowadzącym 
zajęcia w klasach I–III oraz wychowawcom 
świetlic. Poprawka ta znalazła akceptację Sejmu. 

Nie każdy będzie mógł zostać asystentem na-
uczyciela. Na stanowiskach tych zatrudniane 
mają być osoby, które wykażą się nie tylko wy-
kształceniem co najmniej na poziomie wymaga-
nym do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w szkole podstawowej, ale również przygotowa-
niem  pedagogicznym. 

W praktyce zatem wymogi kwalifikacyjne zbli-
żone są bardzo do tych, jakie powinna posiadać 

osoba zatrudniana jako nauczyciel. Wobec kandy-
data na asystenta nauczyciela nie może toczyć się 
postępowanie karne czy dyscyplinarne lub postępo-
wanie o ubezwłasnowolnienie, a także nie może 
być on karany za przestępstwo popełnione umyśl-
nie. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu nie-
karalności za przestępstwo popełnione umyślnie 
osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, bę-
dzie zobowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły 
informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

Asystent nauczyciela będzie 
musiał posiadać wykształcenie 
wymagane do zajmowania 
stanowiska nauczyciela 
w szkole podstawowej oraz 
przygotowanie pedagogiczne.

Asystent nauczyciela będzie zatrudniany na za-
sadach określonych w Kodeksie pracy. Ta forma 
nawiązania i wykonywania stosunku pracy kształ-
tuje podstawowe różnice w zakresie uprawnień 
i obowiązków asystentów nauczycieli i nauczy-
cieli zatrudnianych na podstawie ustawy – Karta 
Nauczyciela. Asystent nauczyciela zawsze będzie 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie ma 
tu ograniczeń dla  dyrektorów szkół co do wyboru 
rodzaju umowy będącej podstawą nawiązania sto-
sunku pracy. Można będzie zatem zatrudnić asy-
stenta nauczyciela na czas nieokreślony lub okre-
ślony, poprzedzając takie zatrudnienie umową na 
okres próbny.  
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Także sposób rozstania z asystentem nauczyciela 
nie będzie tak utrudniony jak z nauczycielami mia-
nowanymi lub dyplomowanymi. Dyrektor będzie 
mógł wypowiedzieć asystentowi nauczyciela umo-
wę o pracę na zasadach wynikających z Kodeksu 
pracy, a okres wypowiedzenia będzie zależał od sta-
żu pracy. Asystentowi nauczyciela będzie przysługi-
wać 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego udziela-
nego na zasadach określonych w Kodeksie pracy. 
Jest to znacznie krótszy urlop niż w przypadku na-
uczycieli zatrudnianych na podstawie Karty Na-
uczyciela. Asystenci nauczycieli nie będą mieli, 
przynajmniej teoretycznie, obowiązku wykorzysty-
wania urlopu w okresie ferii szkolnych, tylko zgod-
nie z planem urlopów. 

Asystent nauczyciela będzie 
zatrudniany na podstawie 
Kodeksu pracy (umowa o pracę). 

W zakresie wynagradzania asystentów nauczy-
cieli również istnieje ograniczenie. Nie będzie 
mogło ono być wyższe niż przewidziane dla na-
uczyciela dyplomowanego. 

Asystent ma pomagać, 
a nie zastąpić nauczyciela
Zadaniem asystenta nauczyciela ma być wspiera-
nie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktycz-
ne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetli-
cowe. Oprócz nauczycieli asystenci mają wspie-
rać osoby niebędące nauczycielami, posiadają-
ce przygotowanie uznane przez dyrektora szko-
ły za odpowiednie do prowadzenia danych za-
jęć, zatrudnione za zgodą kuratora oświaty.
Asystent nauczyciela nie będzie pracował na sta-
nowisku samodzielnym, ponieważ ma wykonywać 
zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela 
prowadzącego zajęcia lub osoby niebędącej na-
uczycielem opisanej wcześniej.  

Zadania oraz ich rozkład w 40-godzinnym tygo-
dniowym czasie pracy osoby zatrudnionej w celu 
wsparcia nauczyciela będzie ustalał dyrektor szko-
ły, mając na względzie potrzeby wynikające z za-
dań realizowanych w szkole przez nauczycieli. 
Osoba zatrudniona w celu wsparcia nauczyciela nie 
będzie zatem realizowała zadań nauczyciela, a więc 
nie będzie również współorganizować kształcenia 
i wychowania, ale będzie wspierać nauczyciela lub 
osobę z kwalifikacjami uznanymi za wystarczające, 
którzy realizują swoje obowiązki, np. w czasie pro-

wadzenia zajęć, pełnienia funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych lub przygotowania do zajęć. 

Asystent nauczyciela będzie 
wykonywał zajęcia pod 
nadzorem innej osoby. 

Przewidziano jeszcze jedno ograniczenie. Asy-
stentowi nauczyciela nie będzie wolno powierzyć 
zadań określonych dla nauczycieli posiadających 
kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, za-
trudnianych dodatkowo w celu współorganizowa-
nia kształcenia integracyjnego oraz współorgani-
zowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 

Podstawowe różnice między zatrudnie-
niem nauczyciela i asystenta nauczyciela 

Nauczyciel Asystent nauczyciela
Zatrudnienie na podstawie 
Karty Nauczyciela (umowa 
o pracę lub mianowanie)

Zatrudnienie na podstawie Ko-
deksu pracy (umowa o pracę)

Rozwiązanie umowy na 
podstawie przepisów Karty 
Nauczyciela, np. wypowia-
danie umowy z przyczyn 
organizacyjnych na 3 miesią-
ce przed zakończeniem roku 
szkolnego

Rozwiązanie umowy z przy-
czyn i na zasadach wska-
zanych w Kodeksie pracy. 
Przy wypowiadaniu umowy 
o pracę okres wypowiedzenia 
jest uzależniony od okresu 
zatrudnienia

Urlop wypoczynkowy na 
zasadach określonych w Kar-
cie Nauczyciela, zgodnie 
z przysługującym w danym 
roku wymiarem

Wymiar urlopu obliczany 
według zasad z Kodeksu 
pracy (20 lub 26 dni w roku 
kalendarzowym)

Co do zasady urlop wypo-
czynkowy powinien być wy-
korzystany przez nauczyciela 
zatrudnionego w placówce 
feryjnej w okresie ferii zimo-
wych i letnich

Nie ma obowiązku wykorzy-
stywania urlopu wypoczynko-
wego w okresie ferii i wakacji

Wynagrodzenie ustalane we-
dług stawek przewidzianych 
dla poszczególnych kategorii 
zaszeregowania nauczycieli

Wynagrodzenie nie wyższe 
niż przewidziane dla nauczy-
ciela dyplomowanego

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 1 pkt 1, art. 6 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie usta-
wy o systemie oświaty (w dniu oddania numeru do druku 
ustawa oczekiwała na podpis Prezydenta),
 � art. 10, 11, 20, 64 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 � art. 7 ust. 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 290).
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MAURYCY ORGANA – radca prawny 

Aktywizacja zawodowa na nowych 
zasadach – wsparcie dla pracodawców 
zatrudniających bezrobotnych
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła 
nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i zatrudnianie osób bezrobot-
nych. Są to m.in. granty na telepracę, bony (szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, 
na zasiedlenie). Szczególny nacisk został położony na wsparcie zatrudnienia osób 
młodych do 30. roku życia i tych, które ukończyły 50 lat.

W wyniku zmiany przepisów zostały utrzymane 
dotychczasowe formy pomocy dla pracodawców 
z urzędu pracy. Wprowadzone natomiast nowe in-
strumenty pomocy mają zachęcić pracodawców 
do zatrudniania osób bezrobotnych.

Grant na telepracę
Grant na telepracę jest instrumentem aktywizują-
cym, który ma na celu umożliwienie godzenia 
obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Grant na 
telepracę może być udzielony pracodawcom 
w przypadku zatrudnienia w formie telepracy 
bezrobotnego rodzica powracającego na rynek 
pracy – wychowującego co najmniej 1 dziecko 
w wieku do 6 lat oraz bezrobotnego sprawującego 
opiekę nad osobą zależną, którzy w ciągu ostat-
nich 3 lat zrezygnowali z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wycho-
wywania dziecka lub sprawowania opieki nad 
osobą zależną. 

Grant nie może zostać 
przyznany na utworzenie 
stanowiska pracy dla 
bezrobotnych osób bliskich 
przedsiębiorcy lub pracodawcy.

Na podstawie umowy zawartej ze starostą pra-
codawca otrzyma z Funduszu Pracy grant w wy-
sokości do 6-krotności minimalnego wynagro-
dzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska 

pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego 
sprawującego opiekę nad osobą zależną. Nie jest 
możliwe wykorzystanie grantu na zatrudnienie 
osób bliskich pracodawcy lub przedsiębiorcy: 
żony, męża, rodziców, rodzeństwa lub dzieci wła-
snych lub przysposobionych.

Pracodawca zobowiązuje się w umowie zawieranej 
ze starostą utrzymać zatrudnienie telepracownika 
przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 
przez 18 miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Niewywiązanie się przez pracodawcę z obo-
wiązku utrzymania zatrudnienia lub wykorzysta-
nie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewy-
korzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu 
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od 
dnia jego otrzymania, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wezwania starosty. Pracodawca zobo-
wiązuje się zwrócić grant:
■  w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym 

nie wywiązał się z obowiązku utrzymania za-
trudnienia bezrobotnego, 

■  w całości wraz z odsetkami ustawowymi nali-
czonymi od dnia otrzymania grantu – w przy-
padku wykorzystania grantu niezgodnie z umo-
wą lub jego niewykorzystania.
W razie rozwiązania umowy o pracę przez skie-

rowanego bezrobotnego, jak i rozwiązania przez 
pracodawcę ze skierowanym bezrobotnym umowy 
o pracę w trybie dyscyplinarnym przed upływem 
okresu, do którego pracodawca był zobowiązany 
utrzymać zatrudnienie, starosta kieruje na zwol-
nione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 
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Pracodawca jest zobowiązany zwrócić proporcjo-
nalnie grant do okresu niewykorzystanego, gdy 
odmówi przyjęcia skierowanego bezrobotnego na 
zwolnione stanowisko pracy. W przypadku braku 
możliwości skierowania odpowiedniego bezrobot-
nego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko 
pracy pracodawca nie zwraca grantu za okres za-
trudniania skierowanego bezrobotnego.

Przykład
Załóżmy, że pracodawca utworzył dla młodej 
matki po zakończonym urlopie wychowawczym 
u innego pracodawcy i ponadrocznym dodatko-
wym pobytem w domu (opieka nad dzieckiem) 
miejsce telepracy na 1/2 etatu. Pracodawca 
otrzymał grant na podstawie umowy zawartej 
ze starostą i zobowiązał się zatrudnić nowego 
telepracownika na 18 miesięcy. Po upływie roku, 
z uwagi na reorganizację struktury firmy, stano-
wisko telepracownika zostało zlikwidowane. 
Pracodawca jest zobowiązany w takim przypad-
ku zwrócić 1/3 przydzielonego grantu (propor-
cjonalnie do okresu, w którym pracodawca nie 
wywiązał się z obowiązku zatrudnienia).

Świadczenie aktywizacyjne
Świadczenie aktywizacyjne przyznawane z Fun-
duszu Pracy ma również służyć wsparciu osób po-
wracających do aktywnego życia zawodowego po 
przerwie związanej najczęściej z macierzyństwem. 
Świadczenie aktywizacyjne może otrzymać praco-
dawca za zatrudnienie skierowanych przez urząd 
pracy bezrobotnych powracających na rynek pracy 
po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka 
oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą 
zależną, którzy w ciągu ostatnich 3 lat zrezygno-
wali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
z uwagi na konieczność wychowywania dziecka 
lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Warianty świadczenia aktywizacyjnego
Okres świadczenia Wysokość świadczenia

1 2
12 miesięcy 1/2 minimalnego wynagrodzenia za 

pracę pracowników, w sytuacji skiero-
wania bezrobotnego do zatrudnienia 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
z jednoczesną gwarancją dalszego za-
trudniania po ustaniu prawa do świad-
czenia przez co najmniej 6 miesięcy

1 2
18 miesięcy 1/3 minimalnego wynagrodzenia za 

pracę pracowników, w sytuacji skiero-
wania bezrobotnego do zatrudnienia 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
z jednoczesną gwarancją dalszego za-
trudniania po ustaniu prawa do świad-
czenia przez co najmniej 9 miesięcy

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje 
w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa 
do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miej-
sca pracy dla tej samej osoby. Niewykluczone jest 
jednak uzyskanie pożyczki na utworzenie miejsca 
pracy dla 1 bezrobotnego i uzyskanie świadczenia 
aktywizacyjnego dla innego bezrobotnego, który 
podejmie pracę u tego samego pracodawcy.

Nie można łączyć pożyczki z Fun-
duszu Pracy na utworzenie miej-
sca pracy ze świadczeniem akty-
wizacyjnym dla tej samej osoby.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę 
umowy o pracę w trakcie przysługiwania świad-
czenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się 
z warunku utrzymania zatrudnienia osoby przez 
okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadają-
cych po ustaniu prawa do tego świadczenia, praco-
dawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich 
otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz 
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości 
kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych 
od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w termi-
nie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Z kolei w przypadku utrzymania zatrudnienia 
skierowanego bezrobotnego przez okres uzyski-
wania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez 
co najmniej połowę okresu wymaganego utrzy-
mania zatrudnienia po upływie prawa do świad-
czenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 
50% łącznej otrzymanej kwoty, w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Jeżeli umowę o pracę rozwiąże:
■  skierowany bezrobotny lub 
■  pracodawca z takim skierowanym bezrobotnym 

w trybie dyscyplinarnym, 
a także gdy umowa wygaśnie w trakcie przysługiwa-
nia świadczenia aktywizacyjnego albo przed upły-
wem okresu obowiązkowego utrzymania zatrudnienia 
– starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy 
innego bezrobotnego. Jeżeli pracodawca odmówi 
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przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnio-
ne stanowisko pracy, pracodawca jest obowiązany 
do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń ak-
tywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi nali-
czonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń 
aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego 
świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wezwania starosty. W razie braku możliwości skie-
rowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd 
pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca 
nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrud-
niania skierowanego bezrobotnego.

Wsparcie zatrudniania osób 
do 30. roku życia
Pracodawcy, którzy zatrudnili skierowanych do pracy 
bezrobotnych w wieku do 30. roku życia (podejmują-
cych zatrudnienie po raz pierwszy w życiu), mogą uzy-
skać, na podstawie umowy ze starostą, refundację kosz-
tów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne. 
Refundacja będzie przysługiwać przez okres do 12 mie-
sięcy w kwocie określonej w umowie, miesięcznie nie 
wyższej jednak niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Obo-
wiązkiem pracodawcy będzie dalsze zatrudniania skie-
rowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy po zakończe-
niu okresu refundacji.

