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17 czerwca 2014 roku

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Usługi rynku pracy

Od 27 maja 2014 r. obowiązują nowe regulacje dotyczą-
ce prowadzenia usług rynku pracy. Dotyczą one m.in. 
usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego 
oraz organizacji szkoleń realizowanych przez powiato-
we i wojewódzkie urzędy pracy. Powiatowe urzędy pra-
cy w terminie do 27 czerwca 2014 r. mają określić mi-
nimalną liczbę doradców klienta, a w ciągu 120 dni (od 
wejścia w życie regulacji) powinny dostosować stan 
zatrudnienia do wprowadzanych wymagań. Wojewódz-
kie urzędy pracy na dostosowanie stanu zatrudnienia 
mają 90 dni.

Takie wymogi wprowadza rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz 
trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 667).

Więcej na ten temat piszemy na str. 19 w dodatku 
„Kompendium Kadrowe – procedury”.

Ewidencje przebiegu pojazdów
Od 1 czerwca 2014 r. nie obowiązuje wymóg prowadze-
nia ewidencji przebiegu pojazdów dla pojazdów samo-
chodowych o specjalnym przeznaczeniu. Dotyczy to 
m.in.: pojazdów pomocy drogowej czy bankowozów, je-
żeli z dokumentów pojazdu wynika, że jest on pojazdem 
specjalnym oraz zostały spełnione wymagania określone 
w odrębnych przepisach dla tych przeznaczeń.

Rodzaje pojazdów określa rozporządzenie Ministra 
Finansów z 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, 
w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewi-
dencji przebiegu pojazdu (Dz.U. z 2014 r. poz. 709).

Czas pracy członków załóg statków 
powietrznych
Od 6 czerwca 2014 r. obowiązują nowe regulacje doty-
czące czasu pracy członków załóg statków powietrz-
nych (personelu lotniczego i pokładowego). Wprowa-
dzona została m.in. definicja czasu pracy (dostosowanie 
do regulacji unijnych), przy czym przerwa wliczana jest 
do czasu pracy w połowie jej wymiaru. Również goto-
wość do podjęcia pracy (dyżury) zostały ujęte stosunko-
wo przy wliczaniu do czasu pracy członków załóg stat-
ków powietrznych. Dodatkowo uregulowano zasady 
lotów z jednym pilotem oraz lotów medycznych w na-
głych wypadkach. Przy rozliczaniu czasu pracy członka 
załogi samolotu medycznego latającego w nagłych wy-
padkach należy uwzględnić okres pełnienia czynności, 

wynoszący maksymalnie 12 godzin w ciągu kolejnych 
24 godzin. Przekroczenie czasu pełnienia czynności 
lotniczych w ciągu kolejnych 24 godzin jest dopusz-
czalne za zgodą dowódcy samolotu, nie więcej jednak 
niż 2 razy w ciągu kolejnych 7 dni, w przypadku:
■ udziału w akcji ratowniczej – o 2 godziny,
■ nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lot-
niczej – o 3 godziny.

Niezależnie od urlopu wypoczynkowego członkom 
załóg statków powietrznych przysługuje tyle dni wol-
nych od zajęć, ile w przyjętym okresie rozliczeniowym 
przypada dni wolnych od pracy (w każdym miesiącu co 
najmniej 7 dni w porcie macierzystym, z których jeden 
dzień przypada w niedzielę lub w święto). Wypoczynek 
może być udzielany w dniach wolnych od pracy. Przy 
dojazdach z miejsca pracy do miejsca zakwaterowania 
(wyznaczonego przez pracodawcę poza portem macie-
rzystym) dłuższych niż 2 godziny w obu kierunkach
– do okresu wypoczynku dodaje się czas dojazdu ponad 
planowane 2 godziny. Gdy wypoczynek wynosi co naj-
mniej 10 godzin, a planowany czas dojazdu jest krótszy 
niż 1,5 godziny, wypoczynek może być skrócony o tę 
różnicę.

Takie regulacje wprowadziło rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury i Rozwoju z 28 kwietnia 2014 r. 
w sprawie szczegółowych warunków rozliczania cza-
su pracy członków załóg statków powietrznych 
w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 663).

Zwalnianie żołnierzy ze służby
Od 6 czerwca 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące 
procedury zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby 
wojskowej. W wyniku wejścia w życie ustawy z 11 paź-
dziernika 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1355) uzyskanie dwóch 
ocen niedostatecznych ze sprawdzianu ze sprawności 
fizycznej nie powoduje zwolnienia żołnierza ze służby, 
a jedynie wpływa na obniżenie do oceny dostatecznej 
dokonywanej oceny z opiniowania służbowego. Niedo-
starczenie przez wojskowego w terminie oświadczenia 
o stanie majątkowym będzie skutkowało wszczęciem 
postępowania dyscyplinarnego, w którym jedną z moż-
liwych kar jest usunięcie ze służby wojskowej. Wpro-
wadzono również możliwość weryfikacji ostatecznych 
opinii służbowych, w wyniku których oceniany wojsko-
wy uzyskał ocenę niedostateczną.
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Takie m.in. zmiany wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Obrony Narodowej z 12 maja 2014 r. 
w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawo-
dowej służby wojskowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 670).

Uprawnienia i szkolenia 
egzaminatorów
Od 7 czerwca 2014 r. egzaminatorzy przeprowadzający 
egzaminy eksternistyczne uzyskali nowe uprawnienia, 
m.in. posiadający uprawnienia do uczestnictwa w egza-
minie maturalnym mogą brać udział w egzaminach eks-
ternistycznych dla dorosłych na poziomie szkoły pod-
stawowej i gimnazjalnej. Zmiany dotyczą również 
przeprowadzania szkoleń dla egzaminatorów w celu 
dostosowania do nowej formuły egzaminów matural-
nych obowiązujących od 2015 r.

Nowe regulacje wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej z 28 kwietnia 2014 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie ramowego pro-
gramu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, 
sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz 
trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewi-
dencji (Dz.U. z 2014 r. poz. 675).

Służba Więzienna
Od 10 czerwca 2014 r. zmieniły się wymagania dotyczą-
ce zajmowania niektórych stanowisk w aresztach śled-
czych, zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej 
działających w jednostkach organizacyjnych Służby 
Więziennej. Starszym wychowawcą, wychowawcą oraz 
młodszym wychowawcą może zostać osoba, która 
ukończyła studia wyższe o kierunku mającym zastoso-
wanie w resocjalizacji, nie muszą to być studia humani-
styczne.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z 14 maja 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych 
oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 685).

Oceny okresowe funkcjonariuszy 
celnych
Od 18 czerwca 2014 r. obowiązują nowe zasady dokony-
wania ocen okresowych funkcjonariuszy celnych oraz 
sporządzania opinii służbowych. Ocenie będzie podle-
gała przede wszystkim realizacja przez funkcjonariusza 
zadań na stanowisku służbowym. Będzie ona dokony-
wana odrębnie dla stanowisk specjalistycznych i eks-
perckich oraz kierowniczych. Kierownicy będą rozli-
czani m.in. pod kątem realizacji celów oraz umiejętności 
planowania i organizowania pracy. Wprowadzono rów-

nież opisową skalę ocen (poziomy od 1 do 5) przy 
uwzględnieniu kryteriów: terminowości, jakości i efek-
tywności wykonywanych zadań.