Pracodawca zwróci wszystkie otrzymane środ-
ki wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku:
■  rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę 

w trakcie przysługiwania refundacji kosztów 
poniesionych na składki na ubezpieczenia spo-
łeczne lub 

■  niewywiązania się z warunku utrzymania oso-
by w zatrudnieniu przez 6 miesięcy przypada-
jących po ustaniu refundacji.
Pracodawca zwraca 50% powyższej kwoty, gdy 

będzie zatrudniał skierowanego bezrobotnego 
przez okres uzyskiwania refundacji kosztów po-
niesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 
oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie 
okresu refundacji.

Z kolei w razie:
■  rozwiązania umowy o pracę przez skierowane-

go bezrobotnego,
■  rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie 

dyscyplinarnym (art. 52 k.p.),
■  wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu 

objętego refundacją albo przed upływem 
6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji 
kosztów składek na ubezpieczenia społeczne,

na zwolnione stanowisko pracy starosta skieruje 
innego bezrobotnego. Odmowa przyjęcia tego 
bezrobotnego oznacza obowiązek zwrotu przez 
pracodawcę wszystkich otrzymanych środków 
wraz z ustawowymi odsetkami. Jeżeli nie ma moż-
liwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego 
przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, 
pracodawca nie zwraca środków otrzymanych za 
okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Nowymi instrumentami aktywizacyjnymi dla 
osób młodych do 30. roku życia, których aktyw-
ność w poszukiwaniu pracy i gotowość do zmian 
(zawodu lub miejsca pracy) jest większa niż 
w pozostałych grupach wiekowych, są bony. Mają 
one w większym stopniu realizować zasadę, że 
pieniądze na pomoc „idą za bezrobotnym”.

Bon szkoleniowy

Przeznaczenie bonu szkoleniowego to finansowa-
nie wskazanego przez bezrobotnego szkolenia 
niezbędnego do podjęcia zatrudnienia oraz dodat-
kowych kosztów szkolenia, takich jak koszty do-
jazdu czy zakwaterowania, łącznie do wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to 
umożliwi bezrobotnemu samodzielne wybranie 
szkolenia, które pozwoli mu na zdobycie umiejęt-
ności umożliwiających wyjście z bezrobocia. 

Bezrobotny będzie mógł 
wybrać samodzielnie szkolenie, 
na które chciałby dostać 
dofinansowanie w formie bonu 
szkoleniowego.

Szkolenie, które bezrobotny będzie mógł sfi-
nansować z bonu szkoleniowego, musi być zgod-
ne z ustalonym dla takiego bezrobotnego indywi-
dualnym planem działania.

Bon stażowy

Bon stażowy umożliwia sfinansowanie stażu bez-
robotnego u dowolnego pracodawcy wskazanego 
przez samego bezrobotnego. Pracodawca musi się 
jednak zobowiązać do zatrudnienia bezrobotnego 
po odbytym stażu. Sam staż trwa 6 miesięcy, 
a minimalne zatrudnienie po stażu, do którego zo-
bowiązuje się pracodawca, kolejne 6 miesięcy. 
W trakcie stażu, tak jak dotychczas, bezrobotny 
będzie m.in. otrzymywał stypendium w wysoko-
ści 120% zasiłku dla bezrobotnych. Bon stażowy 
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pokrywa również koszty dojazdu do miejsca od-
bywania stażu oraz koszty badań lekarskich.

Pracodawca zatrudniający stażystę może liczyć 
na wsparcie – otrzyma po upływie 6 miesięcy za-
trudnienia stażysty po zakończeniu stażu 1-razo-
wą premię w wysokości 1500 zł. Sam bon stażo-
wy nie podlega zwrotowi.

Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy umożliwia pracodawcy, który 
zatrudni bezrobotnego w wieku do 30. roku życia na 
18 miesięcy, otrzymanie refundacji części kosztów 
wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne. Refundacja ta będzie dokonywana przez 
pierwsze 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego 
w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie otrzymają bezrobotni w wieku 
do 30. roku życia, którzy w związku z podjęciem 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działal-
ności gospodarczej poza miejscem swojego za-
mieszkania:
■  będą osiągać wynagrodzenie lub przychód 

w wysokości co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz 
będą podlegać ubezpieczeniom społecznym,

■  będą pozostawać w zatrudnieniu, wykonywać inną 
pracę zarobkową lub będą prowadzić działalność 
gospodarczą co najmniej przez 6 miesięcy (w okre-
sie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu).
Bon na zasiedlenie otrzymają również bezro-

botni w wieku do 30. roku życia, gdy odległość od 
miejsca dotychczasowego zamieszkania do miej-
scowości, w której bezrobotny zamieszka w związ-
ku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej lub działalności gospodarczej, wynosi co 
najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejsco-
wości i powrotu do miejsca dotychczasowego za-
mieszkania środkami transportu zbiorowego prze-
kracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

Bon na zasiedlenie jest przyznawany w kwocie 
nie wyższej niż 2-krotność przeciętnego wyna-
grodzenia za pracę.

Wsparcie pracodawców zatrudnia-
jących bezrobotnych w wieku 50+
Nowelizacja ustawy przewiduje również nowe formy 
wsparcia pracodawców zatrudniających bezrobot-
nych, którzy ukończyli 50 lat życia. Na podstawie 
umowy starosta będzie przyznawał pracodawcy do-

finansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bez-
robotnego, przy czym wysokość dofinansowania 
z Funduszu Pracy nie będzie mogła przekroczyć po-
łowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Długość okresu dofinansowania zależy od wieku 
bezrobotnego. Pracodawca w umowie będzie mu-
siał zagwarantować zatrudnienie bezrobotnego po 
zakończeniu refundacji przez okres równy co naj-
mniej połowie okresu refundacji.

Dofinansowanie i zatrudnienie 
po zakończeniu refundacji 
bezrobotnego 50+

Wiek bezrobotnego Okres 
dofinansowania

Okres zatrudnienia 
po zakończeniu 

refundacji
50–60 lat 12 miesięcy 6 miesięcy
Powyżej 60 lat 24 miesiące 12 miesięcy

Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z warunku 
dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotne-
go po upływie okresu przysługiwania dofinanso-
wania wynagrodzenia przez 6 lub 12 miesięcy, 
musi zwrócić wszystkie otrzymane środki wraz 
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości 
kwoty otrzymanych środków. W razie utrzymania 
zatrudnienia bezrobotnego przez okres przysługi-
wania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez 
co najmniej połowę wymaganego okresu po za-
kończeniu dofinansowania pracodawca zwraca 
50% łącznej kwoty otrzymanych środków.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przez skierowanego bezrobotnego lub rozwiąza-
nia umowy w trybie dyscyplinarnym bądź wyga-
śnięcia stosunku pracy, skierowanego bezrobot-
nego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem 
albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 
12 miesięcy starosta kieruje na zwolnione stano-
wisko pracy innego bezrobotnego. Pracodawca 
nie zwraca uzyskanego dofinansowania, jeżeli 
brak jest odpowiedniego bezrobotnego.

Opisywane regulacje mają wejść w życie po upły-
wie 14. dnia od dnia ogłoszenia ustawy w Dzien-
niku Ustaw.

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 1 pkt 51 i pkt 57, art. 31 ustawy z 14 marca 2014 r. o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw (w dniu oddania numeru do dru-
ku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw).
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MAGDALENA KASPRZAK – doktor nauk prawnych, wykładowca, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspekto-
ratu Pracy, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Prawa i obowiązki nauczyciela 
w czasie wycieczek szkolnych
Nauka dzieci nie ogranicza się jedynie do lekcji przeprowadzanych w szkole. Proces 
kształcenia przewiduje również inne formy nauki i wypoczynku poza siedzibą szkoły, 
które służą edukacji i wychowaniu uczniów. Czas wycieczek szkolnych, często orga-
nizowanych w okresie matur, jest czasem pracy nauczyciela.

Elementem działalności dydaktycznej i wycho-
wawczej szkoły, oprócz nauczania, jest również 
organizowanie wycieczek szkolnych. Wycieczki 
organizowane są także podczas matur w odniesie-
niu do uczniów niższych klas. Chodzi o to, aby 
młodsi uczniowie nie przeszkadzali zdającym eg-
zaminy dojrzałości.

Przedszkola, szkoły i placówki mogą organizo-
wać uczniom i wychowankom różne formy krajo-
znawstwa i turystyki. Najczęściej szkoły organi-
zują wycieczki: 
■  przedmiotowe – inicjowane i organizowane 

przez nauczyciela danego przedmiotu w celu 
uzupełnienia programu nauczania, w ramach da-
nego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, 

■  krajoznawczo-turystyczne – które nie są zwią-
zane ściśle z realizowanym programem na-
uczania (choć mogą mieć cechy dydaktyczne) 
oraz nie wymagają szczególnego przygotowa-
nia kondycyjnego lub umiejętności. 
Poza wycieczkami szkoła może także organizo-

wać tzw. imprezy – czyli biwaki, konkursy i tur-
nieje (imprezy krajoznawczo-turystyczne), impre-
zy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne 
(wymagające pewnego przygotowania kondycyj-
nego i umiejętności specjalistycznych) oraz im-
prezy wyjazdowe (np. tzw. zielone szkoły szcze-
gólnie popularne wśród innych klas w okresie 
trwających egzaminów maturalnych). Organizację 
i program wycieczek oraz imprez należy dostoso-
wać do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 
ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 
przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

Zgodę na zorganizowanie wycieczki szkolnej 
wydaje dyrektor szkoły. On też wyznacza jej kie-

rownika, który będzie odpowiedzialny za przygo-
towanie i realizację wycieczki. 

Obowiązki nauczyciela 
W ramach opieki nad uczniami nauczyciel ma obo-
wiązek zapewnić bezpieczeństwo uczniom w cza-
sie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 6 usta-
wy – Karta Nauczyciela; dalej: KN). Zasada ta 
dotyczy zarówno lekcji, jak i wszystkich innych 
form nauki oraz wypoczynku organizowanych 
przez szkołę, w których uczniowie biorą czynny 
udział (np. wycieczki, zawody, olimpiady). Na-
uczyciel, który zostanie kierownikiem wycieczki, 
ma jednak z tego tytułu dodatkowe obowiązki. 

Obowiązki nauczyciela 
– kierownika wycieczki 

Nauczyciel – kierownik wycieczki powinien m.in.: 
■  opracować program i harmonogram wy-

cieczki,
■  przygotować regulamin wycieczki i zapo-

znać z nim uczestników,
■  zapewnić warunki do pełnej realizacji progra-

mu i regulaminu wycieczki oraz sprawować 
nad nimi nadzór,

■  zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeń-
stwa oraz zapewnić warunki do ich przestrzegania,

■  określić zadania opiekunów przy realizacji 
programu wycieczki, zapewnić opiekę i bez-
pieczeństwo uczestnikom,

■  dopilnować zaopatrzenia uczestników 
w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 
pierwszej pomocy. 
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Nauczyciel, który zostanie opiekunem na wy-
cieczce, ma również dodatkowe zadania. Musi 
sprawować opiekę nad uczniami, nadzorować ich 
bezpieczeństwo oraz pomagać przy realizacji pro-
gramu wycieczki. Każdy z nauczycieli biorących 
udział w wycieczce szkolnej ponosi odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo jej uczestników 
(uczniów) przed szkołą jako pracodawcą oraz 
przed rodzicami uczniów. 

Nauczyciele i opiekunowie 
odpowiadają za 
bezpieczeństwo dzieci na 
wycieczce szkolnej. 

Nauczyciel odpowiada za wypadek ucznia, 
który znajdował się podczas wycieczki szkolnej 
pod jego opieką. Niedopełnienie obowiązków 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom spowoduje pociągnięcie nauczyciela do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej przed praco-
dawcą (szkołą). Nauczyciel, który uchybił swoim 
obowiązkom, może ponieść również odpowie-
dzialność cywilną. Niezależnie od niej, w razie 
groźnego wypadku ucznia na wycieczce, możliwa 
jest także odpowiedzialność karna. Pełną odpo-
wiedzialność za wypadek ucznia znajdującego się 
pod opieką nauczycieli i wychowawców ponosi 
szkoła – konkretnie jej dyrektor. Rodzice lub 
opiekunowie poszkodowanego dziecka będą mo-
gli w takim przypadku dochodzić odszkodowania 
od szkoły. Odpowiedzialność szkoły nie wyklu-
cza jednak indywidualnej odpowiedzialności na-
uczycieli. 

Odpowiedzialność nauczycieli oparta jest na 
zasadzie winy. Chodzi więc o zachowania naru-
szające obowiązki w wyniku umyślnego działa-
nia, niedbalstwa lub lekkomyślności, przez które 
naraził on ucznia na niebezpieczeństwo lub przy-
czynił się do powstania zdarzenia będącego źró-
dłem szkody – wypadku. 

Wycieczka – czasem pracy 
nauczyciela 
Wszelkie wycieczki i wyjazdy uczniów mogą 
być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. W ramach 
czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia na-
uczyciel jest zobowiązany realizować m.in. 
(art. 42 KN): 

■  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń-
cze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, 

■  inne czynności i zajęcia wynikające z zadań 
statutowych szkoły – ze szczególnym uwzględ-
nieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych 
wynikających z potrzeb i zainteresowań 
uczniów, 

■  zajęcia i czynności związane z przygotowa-
niem się do zajęć. 
Udział nauczyciela w wycieczce szkolnej 

w charakterze kierownika lub opiekuna należy 
traktować jako zajęcia wynikające z zadań statu-
towych szkoły, jakie nauczyciel jest obowiązany 
realizować w ramach obowiązującego go 40-go-
dzinnego tygodnia pracy. Dodatkowo nauczyciela 
zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowią-
zuje 5-dniowy tydzień pracy. 

Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub 
opiekuńcze, które w szczególnych przypadkach 
wykonywane są w dniu wolnym od pracy, nauczy-
ciel powinien otrzymać inny dzień wolny od pra-
cy. Natomiast w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach – gdy udzielenie takiego dnia wolnego 
nie jest możliwe – nauczyciel ma prawo do odręb-
nego wynagrodzenia. Przysługuje ono za każdą 
godzinę pracy w takim dniu i jest obliczane tak 
jak wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową. 
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
określa w regulaminie organ prowadzący szkołę 
(art. 30 ust. 6 pkt 2 KN).

Do takiego odrębnego wynagrodzenia nauczy-
ciel będzie miał prawo jedynie wówczas, gdy taką 
pracę zaakceptował dyrektor szkoły. 

Przykład 
Wycieczka szkolna trwała od wtorku do soboty 
włącznie. Szkoła nie ma możliwości udzielenia 
biorącemu w niej nauczycielowi w zamian inne-
go dnia wolnego za pracę w sobotę. W tym przy-
padku powinna więc wypłacić nauczycielowi 
odrębne wynagrodzenie obliczane tak jak za 
pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

Jeżeli impreza wyjazdowa jest organizowana 
w sobotę lub w niedzielę, dlatego że nie może od-
być się w innym dniu (np. olimpiada), to praca na-
uczycieli podczas tych wyjazdów jest traktowana 
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jak praca w dniu wolnym od pracy. Zasady organi-
zowania wycieczek szkolnych powinny być nato-
miast określone wspólnie z organem prowadzą-
cym szkołę w regulaminie imprez wyjazdowych. 
Ponieważ wycieczki szkolne powinny być organi-
zowane w dniach pracy nauczycieli, a nie w dniach 
wolnych od pracy, nie ma podstaw do wypłacenia 
nauczycielom za pracę podczas takich wyjazdów 
dodatkowych świadczeń (np. zwiększonego wy-
nagrodzenia z tego tytułu). W związku z tym 
– w przypadku organizowania wycieczek w czasie 
dni wolnych od pracy – należy uznać, że dodatko-
we zadania nauczycieli i wynagrodzenie za nie 
powinny być uregulowane w umowach cywilno-
prawnych. 

Wycieczka nie jest podróżą 
służbową 
Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują od-
rębnych rozwiązań prawnych w zakresie świad-
czeń dla nauczycieli sprawujących opiekę nad 
uczniami podczas wycieczek szkolnych czy zielo-
nych szkół. Udział nauczyciela w wycieczce 
szkolnej w charakterze opiekuna jest formą reali-

zowania zadań statutowych szkoły, do których na-
uczyciel jest zobowiązany z racji wykonywanego 
zawodu. Nauczyciel na wycieczce szkolnej świad-
czy więc pracę w obowiązującym go wymiarze 
i nie jest uprawniony do świadczeń z tytułu po-
dróży służbowych.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 95a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 290),
 � art. 6 pkt 1, art. 30 ust. 5 i 6 pkt 2, art. 42, art. 42c ustawy 
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 � § 1, § 3–7, § 9, § 11–13 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516),
 � § 2, § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 416), 
 � § 2, § 40 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pu-
blicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 69; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 161, poz. 968).

JADWIGA KRUKOWSKA – specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z 30-letnim doświadczeniem w działach kadrowo-płaco-
wych, od 20 lat nadzoruje pracę w tych działach

Czy karta pracy może zastąpić 
ewidencję czasu pracy
Wynagrodzenia pracowników obliczamy na podstawie miesięcznych kart pracy. Zawiera-
ją one: imię i nazwisko pracownika, liczbę godzin pracy w poszczególnych dniach, godzi-
ny nocne, urlopy, zwolnienia chorobowe i inne nieobecności. Czy musimy dodatkowo 
prowadzić ewidencję czasu pracy dla każdego pracownika – pyta Czytelnika z Sopotu.

Nie muszą Państwo prowadzić ewidencji czasu pra-
cy, jeżeli karty pracy zawierają wszystkie informa-
cje dotyczące faktycznego czasu pracy każdego 
pracownika, na podstawie których można prawidło-
wo naliczyć wynagrodzenie za pracę i inne świad-
czenia pieniężne związane z wykonaną pracą. 

Każdy pracodawca bez względu na liczbę za-
trudnionych pracowników ma obowiązek prowa-
dzić ewidencję czasu pracy. Pracodawca zakłada

i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę 
ewidencji czasu pracy, która powinna obejmować: 
■  pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę 

w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzi-
nach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy 
wynikające z rozkładu czasu pracy w przecięt-
nie 5-dniowym tygodniu pracy, 

■  dyżury, 
■  urlopy, 

PRAWO PRACY dokumentacja pracownicza
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■  zwolnienia od pracy, 
■  inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione 

nieobecności w pracy. 

Pracodawca musi prowadzić 
ewidencję czasu pracy nawet 
wtedy, gdy zatrudnia jednego 
pracownika. 

W stosunku do pracowników młodocianych 
pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas 
ich pracy przy pracach wzbronionych młodocia-
nym, których wykonywanie jest dozwolone w celu 
odbycia przez nich przygotowania zawodowego. 

Karty pracy nie są dokumentem obowiązkowym. 
Jeżeli jednak prowadzone przez Państwa karty pra-
cy zawierają wymienione wcześniej informacje, to 
nie muszą Państwo dodatkowo prowadzić ewidencji 
czasu pracy, ponieważ informacje zawarte w obu 
dokumentach pokrywałyby się. Nie ma zatem prze-
szkód, aby miesięczna karta pracy pracownika sta-
nowiła jednocześnie ewidencję czasu pracy. 

Karta pracy powinna być prowadzona dla każ-
dego pracownika oddzielnie. Do tego dokumentu 
każdy pracownik powinien mieć zapewnione pra-
wo wglądu. 

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie 
ewidencji czasu pracy odrębnie dla każdego pra-
cownika w celu prawidłowego ustalenia jego wy-
nagrodzenia i innych świadczeń związanych z pra-
cą (art. 149 § 1 ustawy – Kodeks pracy). Przepisy 
nie przewidują jednak wzoru karty ewidencji czasu 
pracy. Pracodawca może ustalić własny wzór karty 
w zależności od swoich potrzeb. Warunkiem jest 
to, aby karta zawierała obowiązkowe dane przewi-
dziane w przepisach. 

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 149 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208), 
 � § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pra-
codawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosun-
kiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pra-
cownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, 
poz. 971).

MAŁGORZATA PODGÓRSKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy pracownikowi przysługuje pełny
wymiar urlopu wychowawczego, 
gdy drugi rodzic jest przedsiębiorcą
Nasza pracownica chce wykorzystać pełny wymiar urlopu wychowawczego. Czy 
na dziecko w wieku do 5 lat może skorzystać z całego wymiaru urlopu wychowaw-
czego, tj. 36 miesięcy, jeżeli ojciec dziecka prowadzi działalność gospodarczą 
– pyta Czytelnik z Katowic. 

Prowadzenie przez jednego z rodziców dziecka 
działalności gospodarczej (i brak w związku z tym 
możliwości skorzystania z urlopu wychowawcze-
go) nie uprawnia drugiego z rodziców będącego 
pracownikiem do skorzystania z pełnego wymiaru 
urlopu wychowawczego, tj. 36 miesięcy. Nie może 
on bowiem skorzystać z tzw. nieprzenoszalnej czę-
ści urlopu przysługującej drugiemu z rodziców.

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy 
ma prawo do urlopu wychowawczego w celu spra-
wowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. 
Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 mie-
sięcy, przy czym każdemu z rodziców lub opieku-
nów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 mie-
siąca urlopu wychowawczego z 36-miesięcznego 

uprawnienia związane z rodzicielstwem PRAWO PRACY
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wymiaru urlopu. Prawa tego nie może on przenieść 
na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Je-
żeli pracownik rodzic lub opiekun wykorzysta co 
najmniej 1 miesiąc urlopu wychowawczego (w ogó-
le), to będzie oznaczało, że wykorzystał swoją tzw. 
nieprzenoszalną część tego urlopu.

Przepisy ustawy – Kodeks pracy przewidują 
zatem wydzielenie w ramach pełnego 36-mie-
sięcznego wymiaru urlopu wychowawczego po 
1 miesiącu takiego urlopu dla każdego z rodzi-
ców lub opiekunów dziecka i określają te miesią-
ce jako nieprzenoszalne. W praktyce oznacza to, 
że nieskorzystanie przez rodziców lub opiekunów 
dziecka z tzw. 1-miesięcznej nieprzenoszalnej 
części urlopu wychowawczego spowoduje, że wy-
miar urlopu wychowawczego na dane dziecko bę-
dzie wynosił do 34 miesięcy (jeżeli oboje zrezy-
gnują ze swojej nieprzenoszalnej części urlopu 
wychowawczego) lub do 35 miesięcy (jeżeli jed-
no z nich zrezygnuje ze swojej nieprzenoszalnej 
części urlopu albo w przypadku rodzica lub opie-
kuna samotnie wychowującego dziecko).

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wycho-
wawczego w pełnym wymiarze do 36 miesięcy, 
jeżeli:
■  drugi rodzic dziecka nie żyje,
■  drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje 

władza rodzicielska,
■  drugi rodzic dziecka został pozbawiony wła-

dzy rodzicielskiej albo taka władza uległa 
ograniczeniu lub zawieszeniu.
Wśród tego katalogu nie ma wskazanego prowa-

dzenia działalności gospodarczej przez drugiego 
rodzica jako możliwości skorzystania z pełnego 
wymiaru urlopu wychowawczego, tj. 36 mie-
sięcy. Rodzic – pracownik nie może więc skorzy-
stać z tzw. nieprzenoszalnej części urlopu przy-
sługującej drugiemu z rodziców prowadzącemu 
działalność gospodarczą.

Rodzic lub opiekun dziecka nie może korzy-
stać z nieprzenoszalnej części urlopu, jeżeli mu 
ona nie przysługuje.

Przykład
Pracownik – ojciec dziecka skorzystał z urlopu 
wychowawczego na swojego syna w wymiarze 
5 miesięcy, a następnie z urlopu wychowawcze-
go skorzystała pracownica – matka dziecka 
w wymiarze 2 miesięcy. Oznacza to, że oboje ro-

dzicie tego dziecka wykorzystali w pierwszej kolej-
ności po 1 miesiącu swojej tzw. nieprzenoszalnej 
części urlopu oraz łącznie 5 miesięcy z części 
urlopu wychowawczego, którą mogli się dzielić 
według wyboru. Mają oni zatem równe prawo sko-
rzystać jeszcze z 29 miesięcy urlopu wychowaw-
czego. Takie postępowanie będzie prawidłowe.

Obecnie rodzice lub opiekunowie dziecka 
mogą jednocześnie korzystać z urlopu wycho-
wawczego przez okres nieprzekraczający 4 mie-
sięcy. Urlopu wychowawczego udziela się na 
wniosek pracownika. Może być on wykorzystany 
najwyżej w 5 częściach.

Rodzice lub opiekunowie przez 4 miesiące 
mogą łącznie korzystać z urlopu wychowawcze-
go. W tym przypadku także obowiązuje zasada, 
że w pierwszej kolejności wykorzystują swoją 
tzw. nieprzenoszalną część urlopu wychowawcze-
go, która przysługuje tylko im.

Przykład
Rodzice dziecka razem skorzystali przez 4 miesią-
ce z urlopu wychowawczego, a następnie pracow-
nik – ojciec dziecka jeszcze wykorzystał 10 miesię-
cy urlopu samodzielnie. Oznacza to, że zarówno 
pracownica – matka dziecka, jak i pracownik – oj-
ciec wykorzystali (w tym samym czasie) już po 
1 miesiącu swojej nieprzenoszalnej części urlopu 
wychowawczego (łącznie 2 miesiące) oraz po 
3 miesiące z pozostałego wymiaru (czyli łącznie 
6 miesięcy) urlopu, a także ojciec dziecka wykorzy-
stał jeszcze dodatkowo 10 miesięcy (już oddziel-
nie). Łącznie rodzice dziecka wykorzystali więc 
18 miesięcy urlopu wychowawczego, zatem do 
wykorzystania – według ich wyboru – pozostało 
jeszcze 18 miesięcy tego urlopu. Pozostały wymiar 
urlopu wychowawczego może zostać wykorzysta-
ny jeszcze w 3 częściach (już wykorzystano urlop 
w 2 częściach – pierwsza część to 4 miesiące wy-
korzystane przez matkę dziecka, druga to 14 miesię-
cy wykorzystanych przez ojca dziecka).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 �  art. 186 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).



Płace i rozliczenia 
Sporządzanie i korygowanie 
listy płac w praktyce

ALDONA SALAMON – ekspert ds. wynagrodzeń, wykładowca

Każde zdarzenie, które wpływa na poprawność uprzednio sporzą-
dzonej listy płac, należy zaewidencjonować. Nie zawsze jednak ko-
nieczna jest korekta listy wynagrodzeń. Taka sytuacja ma najczęściej 
miejsce, gdy do zmiany stanu faktycznego dojdzie przed kolejną wy-
płatą.

O ile pracodawca nie potrzebuje zgody pracow-
nika np. na odliczenie nadpłaconego mu wyna-
grodzenia z kolejnej bezpośredniej wypłaty, 
o tyle problem pojawia się, jeśli miałoby to na-
stąpić później. Co do zasady sposób korekty 
w obu takich przypadkach jest identyczny.

Dostarczenie zwolnienia 
lekarskiego po wypłacie 
wynagrodzenia

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w peł-
nej wysokości kwoty wypłacone w poprzed-
nim (bezpośrednio) terminie płatności, za 
okresy nieobecności w pracy, za które pra-
cownik nie zachowuje prawa do wynagro-
dzenia (art. 87 § 7 ustawy – Kodeks pracy, 
dalej: k.p.). Takie odliczenie nie wymaga 
zgody pracownika.

Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia 
za pracę należy odróżnić od potrąceń z wy-
nagrodzenia za pracę. Podstawowa różnica 
polega na tym, że do odliczeń z wynagro-
dzenia nie należy stosować tych regulacji, 
które chronią je przed nadmiernymi potrące-

niami. Oznacza to, że w przypadku dokony-
wania odliczenia nie pozostawiamy pracow-
nikowi kwoty wolnej ani nie stosujemy 
granicy odliczenia. Odliczenie nadpłacone-
go wynagrodzenia dotyczy jednak ogra-
niczonego zakresu świadczeń. Taka sytu-
acja ma miejsce najczęściej wtedy, kiedy po 
obliczeniu i postawieniu do dyspozycji pra-
cownika jego wynagrodzenia wystąpi oko-
liczność uzasadniająca naliczenie wynagro-
dzenia w niższej wysokości (np. dostarczenie 
zaświadczenia o czasowej niezdolności do 
pracy po wypłacie wynagrodzenia, nieuspra-
wiedliwiona nieobecność w pracy przypada-
jąca na ostatnie dni miesiąca). Problem ten 
co do zasady nie występuje u pracodawców, 
u których wynagrodzenie za dany miesiąc 
jest wypłacane w następnym miesiącu. To co 
istotne, odliczenie z wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w art. 87 § 7 k.p., nie wymaga 
zgody pracownika. Pracodawca jest jednak 
ograniczony wymogiem dokonania takiego 
odliczenia w najbliższym terminie płatno-
ści. W praktyce powoduje to utrudnienie 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy w najbliższym 
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terminie płatności pracownikowi nie przy-
sługuje wynagrodzenie, a np. zasiłek cho-
robowy czy inne świadczenie chorobowe. 
Ograniczenie to skutkuje tym, że praco-
dawca nie może odliczyć z pensji pracow-
nika nadpłaconego wynagrodzenia po 
upływie kilku miesięcy od wystąpienia 
nadpłaty.