Wykaz kompetencji branych pod uwagę przy oce-
nie funkcjonariuszy celnych oraz wzór opinii okre-
śliło rozporządzenie Ministra Finansów z 15 maja 
2014 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służ
bowych funkcjonariuszy celnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 734).

Wyższe odszkodowania z tytułu 
wypadków przy pracy dla rolników
Od 1 lipca 2014 r. odszkodowania dla rolników z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie 
wynosić 700 zł za każdy procent stałego lub długotrwa-
łego uszczerbku na zdrowiu.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 maja 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie określenia wysokości 
jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku 
przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodo-
wej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 703).

W SEJMIE I SENACIE

Emerytury służb mundurowych
W wyroku z 19 lutego 2013 r. Trybunał Konstytucyjny 
(P 14/11) uznał niezgodność z Konstytucją zasad wypła-
ty emerytur dla służb mundurowych w zakresie, w ja-
kim wypłata emerytury jest wznawiana od miesiąca, 
w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie jej 
wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w któ-
rym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty (wyda-
no decyzję z urzędu), w warunkach, gdy emerytura nie 
mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od orga-
nu emerytalnego. Wyrok TK spowodował konieczność 
zmian przepisów emerytalnych dla służb mundurowych. 
Trybunał orzekł o utracie mocy obowiązujących przepi-
sów z upływem 12 miesięcy, czyli 28 lutego 2014 r.

Zmiany w zakresie wypłaty wstrzymanych świadczeń 
w sytuacji niemożności ich doręczenia z przyczyn, któ-
re nie leżą po stronie organu emerytalnego, będą doty-
czyć nie tylko okresu od miesiąca, za który zgłoszono 
wniosek o wznowienie wypłaty, lecz także okresu od 
miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę, jednak za 
okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające miesiąc, 
w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty. 
Emerytowani funkcjonariusze i żołnierze w takiej sytu-
acji nie mogli otrzymać świadczeń za okres sprzed mie-
siąca złożenia wniosku. 
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Takie zmiany przewiduje ustawa z  4 kwietnia 
2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służ-
by Więziennej oraz ich rodzin, która została podpisa-
na przez Prezydenta i oczekuje na publikację w Dzien-
niku Ustaw. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Okres przedawnienia zobowiązań 
podatkowych zabezpieczonych 
hipoteką
Do Sejmu wpłynął senacki projekt dostosowujący 
brzmienie Ordynacji podatkowej (art. 70) do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. 
(sygn. akt SK 40/12). Obecne przepisy przewidują, że 
zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
upłynął termin płatności podatku. Nie ulegają przedaw-
nieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipote-
ką, jednak po upływie terminu przedawnienia zaległość 
podatkowa może być egzekwowana tylko z hipoteki.

Po zmianach przepisów organy skarbowe będą mogły 
dochodzić należności podatkowych z przedmiotu hipo-
teki czy zastawu skarbowego przed upływem 5-letniego 
terminu przedawnienia (który będzie mógł być zawie-
szany lub przerywany).

Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa. Ustawa ma wejść 
w życie od 1 stycznia 2015 r.

Renta socjalna

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o rencie socjalnej, 
który ma za zadanie dostosowanie obecnego brzmienia 
przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 25 czerwca 2013 r. (P 11/12). Trybunał uznał za nie-
zgodne z Konstytucją zasady przyznania i wypłacania 
renty socjalnej. 

Z dotychczasowego brzmienia przepisów wynikało, 
że osoba, która opuszczała Polskę, bez względu na cel 
wyjazdu, traciła uprawnienie do renty socjalnej. Po 
zmianach prawo do renty socjalnej ma przysługiwać nie 
tylko obywatelom polskim mieszkającym w Polsce, 
lecz również:
■  cudzoziemcom mieszkającym w Polsce na podstawie 

zezwolenia na pobyt stały, z zezwoleniem na pobyt 
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz 
z dokumentem pozwalającym na pobyt czasowy,

■  osobom posiadającym status uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej, cudzoziemcom posiadającym kartę 
pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

■  obywatelom państw członkowskich UE, państw 
EFTA, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz człon-
kom ich rodzin zamieszkującym w Polsce.

Obywatele polscy i pozostali uprawnieni będą mogli 
otrzymywać rentę socjalną mimo czasowego przebywa-
nia poza granicami Polski. Prawo do renty socjalnej bę-
dzie podlegać zawieszeniu w razie osiągania przycho-
dów za granicą.

Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie 
ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od 
ogłoszenia.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 17–23 VI 2014 r.
19 czerwca
■  święto Bożego Ciała – w tym dniu obowiązuje zakaz pracy dla pracowników w placówkach handlowych.

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

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

■  opłata na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W) i informacji 
(INF-1) za maj 2014 r.

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

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

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

Świadczenia urlopowe w 2014 r. dla pracownika wykonującego prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze

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

Świadczenia urlopowe w 2014 r. dla pracownika młodocianego
Okres nauki Wysokość świadczenia urlopowego

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

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

Świadczenie urlopowe nauczycieli
Okres obowiązywania Wysokość świadczenia urlopowego 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.            1093,93 zł*
* Przypadająca na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny.

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645)

  ZUS
Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów 

Okres obowiązywania
Kwoty przychodu odpowiadające

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1.06.2014 r. – 31.08.2014 r. 2726,80 zł 5063,90 zł
1.03.2014 r. – 31.05.2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł
1.01.2014 r. – 28.02.2014 r. 2556,20 zł 4747,30 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567, M.P. z 2014 r. poz. 369)

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne
Maksymalna podstawa wymiaru 

składek
Minimalna podstawa wymiaru 

składek
Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

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

Okres obowiązywania Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 2244,03 zł 520 zł
od 1 marca do 31 maja 2013 r. 2214,18 zł 520 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598,  j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 619, j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1456; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Stan prawny na 5 czerwca 2014 r. 
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Więcej „Wskaźników i stawek” na stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.
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O TYM SIĘ MÓWI 

DANUTA KOŚKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Zmiany w obowiązkach pracodawców 
zatrudniających osoby należące do NSR 
Wojskowy komendant uzupełnień będzie musiał powiadamiać pracodawcę o po-
wołaniu pracownika – członka Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) do służby wojsko-
wej. Komendant powinien zawiadomić pracodawcę o dniach ćwiczeń oraz każdej 
zmianie ich terminu. Nie dotyczy to zarządzenia ćwiczeń w tzw. trybie alarmowym. 
Ponadto z 30 do 90 dni został wydłużony okres, w jakim pracodawca może ubiegać 
się o rekompensatę wynagrodzenia za wyjazd pracownika na ćwiczenia wojskowe.

Pracownik należący do NSR ma obowiązek uczest-
niczyć w zarządzanych ćwiczeniach (do 30 dni 
w ciągu roku). W wyniku nowelizacji ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony wojskowy komen-
dant uzupełnień będzie musiał poinformować pra-
codawcę o powołaniu żołnierza do czynnej służby 
wojskowej. Dodatkowo ma również zawiadamiać 
pracodawcę żołnierza rezerwy powołanego na woj-
skowe ćwiczenia rotacyjne o dniach, w których 
mają się odbywać te ćwiczenia oraz o wszelkich 
zmianach w terminach odbywania tych ćwiczeń. 
Procedura ta będzie wyłączona tylko w przypadku 
służby wojskowej pełnionej w razie mobilizacji 
i w czasie wojny oraz gdy powołanie będzie nastę-
powało w trybie natychmiastowego stawiennictwa. 