Pracodawca nie może bez zgody pracow-
nika potrącić nadpłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia przysługującego zatrud-
nionemu w kolejnym miesiącu, jeżeli nad-
płata nie jest związana z okresem nieobec-
ności pracownika, ale wynika z innych 
okoliczności, np. z błędnego wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia przez pracodaw-
cę (pismo Głównego Inspektoratu Pracy 
z 1 lipca 2009 r. w sprawie potrąceń z nad-
płaconego wynagrodzenia za pracę, 
sygn. GPP–110–4560–43/09/PE/RP). Jeżeli 
pracodawca przez pomyłkę zawyżył wyna-
grodzenie pracownika, a ten nie wyraża 
zgody na potrącenie nadpłaty z bieżącego 
wynagrodzenia, to zatrudniającemu pozo-
staje jedynie wystąpienie na drogę sądową 
z roszczeniem o zwrot nadpłaconego wyna-
grodzenia na podstawie przepisów ustawy 
– Kodeks cywilny o bezpodstawnym wzbo-
gaceniu.

Przykład
Wynagrodzenia u pracodawcy D. są wy-
płacane 28. dnia miesiąca. Po wypłacie 
wynagrodzenia za kwiecień br. Mariusz W., 
wynagradzany stałą stawką miesięczną 
w kwocie 3300 zł, dostarczył zaświadcze-
nie o czasowej niezdolności do pracy na 
okres od 30 kwietnia do 5 maja br. (6 dni). 
Za kwiecień Mariusz W. otrzymał pełne wy-
nagrodzenie 3300 zł (pracownik nie otrzy-
muje innych składników wynagrodzenia).
Odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia 
za kwiecień br. należy dokonać z wynagro-
dzenia należnego za maj br., pomniejszając 
go o łączną liczbę dni absencji chorobowej, 
w następujący sposób:
3300 zł : 30 dni = 110 zł,
110 zł x 6 dni absencji chorobowej = 660 zł,

3300 zł – 660 zł = 2640 zł (wynagrodzenie 
za maj).
Na dokonanie odliczenia nadpłaconego 
wynagrodzenia nie jest potrzebna zgo-
da pracownika.

Trudniejsza sytuacja ma miejsce wów-
czas, kiedy w miesiącu następującym po 
miesiącu, za który wynagrodzenie zostało 
nadpłacone, pracownik jest nadal nie-
zdolny do pracy i w efekcie nie otrzymuje 
wynagrodzenia za pracę, lecz wyłącznie 
świadczenia chorobowe. Prostym rozwią-
zaniem byłoby wówczas odliczenie nad-
płaconego wynagrodzenia z wynagro-
dzenia, które będzie przysługiwało pra-
cownikowi za miesiąc po powrocie do 
pracy (odliczenie nadpłaconego wyna-
grodzenia brutto od wynagrodzenia brut-
to za miesiąc po powrocie do pracy). Po-
nieważ w tej sytuacji nie będzie to 
najbliższy termin płatności, na dokonanie 
odliczenia będzie potrzebna zgoda pra-
cownika.

Jeżeli za cały następny miesiąc (po mie-
siącu nadpłaty) pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie chorobowe, pracodawca 
może dokonać odliczenia bez zgody pra-
cownika. Tak wynika m.in. z wyroku Sądu 
Najwyższego z 14 października 1997 r. 
(I PKN 319/97, OSNP 1998/15/450, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl): z ochrony prze-
widzianej dla wynagrodzenia za pracę 
korzystają także tzw. wypłaty gwarancyj-
ne, tj. wynagrodzenie przysługujące pra-
cownikowi z mocy prawa za czas niewy-
konywania pracy. Do nich należą między 
innymi wynagrodzenie urlopowe (i w kon-
sekwencji ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop) oraz wynagrodzenie za okres (...) 
niezdolności do pracy z powodu choroby 
(...).

Zdaniem Departamentu Prawnego Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej, ozna-
cza to, że z wynagrodzenia za czas niezdol-
ności do pracy mogą być dokonywane 
odliczenia na zasadach określonych w art. 87
 § 7 k.p.
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Przykład
Za marzec 2014 r. Zygmunt R. otrzymał pełne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Na początku 
kwietnia br. dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 29 marca do 30 kwietnia (33 dni). Z ostat-
nim dniem kwietnia nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem. Za kwiecień należy 
wypłacić mu wyłącznie świadczenie chorobowe. W bieżącym roku pracownik wykorzystał przysłu-
gujący mu proporcjonalnie urlop wypoczynkowy, zatem nie ma prawa do ekwiwalentu z tego tytu-
łu. Aby dokonać odliczenia wynagrodzenia nadpłaconego w marcu, rekomendowanym rozwiąza-
niem będzie korekta składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za ten miesiąc. Za marzec 
płatnik przekaże wówczas składki w prawidłowej wysokości. Natomiast w rozliczeniu za kwiecień 
na liście płac należy wykazać ujemne podstawy wymiaru składek i ujemne składki. Oznacza to, że 
w raporcie ZUS RCA za kwiecień będą widoczne zerowe podstawy i zerowe składki. Takie rozlicze-
nie spowoduje, że podstawa opodatkowania i zaliczka na podatek zostaną prawidłowo skorygo-
wane. W kwietniu zostanie naliczona mniejsza (o nadpłatę z marca) zaliczka na podatek, a tym 
samym nastąpi odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia. Skorygowana zostanie również podsta-
wa wymiaru składki zdrowotnej i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonując odliczenia nad-
płaty z wynagrodzenia chorobowego, nie jest potrzebna zgoda pracownika.
Jeżeli pracodawca rozliczyłby absencję pracownika, dokonując korekty wynagrodzenia za ma-
rzec, to listy płac za marzec i kwiecień wyglądałyby następująco:

Rozliczenie 1 03/2014 04/2014 Suma

1 Wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 3000,00 6000,00
2 Pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego -300,00 -3000,00 -3300,00
3 Wynagrodzenie chorobowe za okres 29.03–30.04 (33 dni) 207,09 2070,90 2277,99
4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-

no-rentowe
2700,00 0,00 2700,00

5 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe 
i wypadkowe

2700,00 0,00 2700,00

6 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik 9,76% 263,52 0,00 263,52
7 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik 1,5% 40,50 0,00 40,50
8 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik 2,45% 66,15 0,00 66,15
9 Razem ZUS pracownik 370,17 0,00 370,17

10 Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) 111,25 111,25 222,50
11 Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33 46,33 92,66
12 Przychód 2907,09 2070,90 4977,99
13 Podstawa opodatkowania 2426,00 1960,00 4386,00
14 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2536,92 2070,90 4607,82
15 Podatek dochodowy – 18% 390,35 306,47 696,82
16 Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia z podatku 196,61 160,49 357,10
17 Składka zdrowotna razem 9% 228,32 186,38 414,70
18 Zaliczka na podatek do US 194,00 146,00 340,00
19 Do wypłaty 2114,60 1738,52 3853,12
20 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca 

9,76%
263,52 0,00 263,52

21 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca 6,5% 175,50 0,00 175,50
22 Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca 

1,80% *
48,60 0 00 48,60

23 Fundusz Pracy – 2,45% 66,15 0,00 66,15
24 FGŚP – 0,10% 2,70 0,00 2,70
25 Razem ZUS – pracodawca 20,61% 556,47 0,00 556,47

* przykładowa wysokość składki
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Ponieważ za marzec pracodawca wypłacił pełne wynagrodzenie i chciałby rozliczyć nadpłatę na 
liście płac za kwiecień, należy dokonać następujących obliczeń:

Rozliczenie 2 03/2014 04/2014 suma

kontrola 
– wklejone 

wartości 
z kolumny 

„suma” 
z rozliczenia 1

Różnica

1 Wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 3000,00 6000,00 6000,00 0,00
2 Pomniejszenie wynagrodzenia za-

sadniczego
-3300,00 -3300,00 -3300,00 0,00

3 Wynagrodzenie chorobowe za okres 
29.03–30.04 (33 dni)

2277,99 2277,99 2277,99 0,00

4 Podstawa wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe

3000,00 -300,00 2700,00 2700,00 0,00

5 Podstawa wymiaru składek na ubez-
pieczenia chorobowe i wypadkowe

3000,00 -300,00 2700,00 2700,00 0,00

6 Składka na ubezpieczenie emerytal-
ne – pracownik 9,76%

292,80 -29,28 263,52 263,52 0,00

7 Składka na ubezpieczenia rentowe 
– pracownik 1,5%

45,00 -4,50 40,50 40,50 0,00

8 Składka na ubezpieczenie chorobo-
we – pracownik 2,45%

73,50 -7,35 66,15 66,15 0,00

9 Razem ZUS pracownik 411,30 -41,13 370,17 370,17 0,00
10 Koszty uzyskania przychodu 

(111,25 zł)
111,25 111,25 222,50 222,50 0,00

11 Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33 46,33 92,66 92,66 0,00
12 Przychód 3000,00 1977,99 4977,99 4977,99 0,00
13 Podstawa opodatkowania 2477,00 1908,00 4385,00 4386,00 -1,00
14 Podstawa wymiaru składki zdrowot-

nej
2588,70 2019,12 4607,82 4607,82 0,00

15 Podatek dochodowy – 18% 399,53 297,11 696,64 696,82 -0,18
16 Składka zdrowotna 7,75% – do odli-

czenia z podatku
200,62 156,48 357,10 357,10 0,00

17 Składka zdrowotna – 9% 232,98 181,72 414,70 414,70 0,00
18 Zaliczka na podatek do US 199,00 141,00 340,00 340,00 0,00
19 Do wypłaty 2156,72 1696,40 3853,12 3853,12 0,00
20 Składka na ubezpieczenie emerytal-

ne – pracodawca 9,76%
292,80 -29,28 263,52 263,52 0,00

21 Składka na ubezpieczenia rentowe 
– pracodawca 6,5%

195,00 -19,50 175,50 175,50 0,00

22 Składka na ubezpieczenie wypadko-
we – pracodawca 1,80%

54,00 -5,40 48,60 48,60 0,00

23 Fundusz Pracy – 2,45% 73,50 -7,35 66,15 66,15 0,00
24 FGŚP – 0,10% 3,00 -0,30 2,70 2,70 0,00
25 Razem ZUS – pracodawca 20,61% 618,30 -61,83 556,47 556,47 0,00

Dokonując rozliczenia za kwiecień, należy zastosować następujące wyliczenia:
Krok 1. Ustalić kwotę brutto, jaką należy wypłacić pracownikowi:
3000 zł (wynagrodzenie za kwiecień) + 2277,99 zł (wynagrodzenie chorobowe za 33 dni niezdol-
ności do pracy, tj. za okres 29.03–30.04) – 3300 zł (pomniejszenie płacy zasadniczej: 3000 zł za 
kwiecień i 300 zł za marzec) = 1977,99 zł.
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Krok 2. Obliczyć nadpłatę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracow-
nika od zawyżonej podstawy wymiaru wynikającej z nadpłaconego wynagrodzenia za marzec, 
tj. od kwoty 300 zł (na liście płac wartość ujemna):
(300 zł x 9,76%) + (300 zł x 1,5%) + (300 zł x 2,45%) = 41,13 zł.
Krok 3. Ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
(2277,99 zł – 300 zł kwota zawyżonej podstawy w marcu + 41,13 zł składki ZUS finansowane ze 
środków pracownika nadpłacone, które zaniżyły podstawę wymiaru składki zdrowotnej w marcu) 
= 2019,12 zł.
Krok 4. Obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
2019,12 zł x 9% = 181,72 zł (z czego odliczeniu od podatku podlega składka w wysokości 7,75% 
podstawy wymiaru, tj. 156,48 zł.
Krok 5. Ustalić przychód, podstawę opodatkowania i obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy:
– 3000 zł (wynagrodzenie za kwiecień) + 2277,99 zł (wynagrodzenie chorobowe) – 3300 zł (po-
mniejszenie płacy zasadniczej: 3000 zł za kwiecień i 300 zł za marzec) = 1977,99 zł (przychód),
– 1977,99 zł (przychód) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu) + 41,13 zł (składki na ubezpie-
czenia społeczne finansowane przez pracownika nadpłacone w marcu) = 1908 zł (podstawa opo-
datkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych),
– podatek: 1908 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (stopa procentowa podatku) – 46,33 zł 
(ulga podatkowa) = 297,11 zł.
Krok 6. Obliczyć zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego:
297,11 zł (podatek dochodowy) – 156,48 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 
7,75% podstawy wymiaru) = 141 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).
Krok 7. Obliczyć kwotę do wypłaty:
1977,99 zł (kwota brutto) + 41,13 zł (nadpłacone składki na ubezpieczenia społeczne finansowa-
ne przez ubezpieczonego) – 181,72 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne 9%) – 141,00 zł (po-
datek do urzędu skarbowego) = 1696,40 zł.
Porównując sumę pozycji na listach płac dla opcji wypłaty świadczenia chorobowego, gdy za-
świadczenie o czasowej niezdolności do pracy zostało dostarczone przed terminem wypłaty (roz-
liczenie 1), z opcją, gdy zwolnienie zostało dostarczone po terminie wypłaty (rozliczenie 2), nie-
znaczne różnice występują w pozycji podstawa opodatkowania i podatek dochodowy. 
Ostatecznego rozliczenia podatkowego dokona pracownik w zeznaniu rocznym. W dokumentach 
rozliczeniowych za marzec i kwiecień składki zostaną wykazane w sposób następujący:
Za marzec br. należy złożyć za pracownika:
■  raport imienny korygujący ZUS RCA z kodem tytułu 01 10 xx – w którym należy wykazać składki 

na ubezpieczenia społeczne wyliczone od podstawy wymiaru 2700 zł i składkę na ubezpiecze-
nie zdrowotne wyliczoną od podstawy wymiaru 2329,83 zł.

Za kwiecień br. należy złożyć za pracownika:
■  raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu 01 10 xx – w którym należy wykazać zerowe podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zerowe składki oraz składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne wyliczoną od podstawy wymiaru 2277,99 zł, 

■  raport imienny ZUS RSA z kodem tytułu 01 10 xx i kodem świadczenia/przerwy 331 za okres 
29 marca do 30 kwietnia, z liczbą dni 33 i łączną kwotą wypłaconego wynagrodzenia chorobo-
wego 2277,99 zł.

W efekcie w skali dwóch miesięcy wykazana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne wyniesie 2700 zł, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne 4607, 82 zł, co odpowiada sumie 
rozliczeń list płac z rozliczenia 2.
Gdyby pracownikowi zamiast wynagrodzenia chorobowego w kwietniu br. przysługiwał zasiłek, 
wówczas na dokonanie odliczenia potrzebna byłaby jego zgoda.
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Uznanie zdarzenia za wypadek 
przy pracy

Od pierwszego dnia niezdolności do pracy, 
spowodowanej wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową, pracownikowi przysługu-
je zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypad-
kowego w wysokości 100% podstawy wymia-
ru (art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych). W takim 

przypadku pracownikowi nie przysługuje wy-
nagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 
k.p. ani zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
chorobowego. Niejednokrotnie po dokonaniu 
wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub za-
siłku z ubezpieczenia chorobowego zdarzenie, 
które spowodowało niezdolność do pracy, zo-
staje uznane za wypadek przy pracy lub rza-
dziej za chorobę zawodową. Sytuacja ta wy-
maga skorygowania wypłaconych świadczeń 
i dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Przykład
Tadeusz W. (53 lata) zatrudniony od 1 stycznia 2014 r. stał się niezdolny do pracy 29 stycznia 
i jego niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez cały luty 2014 r. Ponieważ między okresa-
mi podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nie było przerwy, pracownik nabył prawo do świad-
czeń chorobowych, począwszy od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Pracownik jest wyna-
gradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 2850 zł i nie otrzymuje innych składników 
wynagrodzenia. Za styczeń Tadeusz W. otrzymał wynagrodzenie za pracę w wysokości 2565 zł, 
co wynika z wyliczenia:
2850 zł : 30 dni = 95 zł,
95 zł x 3 dni choroby = 285 zł,
2850 zł – 285 zł = 2565 zł
oraz wynagrodzenie chorobowe za 3 dni w wysokości 80% podstawy wymiaru, tj. w wysokości 
196,74 zł, co wynika z wyliczenia:
2850 zł – (2850 zł x 13,71%) = 2459,26 zł,
2459,26 zł x 80% = 1967,41 zł,
1967,41 zł : 30 dni = 65,58 zł,
65,58 zł x 3 dni = 196,74 zł.
Za luty pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe za 11 dni w kwocie 721,38 zł (11 dni x 
65,58 zł) oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego za 17 dni w kwocie 1114,86 zł 
(17 dni x 65,58 zł).
Rozliczenia wypłaconego wynagrodzenia i świadczeń chorobowych za styczeń i luty 2014 r. wy-
glądały następująco:

LISTA PŁAC 01/2014 02/2014
1 2 3 4
1 Płaca zasadnicza 2850,00 2850, 00
2 Płaca zasadnicza po pomniejszeniu o absencję chorobową 2565,00 0,00
3 Wynagrodzenie za chorobę – 80% 196,74 721,38
4 Zasiłek chorobowy – 80% 0,00 1114,86
5 Płaca brutto 2761,74 1836,24
6 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 2565,00 0,00
7 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 2565,00 0,00
8 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik 9,76% 250,34 0,00
9 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik 1,5% 38,48 0,00

10 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik 2,45% 62,84 0,00
11 Razem ZUS – pracownik 13,71% 351,66 0,00
12 Przychód 2761, 74 1836, 24
13 Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł 111,25 111,25
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1 2 3 4
14 Ulga podatkowa – 46,33 zł 46,33 46,33
15 Podstawa opodatkowania 2299,00 1725,00
16 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2410,08 721,38
17 Podatek dochodowy – 18% 367,49 264,17
18 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku – 7,75% 186,78 55,91
19 Składka zdrowotna do przekazania do ZUS – 9% 216,91 64,92
20 Zaliczka na podatek do US 181,00 208,00
21 Do wypłaty 2012,17 1563,32
22 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca 9,76% 250,34 0,00
23 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca 6,5% 166,73 0,00
24 Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca 2,26%* 57,97 0,00
25 Fundusz Pracy – 2,45% 62,84 0,00
26 FGŚP – 0,10% 2,57 0,00
27 Razem ZUS – pracodawca (21,07%) 540,45 0,00

  
* przykładowa wysokość składki

Zdarzenie, które miało miejsce i spowodowało niezdolność do pracy, nie zostało uznane przez ze-
spół powypadkowy za wypadek przy pracy. W efekcie odwołania się pracownika do sądu zdarzenie 
to w następstwie wyroku sądowego zostało uznane za wypadek przy pracy w maju br. W konse-
kwencji w styczniu i lutym pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypad-
kowego, a nie wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.
Ponieważ pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru, po czym niezdolność do pracy została uzna-
na za spowodowaną wypadkiem przy pracy, wiąże się to z uprawnieniem pracownika do zasiłku 
chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru od pierw-
szego dnia tej niezdolności. 
Ponadto należy ustalić wysokość i wypłacić wyrównanie do 100% podstawy wymiaru zasiłku cho-
robowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres od 29.01.2014 r. do 28.02.2014 r., tj. za 31 dni. 
Kwota ta wyniesie 508,40 zł, co wynika z wyliczenia:
■  podstawa wymiaru zasiłku: 2850 zł – (2850 zł x 13,71%) = 2459,26 zł,
■  2459,26 zł : 30 dni = 81,98 zł (kwota zasiłku za 1 dzień w wysokości 100%),
■  81,98 zł – 65,58 zł (kwota świadczenia za 1 dzień w wysokości 80%) = 16,40 zł (kwota niedo-

płaty zasiłku za 1 dzień),
■  16,40 zł x 31 dni = 508,40 zł (kwota wyrównania za 31 dni).
Wyrównanie w kwocie 508,40 zł należy wypłacić, a następnie wykazać w raporcie RSA z kodem 318 
sporządzonym za miesiąc, w którym wyrównanie zostanie wypłacone.
Po sporządzeniu korekty dokumentów rozliczeniowych za styczeń i luty na koncie płatnika w ZUS 
powstanie nadpłata składki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie 
chorobowe zakwalifikowane obecnie jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego pod-
lega rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym pomniejszy należne 
do zapłaty składki na te ubezpieczenia).
Składka zdrowotna naliczona od wynagrodzenia chorobowego wypłaconego w styczniu i lutym 
wyniosła 82,63 zł, co wynika z wyliczenia: (196,74 zł + 721,38) x 9%. Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, tj. 71,15 zł, co wynika z wyliczenia: (196,74 zł 
+ 721,38 x 7,75%), została odliczona przez pracodawcę od zaliczki na podatek dochodowy.
Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek 
na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wy-
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stąpiły te okoliczności, podatnik jest zobowiązany doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone 
(art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
W tym przypadku można również dokonać doliczenia do podatku składki zdrowotnej uprzednio 
odliczonej na bieżąco, tj. w miesiącu, w którym zostały dokonane korekty deklaracji ZUS i w którym 
pracodawca zwraca pracownikowi nadpłaconą składkę zdrowotną. W takim przypadku podatek 
zostanie wpłacony do urzędu wcześniej, a pracownik nie będzie musiał pamiętać o doliczeniu do 
podatku składki zdrowotnej uprzednio odliczonej w zeznaniu rocznym.
Wypłacając pracownikowi wynagrodzenie z wyrównaniem zasiłku i zwrotem nadpłaconej składki 
zdrowotnej, należy dokonać następujących wyliczeń:
Krok 1. Ustalić podstawę wymiaru składek ZUS i obliczyć składki finansowane ze środków pracow-
nika:
■  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2850 zł,
■  składki finansowane ze środków pracownika: (2850 zł x 9,76%) + (2850 zł x 1,5%) + (2850 zł 

x 2,45%) = 390,74 zł.
Krok 2. Ustalić podstawę wymiaru i obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
■  podstawa wymiaru: 2850 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rento-

we) – 390,74 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) = 
2459,26 zł,

■  składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2459,26 zł x 9% = 221,33 zł (z czego od podatku odlicze-
niu podlega składka w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, tj. 190,59 zł).

Krok 3. Ustalić zaliczkę na podatek dochodowy:
■  przychód: 2850 zł + 508,40 zł = 3358,40 zł,
■  podstawa opodatkowania: 3358,40 zł (przychód) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu) 

– 390,74 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) = 2856 zł 
(po zaokrągleniu do pełnych złotych),

■  zaliczka na podatek: 2856 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (stopa procentowa podatku) 
– 46,33 zł (ulga podatkowa) = 467,75 zł,

■  zaliczka na podatek do urzędu skarbowego: 467,75 zł (zaliczka na podatek dochodowy) + 
71,15 zł (doliczenie do podatku, tj. składka zdrowotna obecnie zwracana pracownikowi 
w części uprzednio odliczonej od podatku) – 190,59 zł (składka na ubezpieczenie zdrowot-
ne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru) = 348,00 zł (po zaokrągleniu do pełnych zło-
tych).

Krok 4. Ustalić kwotę do wypłaty:
■  2850 zł (wynagrodzenie) + 508,40 zł (wyrównanie zasiłku chorobowego) + 82,63 zł (składka 

zdrowotna zwracana pracownikowi) – 390,74 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finanso-
wane przez ubezpieczonego) – 221,33 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9%) – 
348,00 zł (zaliczka na podatek do urzędu skarbowego) = 2480,96 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 55 § 11, art. 87 § 7, art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208),
 � art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1717),
 � art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 41b, art. 45 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312),
 � art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637),
 � art. 405 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Spóźnienie do pracy nie zawsze obniża 
wynagrodzenie pracownika
Spóźnienie do pracy może być powodem obniżenia wynagrodzenia pracownika.  
Możliwe jest również odpracowanie spóźnienia, ale pracodawca powinien wtedy 
dopilnować, aby odpracowanie nie naruszało norm czasu pracy i okresów nieprze-
rwanego odpoczynku pracownika. Odpracowanie spóźnienia nie spowoduje obni-
żenia wynagrodzenia.

Jednym z bardziej dotkliwych skutków stawienia 
się po czasie w miejscu wykonywania obowiąz-
ków służbowych jest otrzymanie z tego powodu 
niższej pensji przez pracownika. Pracodawca ma 
pełne prawo do wyciągnięcia wobec niego tego 
typu konsekwencji.

Pracownik, który spóźnił się do pracy, musi 
ponadto liczyć się z innymi negatywnymi następ-
stwami. Wobec niepunktualnego podwładnego 
pracodawca może zastosować karę porządkową 
w postaci upomnienia lub nagany, którą udziela 
się m.in. w przypadku nieprzestrzegania organi-
zacji pracy (art. 108 § 1 ustawy – Kodeks pracy, 
dalej: k.p.).

Bez pracy nie ma wynagrodzenia
Pracownikowi należy się wynagrodzenie zasad-
niczo jedynie za pracę wykonaną. Za czas nie-
świadczenia pracy pracodawca musi płacić tyl-
ko w przypadkach przewidzianych przez prawo 
pracy (np. w razie wystąpienia niezawinionego 
przez pracownika przestoju, choroby lub oko-
licznościowego zwolnienia od pracy). 

Powszechnie obowiązujące przepisy nie gwa-
rantują wynagrodzenia za czas nieprzepracowany 
wskutek spóźnienia. 

Gdy pracownik się spóźnia, wówczas rozpo-
czyna realizowanie przypisanych mu zadań 
służbowych później niż powinien. W konse-
kwencji podwładny, który nie dotarł do zakładu 
na czas, wychodząc z pracy w dniu spóźnienia 
w porze, o której zwykle kończy swój roboczy 
dzień, wykonuje obowiązki pracownicze krócej. 
Całkowicie zasadne jest, aby w takich okolicz-

nościach otrzymał on odpowiednio niższe wy-
nagrodzenie.

Pracodawca jest uprawniony do obniżenia pen-
sji zatrudnionej osoby niezależnie od powodu 
spóźnienia. 

Każde spóźnienie, nawet 
nieznaczne, może być 
powodem do pomniejszenia 
należnego pracownikowi 
wynagrodzenia.

Nie ma przeszkód natury prawnej, by postano-
wienia wewnątrzzakładowe pracodawcy odmien-
nie regulowały omawiane zagadnienie, gwarantu-
jąc podwładnemu wynagrodzenie również za czas 
spóźnienia.

Jak ustalić kwotę obniżenia 
wynagrodzenia
Przy kalkulowaniu pensji pomniejszonej wskutek 
spóźnienia musimy postępować zgodnie z § 12 
rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wy-
nagrodzenia w okresie niewykonywania pracy 
oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obli-
czania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrów-
nawczych do wynagrodzenia oraz innych należ-
ności przewidzianych w Kodeksie pracy. W celu 
obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce 
miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowa-
ną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym mie-
siącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn 
niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą 
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i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do 
wynagrodzenia, należy:
Krok 1. Podzielić stałą stawkę wynagrodzenia 
przez liczbę godzin przypadających do przepra-
cowania w danym miesiącu. 
Krok 2. Pomnożyć otrzymany wynik przez liczbę 
godzin nieobecności pracownika w pracy.
Krok 3. Odjąć obliczony iloczyn od wynagrodze-
nia należnego podwładnemu za cały miesiąc. 

Przykład
Tomasz D., pracujący na pełny etat w podstawo-
wym systemie czasu pracy od poniedziałku do 
piątku, z powodu awarii pociągu spóźnił się 
4 kwietnia 2014 r. do pracy 3 godziny. Uwzględ-
niając fakt, że jest on wynagradzany stałą mie-
sięczną stawką w wysokości 4500 zł, potrące-
nie za spóźnienie powinno być obliczone 
w następujący sposób: 
Krok 1. Dzielimy wynagrodzenie przez liczbę go-
dzin do przepracowania:
4500 zł (miesięczne wynagrodzenie) : 168 godz. 
nominalnie do przepracowania w kwietniu 
2014 r. = 26,79 zł (wysokość wynagrodzenia za 
godzinę pracy).
Krok 2. Mnożymy otrzymane wynagrodzenie 
przez liczbę godzin spóźnienia:
26,79 zł x 3 godz. spóźnienia = 80,37 zł.
Krok 3. Zakładając, że w kwietniu br. jedyną nie-
obecnością Tomasza D. było 3-godzinne spóź-
nienie, jego wynagrodzenie za ten miesiąc nale-
żało wyliczyć następująco:
4500 zł – 80,37 zł = 4419,63 zł.

Wykonywanie ww. przeliczeń jest zbędne 
w przypadku pracowników opłacanych stawką go-
dzinową, gdyż w danym miesiącu otrzymują oni 
pensję będącą wynikiem przemnożenia umówionej 
stawki przez liczbę faktycznie wypracowanych go-
dzin (po uwzględnieniu ewentualnych spóźnień).

Podobnie jest przy wynagrodzeniu wyniko-
wym (akord, prowizja), gdyż jest ono ustalane na 
podstawie wykonanej pracy.

Przykład
Anna D. wynagradzana jest według stawki wy-
noszącej 20 zł/godz. W kwietniu 2014 r. spóźni-

ła się do pracy jednego dnia 2 godziny. Nominal-
ny czas pracy dla Anny D. w kwietniu br. wynosił 
168 godzin, a czas faktycznie przez nią przepra-
cowany 166 godzin. 
W celu ustalenia przysługującego jej wynagrodzenia:
Krok 1. Obliczamy liczbę przepracowanych 
w kwietniu godzin:
168 godz. – 2 godz. = 166 godz.
Krok 2. Mnożymy liczbę przepracowanych go-
dzin przez stawkę za godzinę:
166 godz. x 20 zł = 3320 zł.
W tej sytuacji jej wynagrodzenie uwzględniające 
fakt spóźnienia powinno wynieść 3320 zł.