Kierowanie na szkolenia
Nowe regulacje dotyczą także żołnierzy kierowa-
nych na szkolenia. Żołnierze rezerwy, którzy zawar-
li kontrakt w ramach NSR oraz zobowiązali się do 
posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie 
przez okres co najmniej 3 lat, mogą podnosić kwa-
lifikacje zawodowe na kierunkach przydatnych 
w Siłach Zbrojnych. Jeżeli żołnierz jest jednocze-
śnie pracownikiem, skierowanie go na dokształ-
canie powinno nastąpić po zasięgnięciu opinii 
pracodawcy. W przypadku skierowania uczestni-
kom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami, bę-
dzie przysługiwać:
■  zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odby-

cia zajęć, z uwzględnieniem czasu konieczne-
go na dojazd,

■  wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas 
zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć.

Dłuższy termin do złożenia wniosku 
o wypłatę świadczeń

Nowe przepisy dostosowują również sposób określa-
nia wysokości świadczenia pieniężnego rekompensu-
jącego utracone zarobki pracownika w okresie odby-
wania ćwiczeń wojskowych oraz świadczenia 
pieniężnego dla pracodawców z tytułu zatrudnienia na 
czas określony nowego pracownika (w zastępstwie za 
pracownika będącego członkiem NSR). Zamiast do-
tychczasowego wskaźnika świadczenia pieniężnego 
w równowartości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia 
będzie stosowany wskaźnik 1/21. Będzie on liczony od 
2,5-krotności wynagrodzenia w okresie poprzedzają-
cym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojsko-
wych albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc 
pełnienia okresowej służby wojskowej. Taki sam 
wskaźnik będzie używany do ustalania kwoty dzien-
nego świadczenia pieniężnego. Ponadto pracodawca 
będzie miał dłuższy termin na złożenie wniosku 
o wypłatę rekompensaty. Po zmianach przepisów 
będzie miał na to 90 dni (dotychczas 30 dni). Wniosek 
będzie składany do szefa wojewódzkiego sztabu woj-
skowego według miejsca położenia zakładu pracy, 
a nie jak obecnie położenia jednostki wojskowej.

Nowe regulacje wejdą w życie pierwszego dnia 
drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogło-
szenia omawianej nowelizacji w Dzienniku Ustaw. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1 pkt 11, 30, 42, 43, 47, art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. 
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (w dniu odda-
wania numeru do druku ustawa oczekiwała na publikację 
w Dzienniku Ustaw).
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 TEMAT MIESIĄCA – ZASTĘPSTWO NIEOBECNEGO PRACOWNIKA

ANNA PUSZKARSKA – radca prawny

Rozliczanie wynagrodzenia osób 
zastępujących pracowników w czasie 
urlopu wypoczynkowego
Skutki finansowe zastępstw pracowników w sezonie urlopowym mogą zależeć od 
tego, czy pracodawca organizuje pracę z wykorzystaniem już zatrudnionych pra-
cowników, czy zatrudnia w tym celu nowe osoby. Pracodawca może bezkosztowo 
powierzyć obowiązki nieobecnego innemu pracownikowi. Może także zawrzeć z za-
stępcą umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę – co spowoduje konieczność 
wypłaty wynagrodzenia. Podobnie będzie w razie korzystania z pracowników tym-
czasowych.

Nieobecność pracownika z powodu urlopu wypo-
czynkowego zwykle wymaga zorganizowania 
jego zastępstwa. W zależności od wybranego 
przez pracodawcę sposobu zastępstwa różne są 
konsekwencje finansowe.

Powierzenie obowiązków 
nieobecnego pracownika
Najprostszym sposobem na zastępstwo pracowni-
ka korzystającego z urlopu jest polecenie innemu 
pracownikowi, aby przejął jego obowiązki na czas 
nieobecności (takie polecenie nie może być nie-
zgodne z umową o pracę). Zmiana zakresu czyn-
ności nie powoduje konsekwencji finansowych. 
Pracownik zastępujący nieobecnego kolegę nadal 
będzie otrzymywać dotychczasowe wynagrodze-
nie wynikające z umowy o pracę. Pracodawca, 
który bez pisemnej zgody podwładnego powierza 
mu dodatkowe czynności, niewynikające z umo-
wy o pracę, w razie sporu może być jednak zmu-
szony do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 
(wyrok SN z 11 lutego 2010 r., I PK 185/09, nie-
publ., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Przykład
Spółka zatrudnia 2 magazynierów. Do ich obo-
wiązków należy wydawanie i przyjmowanie to-
warów. W lipcu jeden z nich planuje urlop wypo-

czynkowy. Z powodu znacznie obniżonego ru-
chu w sezonie letnim pracodawca polecił dru-
giemu pracownikowi wydawanie i przyjmowa-
nie towarów w zastępstwie pracownika 
korzystającego z urlopu wypoczynkowego. Pra-
cownik nie otrzyma dodatkowego wynagrodze-
nia z tytułu zastępstwa. Postępowanie praco-
dawcy jest prawidłowe.

W sytuacji gdy wykonywanie czynności nale-
żących do nieobecnego pracownika spowoduje 
konieczność pracy w nadgodzinach, pracodawca 
będzie miał obowiązek zrekompensowania mu 
nadliczbowej pracy.

Pracodawca, któremu w sezonie urlopowym 
nie wystarcza zastosowanie rozwiązania polega-
jącego na zmianie zakresu czynności pracowni-
ków, może w razie uzasadnionych potrzeb powie-
rzyć podwładnemu inne obowiązki niż wynikające 
z zawartej z nim umowy o pracę, na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym. 
Takie przesunięcie musi odpowiadać kwalifika-
cjom pracownika i nie może spowodować obniże-
nia jego wynagrodzenia. Przy czasowym powie-
rzeniu podwładnemu innej pracy niż określona 
w umowie (...) o pracę obniżeniu nie może ulec 
wynagrodzenie obliczone na zasadach ustalenia 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (wyrok SN 



17 czerwca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl10

TEMAT MIESIĄCA – ZASTĘPSTWO NIEOBECNEGO PRACOWNIKA

z 22 listopada 1990 r., I PR 362/90, OSP 
1991/9/213, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Stosując czasowe powierzenie 
pracownikowi innych 
obowiązków niż określone 
w umowie o pracę, 
pracodawca nie może obniżać 
jego wynagrodzenia.

Zawarcie drugiej umowy o pracę
W celu uzupełnienia braków kadrowych praco-
dawca może zawrzeć kolejną umowę o pracę 
z własnym pracownikiem. Druga umowa o pracę 
musi dotyczyć innej rodzajowo pracy niż pierwot-
na umowa o pracę. Z tym samym pracodawcą, 
w zakresie wykonywania pracy tego samego ro-
dzaju, podwładny może bowiem pozostawać tylko 
w jednym stosunku pracy (wyrok SN z 13 marca 
1997 r., I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl).