Odpracowanie spóźnienia 
może prowadzić do pracy 
w nadgodzinach
Spóźnienie pracownika nie będzie skutkowało 
zmniejszeniem wynagrodzenia, jeśli pracownik 
i pracodawca umówią się na odpracowanie tego 
spóźnienia. Wskazane jest, aby możliwość odpra-
cowania spóźnienia wynikała z regulacji we-
wnątrzzakładowych (np. regulaminu pracy), gdyż 
w praktyce prowadzi to do zmiany dotychczaso-
wego rozkładu czasu pracy podwładnego. Dodat-
kowo pracodawca powinien zwrócić uwagę na to, 
aby odpracowanie nie naruszało norm czasu pra-
cy oraz zagwarantowanych w Kodeksie pracy 
okresów nieprzerwanego odpoczynku. Gdy pra-
cownik będzie odpracowywał czas spóźnienia 
w dniu, w którym przepracował już obowiązujący 
go wymiar czasu pracy, wówczas dojdzie do wy-
stąpienia godzin nadliczbowych.

Odpracowanie spóźnienia 
przez pracownika w dniu, 
w którym przepracował już 
obowiązujący go wymiar czasu 
pracy, doprowadzi do pracy 
w godzinach nadliczbowych.

Przekroczenia norm czasu pracy unikniemy 
w sytuacji, kiedy zatrudniony odpracuje spóźnienie 
jeszcze tego samego dnia, w którym stawił się 
w pracy po czasie. Takie stanowisko potwierdził 
Sąd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 2003 r. 
(I PK 476/02, OSNP 2004/22/382, patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl) oraz Państwowa Inspekcja Pracy 
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w piśmie z 7 grudnia 2010 r. (pismo nr GPP–459–
4560–80–1/10/PE/RP). Choć stanowiska te doty-
czyły odpracowywania prywatnych wyjść, to nale-
ży je również odnieść do odpracowywania spóźnień.

Od 23 sierpnia 2013 r. nie stanowi pracy w nad-
godzinach czas odpracowania zwolnienia od pra-
cy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny 
wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych 
(art. 151 § 21 k.p.). Tej regulacji nie można jednak 
stosować wprost do spóźnień, albowiem najczę-
ściej nie są one planowane z wyprzedzeniem 
i w ich przypadku pracownik nie składa wcześniej 
pisemnego wniosku z prośbą o zwolnienie od pra-
cy. Z tego powodu należy zalecić, aby pracownik 
odpracowywał spóźnienia w tym samym dniu. 
W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko wystą-
pienia pracy ponadnormatywnej.

Przykład
Robert M. pracuje w podstawowym systemie 
czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 16.00. Z powodu awarii samochodu 

7 kwietnia 2014 r. spóźnił się do pracy 2 godziny. 
Pracodawca polecił mu odpracowanie tego spóź-
nienia w tym samym dniu, co spowodowało, że 
pracował faktycznie w godz. od 10.00 do 18.00. 
W tych okolicznościach nie doszło zatem do pracy 
w godzinach nadliczbowych. Gdyby Robert M. od-
pracowywał spóźnienie w innym dniu, wówczas 
faktyczny czas pracy wyniósłby 10 godzin (8 godz. 
wymiaru czasu + 2 godz. odpracowania). Taki 
stan skutkowałby pracą w nadgodzinach w związ-
ku z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 9 § 2, art. 80, art. 151 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r.  
– Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodze-
nia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, do-
datków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, 
poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292).

IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Jak ustalić wynagrodzenie 
za zwolnienie od pracy na część dnia 
pracownicy w ciąży
Jedna z zatrudnianych pracownic jest w ciąży, na potwierdzenie tego przedłożyła 
pracodawcy zaświadczenie lekarskie. Pracownica w godzinach pracy była na ba-
daniach lekarskich w związku z ciążą. Jak obliczyć przysługujące jej wynagrodzenie 
za ten czas, jeżeli była nieobecna tylko przez część dnia – pyta Czytelnik z Gdańska.

Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy na czas ba-
dań lekarskich należy obliczyć jak wynagrodzenie 
za urlop wypoczynkowy, z tym że zmienne mie-
sięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się 
w wysokości przysługującej Państwa pracownicy 
w miesiącu, w którym przypadło to zwolnienie.

Przywileje rodzicielskie wynikające z przepi-
sów ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) przysłu-

gują nie tylko pracownicom – matkom, ale rów-
nież pracownicom w ciąży. Jednym z nich jest 
prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny 
do przeprowadzenia badań lekarskich z prawem 
do wynagrodzenia. Aby jednak przyszła matka 
mogła skorzystać ze wszystkich uprawnień, po-
winna dostarczyć pracodawcy zaświadczenie le-
karskie stwierdzające stan ciąży (art. 185 § 1 k.p.).

wynagrodzenie za czas nieobecności WYNAGRODZENIA
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Ciężarna pracownica, która musi wykonać bada-
nia związane z ciążą zalecone przez lekarza (okre-
ślającego ich rodzaj i częstotliwość), a ich przepro-
wadzenie nie jest możliwe po godzinach pracy, na 
czas tych badań powinna zostać zwolniona od pracy. 
W tym przypadku pracodawca ma obowiązek udzie-
lić pracownicy takiego zwolnienia (art. 185 § 2 
k.p.). Za czas nieobecności w pracy z powodu badań 
pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują, jak długo 
może trwać takie zwolnienie, a to oznacza, że jest 
zależne od potrzeb. Czasem badania mogą trwać 
przez całą dniówkę roboczą, a nawet dłużej. Warto 
zaznaczyć, że płatne zwolnienie od pracy należy się 
tylko wtedy, gdy jego celem jest przeprowadzenie 
badań związanych z ciążą, czyli np. wykonanie 
USG płodu, testu na toksoplazmozę czy na poziom 
glukozy, a nie wizyta u internisty z powodu grypy.

Przykład
Karolina P. zatrudniona na cały etat jest w 8. ty-
godniu ciąży. Poinformowała pracodawcę, że 
25 kwietnia 2014 r. będzie nieobecna w pracy 
w godzinach od 8.00 do 12.00, ponieważ musi 
zrobić badania krwi i moczu oraz krzywej cukro-
wej. Na badania skierował ją lekarz ginekolog 
prowadzący ciążę. Badania te wykonuje się tyl-
ko w godzinach porannych i lekarz taką adnota-
cję umieścił w zaświadczeniu, które wydał na 
prośbę pracownicy. Taka adnotacja, choć niewy-
magana przez przepisy Kodeksu pracy, upewni 
pracodawcę, że zostały spełnione wszystkie 
przesłanki do udzielenia pracownicy płatnego 
zwolnienia od pracy.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia za 
czas nieobecności w pracy z powodu badań lekar-
skich związanych z ciążą stosuje się zasady obo-
wiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, 
z tym że składniki wynagrodzenia ustalane 
w przeciętnej wysokości oblicza się z miesiąca, 
w którym przypadło zwolnienie od pracy lub 
okres niewykonywania pracy.

Wynika z tego, że składniki w stałej stawce 
miesięcznej (np. wynagrodzenie zasadnicze, do-
datek stażowy, stała kwotowa premia regulamino-
wa) należy wypłacić w wysokości należnej pra-
cownikowi w miesiącu korzystania ze zwolnienia. 
Natomiast składniki zmienne przysługujące za 

okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. wynagro-
dzenie akordowe, prowizyjne, dodatki za godziny 
nocne) w tym przypadku należy uwzględniać 
w wysokości wypłaconej pracownicy w miesiącu 
tej nieobecności. Następnie składniki zmienne 
należy podzielić przez liczbę godzin faktycznie 
przepracowanych, a uzyskany wynik pomnożyć 
przez liczbę godzin roboczych, które pracownica 
miała obowiązek przepracować zgodnie z obo-
wiązującym ją rozkładem czasu pracy.

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

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 185 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodze-
nia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, do-
datków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, 
poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
 � § 7, 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 sty-
cznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlo-
pu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 
Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).
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ALEKSANDER P. KUŹNIAR – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy należy utworzyć regulamin 
wynagradzania dla osób wykonujących 
pracę nakładczą
W naszej firmie zatrudnione są tylko osoby wykonujące pracę nakładczą. Od 
1 czerwca 2014 r. zamierzamy zatrudnić 20. wykonawcę. Czy w takiej sytuacji będzie-
my mieć obowiązek przygotowania regulaminu wynagradzania dla tych zatrudnio-
nych – pyta Czytelniczka z Warszawy.

Zatrudniając wyłącznie osoby wykonujące pracę 
nakładczą, nie mają Państwo obowiązku tworze-
nia regulaminu wynagradzania.

Praca nakładcza to szczególna forma zatrud-
niania osób wykonujących pracę nakładczą (wy-
konawców) przez pracodawców (nakładców). Na-
kładcza forma zatrudnienia dotyczy osób 
wykonujących tzw. pracę chałupniczą, której 
miejscem wykonywania jest najczęściej dom wy-
konawcy. Przepisy rozporządzenia w sprawie 
uprawnień pracowniczych osób wykonujących 
pracę nakładczą (dalej: rozporządzenie o pracy 
nakładczej) regulują niemal w całości prawa 
i obowiązki stron tej umowy i wyjątkowo odwołu-
ją się do postanowień ustawy – Kodeks pracy.

Rozporządzenie o pracy nakładczej nie za-
wiera odesłania do stosowania przepisów Ko-
deksu pracy we wszystkich sprawach nieuregu-
lowanych rozporządzeniem, lecz jedynie 
wskazuje na konkretne przepisy Kodeksu pracy, 
które należy stosować do pracy nakładczej. Ża-
den z przepisów rozporządzenia nie odwołuje 
się do regulacji kodeksowych w zakresie obo-
wiązku utworzenia w zakładzie pracy regulami-
nu wynagradzania w przypadku zatrudniania 
20 osób wykonujących pracę nakładczą. Należy 
zatem uznać, że taki obowiązek został nałożony 
przez ustawodawcę jedynie na pracodawców za-
trudniających pracowników w ramach stosunku 
pracy. Z tego obowiązku zostali zwolnieni na-
kładcy, którzy w umowie z wykonawcą muszą 
jednak określić zasady wynagradzania z tytułu 

pracy nakładczej. Umowa o wykonywanie tej 
pracy ma określać w szczególności rodzaj pracy, 
termin jej rozpoczęcia oraz zasady wynagradza-
nia. Natomiast przepisy Kodeksu pracy w zakre-
sie obowiązkowych elementów umowy o pracę 
wskazują na konieczność zawarcia w umowie 
o pracę jedynie wysokości wynagrodzenia za 
pracę ze wskazaniem składników tego wynagro-
dzenia.

Nakładca nie ma obowiązku 
tworzenia regulaminu 
wynagradzania.

Inaczej wygląda sytuacja z regulaminem pracy, 
gdyż w tym przypadku ustawodawca wprost na-
kazał nakładcy zatrudniającemu stale co najmniej 
20 wykonawców opracowanie regulaminu pracy 
nakładczej. Regulamin taki powinien zawierać in-
formacje dotyczące m.in. terminu i sposobu wy-
płacania wynagrodzenia za pracę nakładczą oraz 
zwrotu wykonawcom kosztów produkcji.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 772 § 1, art. 303 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94: ost. zm. Dz.U.
z 2014 r. poz. 208),
 � § 2, 12, 31 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. 
w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pra-
cę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19; ost. zm. Dz.U. 
z 1996 r. Nr 60, poz. 280).

praca nakładcza WYNAGRODZENIA
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MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zbieg tytułów do ubezpieczenia 
– obowiązki płatnika
Jeżeli osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia świadczy pracę na podsta-
wie umowy o pracę, to z umowy zlecenia jest zgłoszona tylko do ubezpieczenia 
zdrowotnego. W przypadku gdy podstawa wymiaru składek z umowy o pracę była-
by niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, to od umowy zlecenia płatnik 
musi naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. 

Przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecz-
nych rozstrzygnięcie obowiązku ubezpieczeń 
jest niezbędne do prawidłowego zgłaszania, 
opłacania i rozliczania składek za zatrudnione 
osoby. Obowiązkiem płatnika składek jest usta-
lenie, czy i w jakim zakresie dana osoba ma pod-
legać ubezpieczeniom. Składki na ubezpiecze-
nia obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc 
do ZUS w całości płatnicy składek. Oznacza to, 
że za nieprawidłowości w ustaleniu podstawy 
wymiaru składek odpowiedzialny jest płatnik 
składek. W momencie wykrycia błędu jest on 
zobowiązany skorygować dokumenty rozlicze-
niowe oraz zapłacić zaległe składki wraz z od-
setkami. 

Umowa o pracę i umowa zlecenia
Wykonywanie umowy o pracę nie zawsze jest je-
dynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych. Pracownik może jednocześnie wy-
konywać umowę zlecenia. Mamy wówczas do 
czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń 
społecznych, gdzie jednym z tytułów jest wyko-
nywanie pracy na podstawie umowy zlecenia. 

W przypadku pracowników, którzy w umowie 
o pracę nie mają zagwarantowanego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (1680 zł), objęcie obo-
wiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu umo-
wy zlecenia w danym miesiącu zależy od tego, 
czy w tym miesiącu podstawa wymiaru składki na 
ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy 
jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodze-
nia. Przy czym wysokość wynagrodzenia pracow-
nika w pierwszym roku pracy nie może być niż-

sza niż 80% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, tj. 1344 zł w 2014 r.

W związku z tym osoba zatrudniona na podsta-
wie umowy o pracę oraz wykonująca jednocześ-
nie umowę zlecenia w innej firmie podlega ubez-
pieczeniom społecznym wyłącznie ze stosunku 
pracy, jeżeli podstawa wymiaru składek ze sto-
sunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca 
wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie 
(art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych; dalej: ustawa systemowa). Z tytułu 
wykonywania umowy zlecenia ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny. 
Ubezpieczeniem zdrowotnym osoba ta będzie ob-
jęta z każdego tytułu.

Osoba, która uzyskuje 
przychód z tytułu stosunku 
pracy w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia, 
z tytułu umowy zlecenia 
nie podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym.

W sytuacji gdy podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sto-
sunku pracy, w przeliczeniu na miesiąc, jest niż-
sza od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym również z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia.
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Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, którym 
przepisy prawa pracy gwarantują co najmniej mi-
nimalne wynagrodzenie tak długo jak długo trwa 
stosunek pracy, dodatkowe tytuły do ubezpieczeń, 
w tym wykonywanie umowy zlecenia, mają cha-
rakter dobrowolny. Dotyczy to także pracownika 
zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy, który ma w umowie o pracę zagwarantowane 
wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej lub 
wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia 
(1680 zł). Powyższe stosuje się również wtedy, gdy 
pracownik choruje albo pracodawca nie wywiązu-
je się ze swoich obowiązków wynikających z za-
wartej umowy o pracę oraz z przepisów prawa pra-
cy i nie wypłaca pracownikowi należnego 
wynagrodzenia lub bez zmiany treści umowy 
o pracę wypłaca wynagrodzenie w kwocie niższej 
niż należna (niższej niż została zagwarantowana 
w umowie o pracę).

Przykład
Jacek W. w okresie od 1 do 31 marca 2014 r. wy-
konywał pracę na podstawie umowy zlecenia. 
Jednocześnie od 1 czerwca 2011 r. jest zatrudnio-
ny w spółce akcyjnej na podstawie umowy o pra-
cę na 1/2 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 
1250 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne, z tytułu pozostawania w sto-
sunku pracy, wyniosła w marcu 2014 r. 1250 zł.
Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpiecze-
niom społecznym zarówno z tytułu wykonywa-
nia umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlece-
nia. W konsekwencji zleceniodawca był 
zobowiązany zgłosić tę osobę od 1 marca 
2014 r. do obowiązkowych ubezpieczeń: emery-
talnego, rentowych i wypadkowego oraz do do-
browolnego ubezpieczenia chorobowego, jeśli 
zleceniobiorca złożył taki wniosek, z kodem 
04 11 xx, w terminie 7 dni od daty powstania 
obowiązku ubezpieczeń. 

Przykład 
1 kwietnia 2014 r. Anna P. podpisała umowę zle-
cenia na 3 miesiące (do 30 czerwca 2014 r.). 
Jednocześnie pozostaje w stosunku pracy 
i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wyso-

kości 2500 zł. Anna P. podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym tylko ze stosunku 
pracy. Z tytułu wykonywania pracy na podstawie 
umowy zlecenia osoba ta podlega ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie, na 
swój wniosek. Natomiast ubezpieczenie zdro-
wotne jest obowiązkowe z umowy o pracę 
i z umowy zlecenia.

Należy pamiętać, że jeżeli zleceniobiorca jest 
zatrudniony na podstawie 2 lub większej liczby 
umów o pracę, to do celów ustalenia obowiązku 
ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlece-
nia należy zsumować podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia z tytułu wszystkich umów 
o pracę. W sytuacji gdy łącznie wynoszą one co 
najmniej tyle, ile wynosi kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. – 1680 zł), 
zleceniobiorca podlega z tego tytułu dobrowol-
nie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Przykład 
Sylwia R. wykonuje w okresie od 1 lutego do 
30 czerwca 2014 r. umowę zlecenia. Jest jednocześ-
nie zatrudniona na podstawie 2 umów o pracę 
(w spółce z o.o. w wymiarze 1/2 z wynagrodzeniem 
miesięcznym 840 zł, w spółce akcyjnej także na 
1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 1000 zł). 
Ponieważ ubezpieczona z tytułu zatrudnienia w ra-
mach stosunku pracy osiąga miesięcznie wynagro-
dzenie w kwocie 1840 zł (tj. wyższe niż minimalne 
wynagrodzenie w 2014 r. – 1680 zł), z tytułu wyko-
nywanej umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym dobrowolnie.

Zlecenie z własnym pracodawcą 
i praca na rzecz pracodawcy
Za pracownika uważa się osobę pozostającą w sto-
sunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na 
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
innej umowy o świadczenie usług, do której zgod-
nie z ustawą – Kodeks cywilny stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 
umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozo-
staje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej 
umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, 
z którym pozostaje w stosunku pracy. Przychód 
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z tej umowy uwzględnia się w podstawie wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
(art. 18 ust. 1a ustawy systemowej).

Oznacza to, że jeżeli pracownik wykonuje dodat-
kowo umowę zlecenia zawartą z własnym pracodaw-
cą, to z tytułu tej umowy podlega ubezpieczeniom 
społecznym na takich samych zasadach jak pracow-
nik, tj. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalne-
mu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne dla tej osoby stanowi łączny przychód, uzy-
skiwany z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia. 
Pracodawca z tytułu zawartej umowy zlecenia nie 
zgłasza zleceniobiorcy do ubezpieczeń, a uzyskany 
przychód z tej umowy wykazuje wraz z przychodem 
ze stosunku pracy w imiennym raporcie miesięcz-
nym składanym za pracownika, tj. ZUS RCA.

Na tych samych zasadach są rozliczane osoby, 
które w ramach umowy zlecenia zawartej z innym 
podmiotem niż własny pracodawca wykonują pra-
cę na rzecz swojego pracodawcy. Przychód uzy-
skany z tej umowy także należy wykazać wraz 
z przychodem ze stosunku pracy. Natomiast zle-
ceniodawca nie zgłasza takiego zleceniobiorcy do 
ubezpieczeń.

Pracodawca, którego 
pracownik wykonuje na jego 
rzecz pracę w ramach umowy 
cywilnoprawnej zawartej z innym 
podmiotem, jest płatnikiem 
składek na ubezpieczenia 
społeczne za tę osobę. 

Powyższe zasady nie mają zastosowania do 
osób przebywających na urlopie macierzyńskim, 
wychowawczym lub bezpłatnym. W związku 
z tym, jeśli pracodawca podpisze umowę zlecenia 
z własnym pracownikiem przebywającym na urlo-
pie macierzyńskim, wychowawczym albo bez-
płatnym, to z tytułu wykonywania pracy na pod-
stawie tej umowy osoba ta podlega ubezpieczeniom 
na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców.

Przykład
Wojciech W. jest zatrudniony w spółce ABC od 
12 grudnia 2013 r. Jednocześnie na okres od 

1 marca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. podpisał do-
datkową umowę zlecenia ze swoim pracodaw-
cą. Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpiecze-
niom społecznym zarówno z tytułu umowy 
o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia. Z tytułu 
umowy zlecenia pracodawca nie zgłasza tej 
osoby do ubezpieczeń. Płatnik powinien zsumo-
wać przychód z umowy o pracę i umowy zlece-
nia oraz wykazać łączną kwotę w imiennym ra-
porcie miesięcznym ZUS RCA z kodem 01 10 xx, 
począwszy od marca 2014 r.

Kilka umów zlecenia
Osoba wykonująca kilka umów zlecenia jest objęta 
obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który 
powstał najwcześniej. Osoba ta jednak dobrowolnie, 
na swój wniosek, może być objęta ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi także z pozostałych 
wszystkich lub wybranych tytułów. Może również 
zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Przykład
Joanna Z. wykonuje pracę na podstawie umowy zle-
cenia (tłumaczenia dokumentów) w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Z tego tytułu spółka 
cywilna jako płatnik składek dokonała zgłoszenia 
zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń: 
emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 
1 kwietnia 2014 r. Joanna Z. wykonuje także drugą 
umowę zlecenia. Od tej daty, na swój wniosek, może 
być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowy-
mi także z tytułu drugiej umowy zlecenia lub zmienić 
tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń – z pierwszej 
umowy zlecenia na drugą umowę zlecenia.

Pozarolnicza działalność (lub 
współpraca przy niej) i stosunek pracy
Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 
uważa się: 
■  osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 

gospodarczą na podstawie przepisów o działal-
ności gospodarczej lub innych przepisów 
szczególnych, 

■  twórcę i artystę, 
■  osobę prowadzącą działalność w zakresie wol-

nego zawodu, 
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■  wspólnika 1-osobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i wspólników spółki jaw-
nej, komandytowej lub partnerskiej, 

■  osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, pla-
cówkę lub ich zespół,

■  osobę prowadzącą publiczną szkołę, inną for-
mę wychowania przedszkolnego, placówkę lub 
ich zespół.
Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działal-

ność lub osoba z nią współpracująca jest jedno-
cześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
to obowiązkowo podlega ubezpieczeniom spo-
łecznym z tytułu stosunku pracy, przy czym doty-
czy to sytuacji, w których podstawa wymiaru skła-
dek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres 
miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wyna-
grodzenie (art. 9 ust. 1 i 1a ustawy systemowej).

Przykład
Krzysztof S. podlega ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba współ-
pracująca przy prowadzeniu działalności gospo-
darczej od 2010 r. Od 1 kwietnia został zatrudnio-
ny na podstawie umowy o pracę w wymiarze 
1/2 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 1820 zł. 
W tym przypadku z działalności gospodarczej bę-
dzie objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, 
gdyż podstawa wymiaru ze stosunku pracy jest 
wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Pozarolnicza działalność 
i umowa zlecenia
Zleceniobiorca prowadzący jednocześnie pozarolni-
czą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu 
tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia (albo innej umowy 
o świadczenie usług) podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od 
obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymia-
ru składek dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność. Ubezpieczony może dobrowolnie, na 
swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytal-
nym i rentowymi również z tytułu umowy zlecenia. 
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca zarów-
no z umowy zlecenia, jak i z tytułu działalności.

Przez obowiązującą daną osobę najniższą pod-
stawę wymiaru składek dla osób prowadzących po-
zarolniczą działalność rozumie się odpowiednio:

■  60% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 
kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
(w 2014 r. – 2247,60 zł) bądź

■  30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 
504 zł w 2014 r.). Taką podstawę wymiaru 
składek mają osoby, które rozpoczęły prowa-
dzenie pozarolniczej działalności gospodarczej 
przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od 
dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. 
Powyższe zasady mają zastosowanie, gdy umowa 

zlecenia nie jest wykonywana w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej, a jej przedmiot nie po-
krywa się z przedmiotem tej działalności. Istotne 
znaczenie dla ustalenia, czy umowa zlecenia jest 
wykonywana w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, ma zakwalifikowanie przychodów 
z tej umowy do celów podatkowych. Jeżeli osoba 
prowadząca działalność gospodarczą na podstawie 
wpisu w CEIDG, wykonująca jednocześnie umowę 
zlecenia, osiąga przychody z pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej (w rozumieniu przepisów podatko-
wych), jak również przychody z wykonywanej umo-
wy zlecenia (z działalności wykonywanej osobiście), 
następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. 
Umowa zlecenie nie jest wówczas wykonywana w ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy zleceniobiorca nie uzyska przy-
chodu (zleceniodawca nie wypłaci wynagrodze-
nia), przez co podstawa wymiaru składek 
wynosi „0”, osoba ta nie może sobie wybrać tytu-
łu do ubezpieczeń społecznych między zleceniem 
a pozarolniczą działalnością gospodarczą, tj. oso-
ba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
z tytułu prowadzenia działalności. Dotyczy to 
także sytuacji, gdy z umowy wynika, że wypłata 
wynagrodzenia powinna być dokonywana w każ-
dym miesiącu wykonywania pracy na podstawie 
umowy zlecenia, a zleceniodawca spóźnia się 
z wypłatą wynagrodzenia.

Przykład 
Marcin K. prowadzi działalność gospodarczą od 
marca 2013 r. i z tego tytułu podlega obowiązko-
wo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, 
wypadkowemu i dobrowolnie chorobowemu. 
Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca na 
preferencyjnych warunkach, tj. od kwoty 504 zł.
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Jednocześnie od 2 stycznia do 30 kwietnia 
2014 r. wykonuje umowę zlecenia, z której osią-
gnął przychód: w styczniu 800 zł, w lutym 
– 950 zł, w marcu – 680 zł, w kwietniu – 1000 zł. 
Ponieważ w tym przypadku podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z tytułu wykonywania umowy zlecenia w każ-
dym miesiącu jej trwania była wyższa od obo-
wiązującej tę osobę najniższej podstawy wy-
miaru składek, w okresie od 2 stycznia do 
30 kwietnia 2014 r. ubezpieczony mógł wybrać 
tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych – działalność gospodarczą lub umowę zle-
cenia.

Inna działalność pozarolnicza 
i umowa zlecenia
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy systemowej oso-
ba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kil-
ku tytułów, tj. umowy zlecenia i pozarolniczej 
działalności, jest objęta obowiązkowo ubezpiecze-

niami z tego tytułu, który powstał najwcześ-
niej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wnio-
sek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi także z pozostałych wszystkich czy 
wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

Przykład 
Maria W. jest wspólnikiem 1-osobowej spółki 
z o.o. Od 2 maja 2014 r. wykonuje umowę zlece-
nia. Obowiązkowo podlega ubezpieczeniom 
społecznym z tego tytułu, który powstał wcześ-
niej, tj. z tytułu bycia wspólnikiem 1-osobowej 
spółki z o.o. Natomiast składkę zdrowotną po-
winna opłacać z każdego tytułu.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 6–7, 9, 11–14, 18–19 ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 
1442; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1717),
 � art. 81–82 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 295).

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń 

Tytuły do ubezpieczeń

Ubezpieczenia 
emerytalne 

i rentowe obo-
wiązkowe

Ubezpieczenia 
emerytalne 

i rentowe dobro-
wolne

Ubezpieczenie 
chorobowe 

obowiązkowe

Ubezpieczenie 
chorobowe 
dobrowolne

Ubezpiecze-
nie wypad-

kowe

Ubezpieczenie 
zdrowotne

Umowa o pracę (wy-
nagrodzenie 1680 zł) 
i umowa zlecenia

UoP UZ UoP nie dotyczy UoP UoP i UZ

Umowa o pracę (poni-
żej 1680 zł) i umowa 
zlecenia

UoP i UZ nie dotyczy UoP UZ UoP i UZ UoP i UZ

Umowa o pracę 
(wynagrodzenie 
1680 zł) i pozarolnicza 
działalność 

UoP D UoP nie dotyczy UoP Uop i D

Umowa o pracę (poni-
żej 1680 zł) i pozarol-
nicza działalność

UoP i D nie dotyczy UoP D UoP i D UoP i D

Umowa zlecenia 
(przychód niższy od 
podstawy wymiaru 
obowiązującego 
przedsiębiorcę) i dzia-
łalność gospodarcza

D UZ nie dotyczy D D UZ i D

UoP – umowa o pracę,
D – pozarolnicza działalność gospodarcza,
UZ – umowa zlecenia.
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BOŻENA GOLISZEWSKA-CHOJDAK – specjalista w zakresie kadr i płac

Do 31 maja 2014 r. pracodawcy 
muszą przekazać pierwszą ratę 
odpisów na zfśs
Do 31 maja 2014 r. pracodawcy, którzy obowiązkowo utworzyli w 2014 r. zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, powinni przekazać na wyodrębniony rachunek fundu-
szu co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego ustalonego na cały rok.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych (dalej: zfśs) wskazuje grupy pracodawców, 
którzy muszą utworzyć zfśs, oraz pracodawców, 
którzy mogą dobrowolnie prowadzić działalność 
socjalną. Ci, którzy muszą utworzyć zfśs, powinni 
pamiętać o obowiązku przekazania części odpi-
sów podstawowych do 31 maja 2014 r. Nie ma 
w tym przypadku znaczenia, że 31 maja przypada 
w tym roku w sobotę. Natomiast pracodawcy nie-
związani postanowieniami ustawy o zfśs mogą 
tego dokonać w ustalonym przez siebie terminie.