Osoba, która zawarła z tym samym pracodawcą 
2 umowy o pracę, ma prawo do wynagrodzenia 
z tytułu każdej z nich. Taki zatrudniony podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu z obydwu umów. 
Pracodawca powinien odliczyć koszty uzyskania 
przychodu z tytułu każdej umowy.

Przykład
Pracodawca zatrudnia pracownika na 3/4 etatu 
w dziale księgowości. Od czerwca do września 
2014 r. zawarł z nim drugą umowę o pracę na 
1/4 etatu. Na jej podstawie podwładny będzie 
wykonywać obowiązki informatyka. Wynagro-
dzenie z tytułu pierwszej umowy wynosi 3000 zł 
brutto. Pensja za wykonywanie obowiązków in-
formatyka będzie stanowić kwotę 1000 zł brut-
to. Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie 
PIT-2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu 
każdej umowy wynoszą 111,25 zł. W tej sytuacji 
należności za czerwiec trzeba będzie rozliczyć 
w następujący sposób:
■ podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne: 3000 zł + 1000 zł = 4000 zł,
■ składki na ubezpieczenia społeczne ze środ-
ków pracownika: 4000 x 9,76% (składka emery-

talna) + 4000 zł x 1,5% (składka rentowa) + 
4000 zł x 2,45% (składka chorobowa) = 
390,40 zł + 60 zł + 98 zł = 548,40 zł,
■ podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne: 4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł,
■ składka na ubezpieczenie zdrowotne do po-
brania z pensji: 3451,60 zł x 9% = 310,64 zł,
■ składka na ubezpieczenie zdrowotne do odli-
czenia od podatku: 3451,60 zł x 7,75% = 
267,50 zł,
■ koszty uzyskania przychodu: 2 x 111,25 zł = 
222,50 zł,
■ podstawa opodatkowania: 4000 zł – 
548,40 zł – 222,50 zł = 3229,10 zł = 3229 zł 
(po zaokrągleniu do pełnych złotych),
■ zaliczka na podatek przed odliczeniem skład-
ki zdrowotnej: 3229 zł x 18% – 46,33 zł = 
534,89 zł,
■ zaliczka na podatek po odliczeniu składki 
zdrowotnej: 534,89 zł – 267,50 zł = 267,39 zł = 
267 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
■ kwota do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 
310,64 zł – 267 zł = 2873,96 zł.

Umowa cywilnoprawna z własnym 
pracownikiem
Pracodawca może także podjąć decyzję o zawarciu 
dodatkowej umowy cywilnoprawnej (zlecenia, 
o dzieło) z własnym pracownikiem. Takie rozwią-
zanie nie będzie jednak korzystne z uwagi na zwią-
zane z nim obciążenia. 

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

Pracodawca jest wówczas płatnikiem składek 
i zaliczek na podatek z obu tych tytułów. Wypła-
cane należności pochodzą jednak z innych źródeł, 
w związku z czym trzeba rozliczać je na innych 
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zasadach. Należności z tytułu wykonywania 
usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycz-
nej prowadzącej działalność gospodarczą lub oso-
by prawnej i jej jednostki organizacyjnej albo jed-
nostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych 
na podstawie umów zawieranych w ramach pro-
wadzonej przez podatnika pozarolniczej działal-
ności gospodarczej oraz przychodów z umów 
o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów 
menedżerskich i innych umów o podobnym cha-
rakterze – są przychodem z działalności wykony-
wanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa 
o pdof). Pobiera się od nich miesięczną zaliczkę 
w wysokości 18% (art. 41 ust. 1 ustawy o pdof). 
Pracodawca oblicza ją, pomniejszając przychód 
uzyskany przez zleceniobiorcę w danym miesiącu 
o koszty określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy 
o pdof oraz o składki na ubezpieczenia społeczne 
potrącone w tym miesiącu. Koszty te wynoszą 
20% uzyskanego przychodu, z tym że oblicza się 
je od przychodu pomniejszonego o potrącone 
przez płatnika w danym miesiącu składki na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, 
których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

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

Podstawę opodatkowania oblicza się, odejmu-
jąc od przychodu składki finansowane przez zle-
ceniobiorcę oraz od tej kwoty ustala się koszty 
uzyskania przychodu. Obliczoną zaliczkę trzeba 
obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdro-
wotne pobranej ze środków podatnika przez płat-
nika. Składka podlegająca odliczeniu nie może 
przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru (art. 41 
ust. 1a ustawy o pdof).

Przykład
Z pracownikiem zatrudnionym na część etatu na 
stanowisku elektryka zawarto dodatkowo umo-

wę zlecenia, w której uzgodniono, że będzie wy-
konywać obowiązki konserwatora maszyn pro-
dukcyjnych i miesięczne wynagrodzenie z tego 
tytułu będzie wynosić 500 zł brutto. Należność 
z umowy o pracę została rozliczona na liście 
płac. Rozliczenie wynagrodzenia ze zlecenia po-
winno zostać dokonane w następujący sposób:
■ podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne: 500 zł,
■ składki na ubezpieczenia społeczne ze środ-
ków zleceniobiorcy: 500 x 9,76% (składka eme-
rytalna) + 500 zł x 1,5% (składka rentowa) + 
500 zł x 2,45% (składka chorobowa) = 48,80 zł 
+ 7,50 zł + 12,25 zł = 68,55 zł,
■ podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne: 500 zł – 68,55 zł = 431,45 zł,
■ składka na ubezpieczenie zdrowotne do po-
brania z wynagrodzenia: 431,45 zł x 9% = 
38,83 zł,
■ składka na ubezpieczenie zdrowotne do odli-
czenia od podatku: 431,45 zł x 7,75% = 33,44 zł,
■ koszty uzyskania przychodu: (500 zł – 
68,55 zł) x 20% = 431,45 zł x 20% = 86,29 zł,
■ podstawa opodatkowania: 500 zł – 68,55 zł 
– 86,29 zł = 345,16 zł = 345 zł (po zaokrągleniu 
do pełnych złotych),
■ zaliczka na podatek przed odliczeniem skład-
ki zdrowotnej: 345 zł x 18% = 62,10 zł,
■ zaliczka na podatek po odliczeniu składki 
zdrowotnej: 62,10 zł – 33,44 zł = 29 zł (po za-
okrągleniu do pełnych złotych),
■ kwota do wypłaty: 500 zł – 68,55 zł – 
38,83 zł – 29 zł = 363,62 zł.

Zatrudnienie nowej osoby
Na okres wakacyjny pracodawca może także za-
trudnić osobę, z którą dotychczas nie łączyła go 
żadna umowa. Pracodawca może zawrzeć z nią 
umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Z no-
wym pracownikiem można zawrzeć w szczegól-
ności umowę na czas wykonania określonej pracy 
lub na czas określony. W sytuacji gdy nowy pod-
władny ma zastępować innego pracownika w cza-
sie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
(np. w okresie urlopu), można zawrzeć z nim 
umowę o pracę na czas określony, obejmujący 
czas tej nieobecności (tzw. umowa na zastępstwo).

Przy zawieraniu umów o pracę na czas określo-
ny należy pamiętać o przyznawaniu takim zatrud-
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nionym wynagrodzenia w niezaniżonej wysoko-
ści. Nie musi być ono takie samo jak zastępo-
wanego pracownika. Należy jednak pamiętać, że 
pracownicy mają prawo do jednakowego wyna-
grodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jed-
nakowej wartości (art. 183c ustawy – Kodeks pracy; 
dalej: k.p.). Niedopuszczalna jest dyskrymi-
nacja podwładnych ze względu na zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony bądź w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 183a k.p.).

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

W razie zawarcia przez pracodawcę umowy 
zlecenia z osobą niebędącą jego pracownikiem, 
taki zatrudniony podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpie-
czeniu wypadkowemu, jeżeli jest to dla niego je-
dyny tytuł do ubezpieczeń. Natomiast umowa 
o dzieło (niezawarta z własnym pracodawcą i nie-
wykonywana na jego rzecz) nie stanowi tytułu do 
ubezpieczeń.

Pracownik tymczasowy
W celu uzupełnienia braków kadrowych pracodaw-
ca może także skorzystać z usług agencji pracy tym-
czasowej, na zasadach określonych w ustawie o za-
trudnianiu pracowników tymczasowych. W takim 
przypadku agencja kieruje pracowników tymczaso-
wych do określonego pracodawcy użytkownika.

Pracodawca użytkownik informuje agencję na 
piśmie m.in. o wynagrodzeniu za pracę, która ma 
być powierzona pracownikowi tymczasowemu, 

określonym w przepisach obowiązujących u tego 
pracodawcy. Umowę o pracę z pracownikami 
tymczasowymi zawiera agencja, a nie pracodaw-
ca użytkownik. W umowie ustala się m.in. wyna-
grodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłaca-
nia tego wynagrodzenia przez agencję. Dzięki 
temu pracodawca użytkownik nie musi dokony-
wać rozliczeń płacowych, tzn. naliczać i wypła-
cać wynagrodzenia za pracę, odprowadzać skła-
dek na ubezpieczenia i zaliczek na podatek 
dochodowy.

Należy także pamiętać, że pracownik tymczaso-
wy w okresie wykonywania pracy na rzecz praco-
dawcy użytkownika nie może być traktowany mniej 
korzystnie w zakresie warunków pracy i innych wa-
runków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni 
przez tego pracodawcę na takim samym lub podob-
nym stanowisku pracy. Pracodawca użytkownik nie 
może zmienić pracownikowi tymczasowemu wa-
runków pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p.

Za pracowników tymczasowych pracodawca 
musi zapłacić prowizję agencji pracy tymcza-
sowej, więc w ostatecznym rozrachunku zastę-
powanie w ten sposób pracowników korzysta-
jących z urlopu wypoczynkowego może okazać 
się kosztowne.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 183a, art. 183c, art. 22 § 1–12, art. 42 § 4, art. 281 pkt 1 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 8 ust. 1 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � art. 13 pkt 8, art. 22 ust. 9 pkt 4, art. 32, art. 41 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. 598),
 � art. 7, 9, 13–15 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost. zm. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1737).

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

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

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

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

Tylko dla prenumeratorów  SPP

bezpłatne konsultacje prawne
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MAŁGORZATA PODGÓRSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Sposoby dzielenia się uprawnieniami 
rodzicielskimi przez osoby rozwiedzione
lub w separacji
Pracodawca ma jedynie obowiązek udzielić urlopu macierzyńskiego w wymiarze 
14 tygodni matce dziecka. Pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem mogą 
być dzielone między uprawnionych rodziców, również rozwiedzionych czy pozosta-
jących w separacji. Wątpliwości mogą pojawić się, jeżeli rodzice nie mogą dojść do 
porozumienia, kto będzie korzystał z prawa przysługującego według wyboru jedy-
nie jednemu z nich. W razie sporu między rozwiedzionymi (lub będącymi w separa-
cji) rodzicami w kwestii korzystania z uprawnień rodzicielskich rozstrzygnięcie podej-
mie sąd pracy.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie 
zawierają regulacji dotyczących pierwszeństwa 
w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich pra-
cowników – rodziców dziecka, w tym także ro-
dziców wspólnie wychowujących dziecko, ale 
pozostających w separacji lub rozwiedzionych. 
Jedynym uprawnieniem przypisanym pracowni-
cy – matce dziecka, ze względów biologicznych 
– jest urlop macierzyński (przez okres pierw-
szych 14 tygodni po porodzie). 

Dzielenie się urlopem 
macierzyńskim
Pracownica – matka po wykorzystaniu po poro-
dzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyń-
skiego ma prawo zrezygnować z pozostałej części 
tego urlopu. W takim przypadku z niewykorzy-
stanej części urlopu macierzyńskiego może sko-
rzystać (na pisemny wniosek) pracownik – ojciec 
wychowujący dziecko. Wzór wniosku o skróce-
nie urlopu macierzyńskiego znajduje się na 
stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbęd-
nik”. Pracownica, zgłaszając pracodawcy pisem-
ny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu 
macierzyńskiego, musi dołączyć zaświadczenie 
pracodawcy zatrudniającego pracownika – ojca 
wychowującego dziecko, potwierdzające termin 
rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego, 
przypadający bezpośrednio po terminie rezygna-

cji z części urlopu macierzyńskiego przez pra-
cownicę.

Dzielenie się urlopem macierzyńskim przez ro-
dziców jest uregulowane wprost w ustawie – Ko-
deks pracy (dalej: k.p.). Obejmuje również sytu-
ację rodziców dziecka pozostających w separacji 
lub rozwiedzionych. Jeżeli pracownica – matka 
dziecka nie zrezygnuje z części urlopu macie-
rzyńskiego, to pracownik – ojciec nie nabywa pra-
wa do jego części i odwrotnie, jeżeli pracownik 
nie „przejmie” części urlopu macierzyńskiego, to 
pracownica – matka dziecka nie może z urlopu 
zrezygnować. W tym przypadku wymagane jest 
ich współdziałanie, w przeciwnym razie matka 
dziecka nie będzie mogła zrezygnować z urlopu 
macierzyńskiego.

Przykład
Po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego roz-
wiedziona pracownica – matka dziecka chciała-
by wrócić do pracy i „przekazać” pozostałą 
część urlopu ojcu dziecka, także pozostającemu 
w zatrudnieniu. Ojciec dziecka nie zgodził się 
przejąć części urlopu macierzyńskiego. W tym 
przypadku matka dziecka nie może wrócić 
do pracy, bo nie będzie w stanie dostarczyć 
do swojego zakładu pracy zaświadczenia
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pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka, po-
twierdzającego termin rozpoczęcia przez niego 
urlopu macierzyńskiego, przypadający bezpo-
średnio po terminie rezygnacji z części urlopu 
macierzyńskiego przez matkę. Pracodawca nie 
może się więc zgodzić na powrót pracownicy do 
pracy.

Urlop ojcowski tylko 
dla pracownika ojca
Niezależnie od powyższego, pracownik – ojciec 
wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcow-
skiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia 
albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomoc-
nienia się postanowienia orzekającego przysposo-
bienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziec-
ko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 
10. roku życia (art. 1823 k.p.). Jest to uprawnienie 
wyłącznie pracownika – ojca dziecka (także nie-
pozostającego w związku małżeńskim z matką 
dziecka, np. będącego rozwiedzionym albo pozo-
stającego w separacji z matką swojego dziecka).