Ustalanie przeciętnej liczby 
zatrudnionych
Coroczny odpis podstawowy na zfśs pracodawca 
nalicza w stosunku do przeciętnej liczby zatrud-
nionych. W tej liczbie należy uwzględnić osoby 
zatrudnione zarówno w pełnym, jak i w niepełnym 
wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu niepełnego 
wymiaru na pełny) pracujące na podstawie:
■  umowy o pracę,
■  wyboru,
■  mianowania,
■  spółdzielczej umowy o pracę.

Do przeciętnej liczby zatrudnionych należy 
również wliczyć osoby przebywające na urlopach 
macierzyńskich i wychowawczych.

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnio-
nych w danym roku kalendarzowym dodaje się 
przeciętne liczby zatrudnionych w poszczegól-
nych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się 
przez 12. Ten sam sposób obliczania przeciętnego 
zatrudnienia należy stosować również w przypad-
ku, gdy pracodawca działał w okresie krótszym 

niż 1 rok kalendarzowy albo naliczał odpis na 
zfśs na niepełny rok kalendarzowy (§ 3 rozporzą-
dzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej 
liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnio-
nych w dużym stopniu zależy od ruchów kadro-
wych w firmie. W związku z tym, że przepisy nie 
wskazują rozwiązania w tym zakresie, za najwła-
ściwsze należy uznać metody wykorzystywane 
w statystyce sprawozdawczej, o których jest mowa 
w objaśnieniach do sprawozdań statystycznych, 
np. w Z-03 (o zatrudnieniu i wynagrodzeniach) 
czy w Z-06 (o pracujących, wynagrodzeniach 
i czasie pracy). Zatem w zależności od zmian ka-
drowych pracodawca może zastosować:
■  metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych 

w miesiącu (suma stanów zatrudnienia we wszyst-
kich dniach danego miesiąca podzielona przez licz-
bę dni tego miesiąca) – metoda wykorzystywana 
w przypadku dużej płynności kadr lub natężenia 
udzielania urlopów bezpłatnych; osób przebywają-
cych na urlopach bezpłatnych nie należy wliczać do 
stanów dziennych w czasie trwania tych urlopów,

■  metodę uproszczoną (suma 2 stanów dziennych 
w pierwszym i w ostatnim dniu miesiąca po-
dzielona przez 2),

■  metodę średniej chronologicznej (suma połowy 
stanu dziennego w pierwszym i w ostatnim 
dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15. 
dniu miesiąca podzielona przez 2).
Dwie ostatnie metody są najczęściej wykorzy-

stywane w firmach o stabilnej sytuacji kadrowej 
i stosując je, pracodawca nie wlicza do stanu za-
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trudnienia osób, które korzystały z urlopów bez-
płatnych w wymiarze wyższym niż 14 dni.

Wysokość odpisu podstawowego 
i zwiększeń
Podstawę odpisów na zfśs stanowi określony procent 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w go-
spodarce narodowej w roku poprzednim lub w dru-
gim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyż-
szą. W 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie mie-
sięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 
narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone 
przez Prezesa GUS. Wynosi ono 2917,14 zł i kwota 
ta stanowi podstawę do obliczenia odpisu podstawo-
wego na jednego zatrudnionego w 2014 r.

Wysokość odpisu podstawowego 
i zwiększeń (nieobowiązkowych) 
na zfśs w 2014 r.

Osoba, na którą 
jest dokonywany odpis

Wysokość odpisu 
podstawowego

1 2
na jednego zatrudnionego (37,5%) 2917,14 zł x 37,5% = 

1093,93 zł

na jednego pracownika wykonujące-
go pracę w szczególnych warunkach 
lub pracę o szczególnym charakterze 
w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach pomostowych (50%)

2917,14 zł x 50% = 
1458,57 zł

na jednego pracownika młodocia-
nego:
■  w pierwszym roku nauki (5%)

■   w drugim roku nauki (6%)

■  w trzecim roku nauki (7%)

2917,14 zł x 5% = 
145,86 zł
2917,14 zł x 6% = 
175,03 zł
2917,14 zł x 7% = 
204,20 zł

Osoby, na które jest dokonywane 
dobrowolne zwiększenie

Zwiększenia odpisu 
podstawowego

na każdą zatrudnioną osobę, w sto-
sunku do której orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności, wysokość odpisu 
podstawowego może być zwiększona 
o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego

2917,14 zł x 6,25% = 
182,32 zł

Osoby, na które jest dokonywane 
dobrowolne zwiększenie

Zwiększenie 
funduszu

na każdego uprawnionego do opieki 
socjalnej emeryta i rencistę, w tym tak-
że ze zlikwidowanych zakładów pracy, 
nad którymi pracodawca sprawuje

2917,14 zł x 6,25% = 
182,32 zł

1 2
opiekę socjalną, fundusz może być 
zwiększony o 6,25% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego
na każdą zatrudnioną osobę fundusz 
można zwiększyć o 7,5% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego, pod 
warunkiem przeznaczenia całości tych 
zwiększeń odpisów na prowadzenie 
żłobka lub klubu dziecięcego utworzo-
nego przez pracodawcę

2917,14 zł x 7,5% = 
218,79 zł

Przekazanie odpisu na konto zfśs

Przepisy ustawy o zfśs nakładają na pracodawcę, 
który tworzy fundusz obligatoryjnie, obowiązek 
przekazywania w 2 ratach odpisu ustalonego na 
dany rok, w terminach i w wysokości odpowiednio:
■  do 31 maja – co najmniej 75% odpisów podsta-

wowych,
■  do 30 września – pozostałą część odpisów pod-

stawowych i tzw. odpisy zwiększające.
Naliczone odpisy zarówno podstawowe, jak 

i zwiększające tworzą u pracodawcy jeden fun-
dusz, którego środki pracodawca powinien gro-
madzić na odrębnym rachunku bankowym.

Pracodawcy niezobowiązani 
do utworzenia zfśs, a którzy 
dobrowolnie go utworzyli, 
ustalają wysokość odpisów na 
fundusz w dowolnej wysokości 
i środki przekazują w ustalonym 
przez siebie terminie.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1 ust. 1, art. 5–6, art. 12 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 � § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej 
liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349),
 � obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim 
półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156),
 � załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 
sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania 
oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stoso-
wanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 415).
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Czy można zrezygnować z zfśs w ciągu roku 
W naszej �irmie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednak 
w tym miesiącu po zwolnieniach nie zatrudniamy już 20 pracowników. Czy w związ-
ku z tym możemy nadal prowadzić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

TAK. Nawet jeśli w ciągu roku zmieni się liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, to nie 
ma to wpływu na obowiązek stosowania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych. O tworzeniu funduszu lub o możliwości wypłacania świadczenia urlopowego decy-
duje liczba zatrudnionych na pełnych etatach na 1 stycznia danego roku. Dlatego powinniście 
Państwo nadal prowadzić fundusz świadczeń socjalnych.

Czy zaświadczenie z archiwum państwowego potwierdza okresy 
zatrudnienia
Pracownik dostarczył mi zaświadczenie z archiwum państwowego, z którego 
wynika, że był zatrudniony w charakterze ucznia. W dokumencie tym są wszel-
kie dane dotyczące jego zatrudnienia. Jak mam traktować taki dokument?

W praktyce zaświadczenie z archiwum państwowego można traktować jak dowód poświad-
czający szczegóły zatrudnienia. Można więc powiedzieć, że ma on podobną moc jak świade-
ctwo pracy. Świadectwo pracy nie jest jedynym dokumentem, który należy brać pod uwagę 
przy określaniu historii zatrudnienia pracownika. Jednym z nich może być zaświadczenie 
z archiwum państwowego.

Kiedy opłaca się składki na Fundusz Pracy
Mamy pracownika zatrudnionego na część etatu. Jego wynagrodzenie jest niż-
sze niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy powinniśmy za tego pracowni-
ka odprowadzać składki na Fundusz Pracy?

NIE. Składki na Fundusz Pracy opłaca się dopiero wtedy, gdy podstawa wymiaru składek 
emerytalno-rentowych naliczanych od danego pracownika wynosi w przeliczeniu na okres 
miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Wyjątek od tej zasady stanowi pra-
cownik w pierwszym roku pracy – w takim przypadku odprowadza się składki na Fundusz 
Pracy, gdy jego wynagrodzenie wynosi co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia.

Czy zarządzenie zarządu spółki może określać system czasu pracy
Chcemy do regulaminu pracy wprowadzić zapis, że system czasu pracy w na-
szej �irmie będzie regulowało zarządzenie zarządu spółki. Czy taki zapis bę-
dzie prawidłowy?

NIE. Przepisy ustawy Kodeks pracy wprost określają, że jeżeli u pracodawcy istnieje re-
gulamin pracy, to powinien on określać systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte 
okresy rozliczeniowe czasu pracy. Innymi, wewnętrznymi dokumentami firmy nie można 
regulować takich spraw.
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ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń 
i prawa cywilnego, autorka publikacji naukowych i artykułów prasowych 

Warunki wstecznej wypłaty świadczeń 
dla emerytowanych żołnierzy 
są niezgodne z Konstytucją
Niezapewnienie żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej i ich rodzi-
nom świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy, za okres od 
wstrzymania wypłaty świadczenia z uwagi na brak możliwości doręczenia świad-
czenia z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego do czasu wystąpienia 
z wnioskiem o wznowienie wypłaty, jest niezgodne z Konstytucją (wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 8 kwietnia 2014 r., K 21/13).

Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) na wniosek 
Prokuratora Generalnego badał zgodność przepisu 
art. 45 ust. 1 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 666; ost. zm. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1717, dalej: ustawa o emerytu-
rach wojskowych) z konstytucyjną zasadą sprawie-
dliwości społecznej (art. 2 Konstytucji). Regulacja 
określa, że wypłata świadczeń pieniężnych nastę-
puje od miesiąca, w którym ustała przyczyna po-
wodująca wstrzymanie ich wypłaty, nie wcześniej 
jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wnio-
sek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję 
z urzędu – w sytuacji gdy nie można było doręczyć 
świadczeń z przyczyn niezależnych od wojskowe-
go organu emerytalnego.

Uzasadnienie wniosku
Prokurator Generalny, uzasadniając złożony do 
TK wniosek, wskazywał, że w obecnym stanie 
prawnym w razie braku możliwości doręczenia 
uprawnionemu świadczenia pieniężnego z przy-
czyn niezależnych od wojskowego organu emery-
talnego organ ten wydaje decyzję o wstrzymaniu 
wypłaty świadczenia. Złożenie przez uprawnio-
nego wniosku o wznowienie wypłaty skutkuje zaś 
wypłatą jedynie bieżących świadczeń, z pominię-
ciem świadczeń zaległych. Zdaniem Prokuratora 
Generalnego regulacja ta narusza zasadę sprawie-
dliwości społecznej.

Stanowisko TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 45 ust. 1 
ustawy o emeryturach wojskowych jest niezgodny 
z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej. 
Zdaniem TK, zaskarżony przepis arbitralnie zrów-
nuje sytuacje osób, którym z zawinionych przez 
nich przyczyn nie można doręczyć świadczenia, 
oraz osób, którym z przyczyn przez nich niezawi-
nionych (np. w razie hospitalizacji) świadczenie nie 
może być doręczone. Przepis ten jest też przejawem 
nadmiernej ingerencji w konstytucyjne prawa pod-
miotowe, ponieważ nie przewiduje żadnej możli-
wości uzyskania świadczenia wstecznego w razie 
ustania przeszkody do jego doręczenia. Trybunał 
Konstytucyjny postanowił, że przepis w zaskarżo-
nym zakresie traci moc z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wnioski z wyroku TK
Ustawodawca musi zapewnić żołnierzom zwol-
nionym z zawodowej służby wojskowej i człon-
kom ich rodzin wypłatę świadczeń pieniężnych 
z ustawy o emeryturach wojskowych także za 
okres od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu 
wypłaty świadczeń z uwagi na brak możliwości 
ich doręczenia z przyczyn niezależnych od woj-
skowego organu emerytalnego do dnia złożenia 
wniosku o wznowienie wypłaty świadczeń.
Uprawnieni będą więc otrzymywali nie tylko bie-
żące należności, ale i świadczenia wsteczne. ■



  nr 17/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 41

OFE PYTANIA Z FORUM

KATARZYNA KALATA – specjalista w zakresie ubezpieczeń

Jak złożyć wniosek o przekazywanie 
składki emerytalnej do OFE
Chciałbym, aby część mojej składki emerytalnej była przekazywana do OFE. Jakie 
dokumenty powinienem złożyć, do kiedy i gdzie? 

Jeśli chce Pan, aby część składki emerytalnej była 
przekazywana do wybranego OFE, oświadczenie 
w tej sprawie może Pan przynieść lub przesłać do 
dowolnego oddziału ZUS albo wypełnić i wysłać 
w formie elektronicznej za pomocą platformy 
pue.zus.pl. Musi Pan to zrobić do 31 lipca br.

Oświadczenie o dalszym przekazywaniu skład-
ki do OFE może być złożone na kilka sposobów. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że oświadczenia 
o przekazywaniu składki do OFE nie można zło-
żyć w dowolnej formie. Należy złożyć je na spe-
cjalnym formularzu. 

Wzory formularza są dostępne w każdym od-
dziale ZUS oraz na stronie internetowej ZUS.

Wzór formularza o przekazanie składki 
emerytalnej do OFE

Formularz można dostarczyć osobiście do do-
wolnego oddziału ZUS lub wysłać pocztą – wów-
czas liczy się data stempla pocztowego.

W celu wysłania formularza drogą elektronicz-
ną należy: 

Krok 1. Wejść na stronę www.pue.zus.pl. 
Krok 2. Zarejestrować się na stronie.
Krok 3. Osobiście potwierdzić rejestrację kon-

ta w ZUS. 
Krok 4. Jeśli mamy już konto, wystarczy wejść 

na PUE i tam wypełnić deklarację i wysłać elek-
tronicznie. 

Jeżeli nie założy Pan konta na platformie ZUS, 
może Pan wejść na stronę www.pue.zus.pl, wy-
pełnić formularz, wydrukować go i zawieźć oso-
biście do ZUS lub wysłać pocztą.

W formularzu należy podać: imię, nazwisko, 
PESEL, adres, telefon, adres poczty elektronicz-
nej.

W drugiej części formularza należy podać na-
zwę funduszu. Jeśli nie wpiszemy żadnego OFE, 
to składki i tak zostaną przekazane do OFE, do 
którego jesteśmy już zapisani. Należy zaznaczyć, 
że można wpisać nazwę innego funduszu niż ten, 
z którym zawarliśmy umowę członkowską. Jeżeli 
jednak zostanie podany inny fundusz i nie podpi-
szemy z nim umowy, to składki będą automatycz-
nie kierowane do pierwotnego OFE. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 
2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka 
otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki 
do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się 
z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalne-
go oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytal-
nych (Dz.U. z 2014 r. poz. 140).
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Praktyczny tygodnik  
    służb kadrowych 
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społecznych i wynagrodzeń
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O TYM SIĘ MÓWI
Od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się kwoty dofinansowania z PFRON 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
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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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