Uprawnienia według wyboru 
dla pracownicy – matki 
lub pracownika – ojca
Przepisy Kodeksu pracy określają, z jakich 
uprawnień mogą według wyboru korzystać pra-
cownicy – rodzice dziecka będący po rozwodzie 
lub w separacji, jeżeli oboje pozostają w zatrud-
nieniu. Chodzi tu o:
■  zakaz pracy powyżej 8 godzin na dobę (przy 

pracy w ruchu ciągłym) bez wyrażenia na to 
zgody przez pracownika, w odniesieniu do pra-
cowników opiekujących się dzieckiem do 
ukończenia przez nie 4. roku życia, z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia za czas nieprze-
pracowany w związku ze zmniejszeniem z tego 
powodu wymiaru jego czasu pracy,

■  zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbo-
wych, w porze nocnej, jak również delegowa-
nia poza stałe miejsce pracy czy zatrudniania 
w systemie przerywanego czasu pracy – pra-
cownika opiekującego się dzieckiem do 
ukończenia przez nie 4. roku życia, bez jego 
zgody,

■  część urlopu macierzyńskiego po okresie 14 ty-
godni przysługujących wyłącznie matce dziec-
ka, dodatkowy urlop macierzyński, urlop ro-
dzicielski,

■  dodatkowy urlop na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego,

■  urlop wychowawczy,
■  obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika 

uprawnionego do urlopu wychowawczego,
■  prawo do 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu 

opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat w roku 
kalendarzowym.
W aktach osobowych w części dotyczącej za-

trudnienia przechowuje się pisma dotyczące 
udzielania pracownikowi urlopów związanych 
z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej oraz 
oświadczenia pracownika będącego rodzicem lub 
opiekunem dziecka o zamiarze korzystania lub 
o braku zamiaru korzystania z uprawnień określo-
nych w przepisach wymienionych w art. 1891 k.p. 
(§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. c i lit. h rozporządzenia 
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji w sprawach związanych ze sto-
sunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika). 

Pisma związane z korzystaniem 
przez pracownika z uprawnień 
rodzicielskich pracodawca 
powinien przechowywać 
w jego aktach osobowych.

Jeżeli pracownik złoży u swojego pracodawcy, 
zgodne z prawdą, oświadczenie w sprawie korzy-
stania z uprawnień, o których mowa w art. 1891

k.p., to wyeliminuje to problem nielegalnego ko-
rzystania z nich przez jednego z rodziców. Należy 
jednak pamiętać, że skoro oboje rodzice mogą ko-
rzystać z powyższych uprawnień według wyboru, 
oznacza to, że są jednakowo uprawnieni.

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują, jak po-
winien postąpić pracodawca, jeżeli okaże się, że 
oboje rodzice, którzy są po rozwodzie lub w sepa-
racji, korzystają jednocześnie z tego samego 
uprawnienia (przysługującego tylko jednemu 
z nich). Można jednak przyjąć, że pracodawca, aby 
nie narazić się na zarzut dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć (np. gdyby pracodawca dowiedział się, 
że oboje rodzice pozostający w separacji lub bę-
dący po rozwodzie korzystają jednocześ-
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nie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i w związku z tym wezwał pracownika – ojca albo 
matkę do pracy), może wystąpić do sądu pracy 
w celu ustalenia, komu dane uprawnienie przysłu-
guje. W praktyce takie rozwiązanie może okazać 
się problematyczne, gdyż w odniesieniu do 
uprawnień, takich jak dodatkowy urlop macie-
rzyński czy rodzicielski (który musi być wyko-
rzystany w określonym krótkim czasie), wydanie 
wyroku sądowego prawdopodobnie nastąpi już 
w czasie, kiedy pracownik nie będzie mógł z tego 
urlopu skorzystać, nawet jeżeli będzie to wyrok 
dla niego przychylny.

Przy trwających okresach 
dłuższej opieki nad dzieckiem, 
pracodawca może wystąpić 
do sądu pracy o ustalenie, 
któremu z rodziców przysługuje 
to uprawnienie.

Skorzystanie z drogi sądowej w celu ustalenia 
uprawnionego rodzica byłoby celowe przy korzy-
staniu przez rozwiedzionego lub pozostającego 
w separacji pracownika z:
■  urlopu wychowawczego,
■  obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika 

uprawnionego do urlopu wychowawczego,
■ 2 dni na opiekę na dziecko,
bo z tych uprawnień nie musi on korzystać w tak 
rygorystycznie określonym krótkim terminie.

Niezależnie od tego należy pamiętać, że cię-
żar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 
ustawy – Kodeks cywilny). Zatem, jeżeli praco-
dawca ma wątpliwości dotyczące „legalności” 
korzystania przez np. rozwiedzionego pracowni-
ka z uprawnień związanych z rodzicielstwem, 
może od niego zażądać, aby swoje prawo udo-
wodnił.

Przykład
Pracownik – ojciec będący w separacji z matką 
swojego 2-letniego dziecka po nieudanej próbie 
ustalenia sposobu dzielenia się uprawnieniami 
rodzicielskimi złożył pracodawcy oświadczenie, 
że nie wyraża zgody na pracę w godzinach nad-
liczbowych. Równolegle z tego uprawnienia ko-

rzysta także u swojego pracodawcy matka 
dziecka. Zweryfikowanie nieprawidłowości 
w tym przypadku jest praktycznie niemożliwe 
przez pracodawcę ojca dziecka, gdyż musi opie-
rać się jedynie na oświadczeniu pracownika. Nie 
może np. samodzielnie wystąpić do pracodaw-
cy matki dziecka, nawet jeżeli wie, gdzie ona 
pracuje, w celu ustalenia, czy nie korzysta ona 
już z tych uprawnień.

Dodatkowy urlop macierzyński
Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymia-
rze do 6 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka 
przy 1 porodzie lub w wymiarze do 8 tygodni 
w razie urodzenia więcej niż 1 dziecka przy 1 po-
rodzie może skorzystać według wyboru pracow-
nica – matka lub pracownik – ojciec dziecka. 
Mogą się oni również tym urlopem podzielić 
(np. ojciec wykorzysta 2 tygodnie urlopu, a pozo-
stałe 4 tygodnie matka dziecka). Jest to urlop fa-
kultatywny, zatem pracownicy w ogóle nie muszą 
z niego skorzystać lub mogą wykorzystać go 
w części, np. tylko 2 tygodnie z pełnego 6-tygo-
dniowego wymiaru. Dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pra-
cownika. We wniosku o udzielenie dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego pracownik określa termin 
zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przy-
padku gdy wniosek dotyczy drugiej części dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego – termin zakoń-
czenia pierwszej części tego urlopu oraz okres 
dotychczas wykorzystanego urlopu. W tym przy-
padku nie ma obowiązku dołączenia oświadczenia 
drugiego rodzica o korzystaniu lub braku zamiaru 
korzystania z tego uprawnienia (art. 1821 § 4 k.p.).

Zatem oboje rodzice dziecka, którzy pozostają 
w zatrudnieniu, są jednakowo uprawnieni do tego 
urlopu. Jeżeli w ustawowym terminie złożą wnio-
sek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, każdy z pracodawców ma obowiązek tego 
urlopu udzielić każdemu z nich. Warto zwrócić 
uwagę, że pracodawca nie ma możliwości zweryfi-
kowania na etapie udzielania urlopu, czy w tym sa-
mym czasie nie korzysta z niego drugi z rodziców.

Urlop rodzicielski
O całość lub kolejne części urlopu może, zgod-
nie z wyborem, wnioskować pracownica – matka 
lub pracownik – ojciec dziecka. Z urlopu rodzi-
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cielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje 
rodzice dziecka (maksymalnie 13 tygodni), przy 
czym łączny wymiar urlopu nie może przekra-
czać wymiaru 26 tygodni. Urlopu rodzicielskie-
go udziela się na pisemny wniosek pracownika. 
We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego 
określa się termin zakończenia dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy 
wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzi-
cielskiego – termin zakończenia poprzedniej 
części tego urlopu oraz okres dotychczas wyko-
rzystanego urlopu.

Pracownik składający wniosek dołącza do 
wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru 
korzystania z urlopu przez okres wskazany we 
wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo 
o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka za-
mierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym 
wnioskiem. Pracodawca, udzielając urlopu rodzi-
cielskiego lub jego części, może się opierać jedy-
nie na oświadczeniu pracownika zawartym we 
wniosku, przyjmując, że jest ono prawdziwe 
i drugi zatrudniony rodzic nie będzie korzystał 
jednocześnie (nielegalnie) z urlopu rodzicielskie-
go. Podobnie jak przy udzielaniu dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego pracodawca nie ma moż-
liwości zweryfikowania na etapie udzielania urlo-
pu, czy w tym samym czasie nie korzysta z niego 
drugi z rodziców.

Przykład
Pracownik – ojciec złożył wniosek o udzielenie 
części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 8 tygo-
dni, dołączył do wniosku pisemne oświadczenie 
o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres 
wskazany we wniosku przez matkę dziecka. Pra-
cownik pozostaje z matką dziecka w separacji. 
Oświadczenie, które złożył, było nieprawdziwe, 
wiedział bowiem, że złożyła ona wniosek o całe 
26 tygodni urlopu rodzicielskiego i zamierza 
z niego korzystać. Pracodawca pracownika nie 
podawał w wątpliwość prawdziwości tego 
oświadczenia (nie miał możliwości weryfikacji 
tego), dlatego zgodnie z wnioskiem pracownika 
udzielił mu części urlopu rodzicielskiego.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 148, 178, 180, 1821, 1821a, 183, 186, 1867, 188, 1891 
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. 6 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 121),
 � § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c i h rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo-
wych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 115, poz. 971).

RENATA MAJEWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jak zatrudnić młodocianego, 
który ukończył naukę zawodu
Zatrudniamy pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. 
W czerwcu ukończy on naukę w szkole zawodowej. Co mamy zrobić, jeżeli dalej 
chcemy go zatrudniać? Czy jego umowa o pracę w celu przygotowania zawodo-
wego rozwiązuje się automatycznie wraz z ukończeniem szkoły, czy trwa dalej? Jak 
ustalić mu wynagrodzenie po zakończeniu nauki – pyta Czytelnik z Krakowa.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowe-
go nie kończy się wraz z zakończeniem nauki (zda-
niem egzaminu) przez młodocianego, ponieważ 
ma ona charakter umowy na czas nieokreślony. 

Najlepiej w tej sytuacji zmienić umowę o pracę 
w celu przygotowania zawodowego na zwykłą 
umowę o pracę od dnia następnego po zdaniu eg-
zaminu. Od następnego dnia po zakończeniu nauki 

PRAWO PRACY zatrudnianie młodocianych
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zawodu pracownikowi przysługuje nie mniej niż 
80% minimalnego wynagrodzenia. Nie ma przy 
tym znaczenia, czy osoba ta ukończyła 18 lat. 

Młodocianego (osobę, która ukończyła 16 lat 
i nie przekroczyła 18 lat), nieposiadającego kwa-
lifikacji zawodowych, można zatrudnić na pod-
stawie umowy o pracę w celu przygotowania za-
wodowego. Wyjątkowo jest dopuszczalne 
zatrudnienie młodocianego tak jak zwykłego pra-
cownika, ale wyłącznie przy pracach lekkich 
(art. 2001 § 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). 

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

36 miesięcy), 
■  przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

(wynosi ono zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy). 
W przypadku Państwa pracownika mamy do czy-

nienia z młodocianym wykonującym umowę o pra-
cę w celu przygotowania zawodowego w formie na-
uki zawodu. Nauka zawodu u pracodawcy nie-
będącego rzemieślnikiem odbywana w zasadniczej 
szkole zawodowej (jak w tym przypadku) kończy 
się zaliczeniem egzaminu potwierdzającego kwali-
fikacje zawodowe, przeprowadzanym zaraz po uzy-
skaniu świadectwa ukończenia tej szkoły (§ 109–142 
rozporządzenia w sprawie warunków i sposobów 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych). 

W umowie o pracę w celu przygotowania za-
wodowego strony określają m.in. czas trwania 
i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, 
czyli w tej sytuacji nauki zawodu, oraz sposób do-
kształcania teoretycznego. W żadnym razie wa-
runki te nie wskazują końca trwania umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego, po-
nieważ stosujemy do niej przepisy Kodeksu pracy 
dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony 
(art. 194 k.p.). Oznacza to, że umowa o pracę 
w celu przygotowania zawodowego ma charak-
ter umowy na czas nieokreślony, a zdanie egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
(co kończy naukę zawodu) nie jest równoznacz-
ne z jej rozwiązaniem bądź wygaśnięciem.
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowe-
go trwa zatem nadal, mimo zaliczenia egzaminu. 
Pracodawca nie może jej wypowiedzieć z tego 
powodu. Kodeks pracy w art. 196 wprost wymie-
nia przyczyny uzasadniające złożenie wypowie-
dzenia młodocianemu, a w katalogu tym nie mie-
ści się zakończenie nauki zawodu. 

Eksperci prawa pracy dopuszczają w tych oko-
licznościach 2 możliwości: 
■  rozwiązanie umowy o pracę w celu przygoto-

wania zawodowego na mocy porozumienia 
i zawarcie kolejnej, tym razem zwykłej umowy 
o pracę, jeśli taka jest intencja stron, 

■  zmianę umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego w zwykłą umowę o pracę w dro-
dze porozumienia zmieniającego albo wypo-
wiedzenia warunków pracy i płacy wręczonego 
przez pracodawcę. 

Pracodawca nie może 
wypowiedzieć pracownikowi 
młodocianemu umowy 
o pracę w celu przygotowania 
zawodowego z powodu 
ukończenia nauki i zdania 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybiorą 
strony, umowa o pracę w celu przygotowania za-
wodowego traci swój specjalny charakter z chwilą 
zdania przez młodocianego egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe. Należy uznać, że 
wówczas umowa z młodocianym przekształci się 
w zwykłą umowę o pracę. W konsekwencji od 
dnia przypadającego po zaliczeniu egzaminu ta-
kiemu pracownikowi przysługuje miesięcznie wy-
nagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej 
80% wynagrodzenia minimalnego – dla osób 
w pierwszym roku pracy zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy; w 2014 r. 80% minimalne-
go wynagrodzenia wynosi 1344 zł (art. 6 ust. 2–3 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 190–206 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. 6 ust. 1–3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; 
ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
 � § 1, 5, 6, 15, 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 
1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232), 
 � § 109–142 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa-
dzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 
Nr 83, poz. 562; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 520).

 PRAWO PRACY
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WYNAGRODZENIA świadczenia ze stosunku pracy

IZABELA NOWACKA – specjalista ds. kadr i płac

Świadczenia dla zwalnianego
pracownika – warunki wypłaty
Z pracownikiem, z którym pracodawca rozwiązuje stosunek pracy, powinien rozli-
czyć się nie tylko z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Praco-
dawca ustala również prawo do innych świadczeń wiążących się z zakończeniem 
współpracy (np. ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, odprawy emerytalnej lub 
rentowej, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, wynagrodzenia za dni na poszuki-
wanie pracy), oblicza je i wypłaca.

Nie zawsze przyjęty u danego pracodawcy termin 
wypłaty wynagrodzenia pokrywa się z datą odejścia 
pracownika. W przypadku rozwiązania z pracowni-
kiem umowy o pracę przed obowiązującym termi-
nem wypłaty wynagrodzeń, np. w trakcie miesiąca 
czy w ostatnim dniu miesiąca, gdy płatności są do-
konywane w miesiącu następnym (np. 10. dnia mie-
siąca następnego), należne wynagrodzenie za pracę 
wraz z pozostałymi świadczeniami powinny być wy-
płacone w dniu ustania stosunku pracy. Niektórzy 
eksperci prawa pracy zajmują stanowisko, że można 
rozliczyć się z byłym pracownikiem nie w dniu roz-
wiązania stosunku pracy, lecz w najbliższym termi-
nie płatności przypadającym w zakładzie pracy.

Począwszy od dnia następnego po ustaniu zatrud-
nienia osoba nie jest już pracownikiem i nie dotyczy 
jej termin wypłat u byłego pracodawcy. Dlatego, 
zdaniem autorki, rozliczenie powinno mieć miejsce 
najpóźniej ostatniego dnia pracy. W przeciwnym ra-
zie były pracownik może wystąpić z roszczeniem 
o odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń 
ze stosunku pracy. Jedynie w szczególnych sytu-
acjach można uregulować należności później. Doty-
czy to przypadków, gdy na dzień ustania stosunku 
pracy pracodawca nie jest w stanie ustalić wysoko-
ści należnych świadczeń, np. premii czy prowizji, 
a więc dodatkowych składników płacowych.

Przykład
Umowa o pracę rozwiązuje się ostatniego dnia 
miesiąca, a w firmie wypłaty są realizowane

10. dnia miesiąca następnego. Wobec tego pra-
codawca dokonał wypłaty w kolejnym miesiącu, 
czyli 10. Postępowanie pracodawcy należy 
uznać za nieprawidłowe. 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi 
w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczyn-
kowego w całości lub w części z powodu rozwią-
zania (lub wygaśnięcia) stosunku pracy (art. 171 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; da-
lej: k.p.). Pracodawca nie ma obowiązku wypła-
cenia ekwiwalentu pieniężnego tylko wówczas, 
gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu 
w czasie pozostawania pracownika w stosunku 
pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę za-
wartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej 
umowy o pracę z tym pracodawcą.

Za zaległy, nieprzedawniony urlop przysługuje 
pracownikowi ekwiwalent w pełnej wysokości. 
Jeżeli stosunek pracy ustaje w trakcie roku, urlop 
bieżący ulega proporcjonalnemu obniżeniu, 
a więc należy się również ekwiwalent za urlop 
proporcjonalny do okresu przepracowanego.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy 
ustala się, stosując zasady obowiązujące przy ob-
liczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednak 
z pewnymi różnicami. Składniki wynagrodzenia 

dokończenie na str. 27



Kompendium Kadrowe
– procedury 

Postępowanie przy ubieganiu się 
o pomoc z urzędu pracy 

 MARIUSZ P IGULSKI – ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, 
absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji 
z dziedziny kadrowo-płacowej 

Pożyczki na stworzenie stanowisk pracy czy 
refundacja kosztów składek ZUS poniesionych 
przez pracodawcę za bezrobotnego skierowa-
nego do pracy to tylko niektóre rozwiązania, 
które wprowadziła obowiązująca od 27 maja 
2014 r. nowelizacja ustawy o promocji zatrud-
nienia. Sposób ubiegania się o poszczególne 
świadczenia zależy od ich rodzaju. 

Od 27 maja br. zostały wprowadzone roz-
wiązania, które finansowo wspomagają praco-
dawców zatrudniających osoby bezrobotne. Na 
uwagę zasługują:
■  refundacja składek ZUS za młodych pra-

cowników,
■  Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
■  trójstronne umowy szkoleniowe,
■  pożyczka na stworzenie miejsca pracy,
■  świadczenie aktywizacyjne, 
■  wsparcie pracodawców zatrudniających 

bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat,
■  bony,
■  grant na telepracę.

Wszystkie te formy wsparcia stanowią po-
moc de minimis.

Jednorazowa refundacja składek

Pracodawca ma szansę uzyskania częściowego 
zwrotu kosztów – opłaconych za bezrobotnego 

skierowanego przez urząd pracy – składek na 
ubezpieczenia społeczne finansowanych przez 
zakład (chodzi tu o składki na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane 
z własnych środków płatnika). Refundacja odby-
wa się na podstawie umowy zawartej ze starostą 
i nie może przekroczyć 300% wysokości mini-
malnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 
spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania 
charakteryzowanej formy wsparcia (art. 47 usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia).

Procedura występowania o refundację
Krok 1. Wystąpienie do powiatowego urzę-

du pracy z wnioskiem o jednorazową refunda-
cję składek na ubezpieczenia społeczne 
w związku z zamiarem zatrudnienia bezrobot-
nego skierowanego przez urząd pracy.

Krok 2. Podjęcie przez starostę decyzji do-
tyczącej tego, czy wniosek zostanie rozpatrzo-
ny pozytywnie czy też nie. Koniecznym wa-
runkiem przyznania refundacji jest to, aby:

– skierowany bezrobotny był zatrudniony 
u pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy 
przez okres minimum 12 miesięcy,

– po upływie 12 miesięcy zatrudnienia 
skierowany bezrobotny był nadal zatrudniony 
(bez znaczenia pozostaje zarówno wymiar cza-
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su pracy, jak i okres, na jaki została zawarta 
umowa o pracę).

Krok 3. Zawarcie, po pozytywnej decyzji 
starosty, umowy o jednorazową refundację 
składek ZUS, która powinna przede wszystkim 
wskazywać:
■  liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zo-

staną zatrudnieni,
■  termin i wysokość należnej refundacji,
■  obowiązek informowania starosty o przy-

padkach wcześniejszego rozwiązania umo-
wy o pracę ze skierowanym bezrobotnym,

■  obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refun-
dacji w przypadku wykorzystania środków 
niezgodnie z umową oraz tryb i termin tego 
zwrotu.
Krok 4. Podpisanie umowy o pracę ze skie-

rowanym przez urząd pracy bezrobotnym.
Pracodawca, który chce uzyskać refundację 

składek, nie może zatrudnić osoby bezrobotnej 
przed podpisaniem umowy ze starostą.

Dopiero po zawarciu umo-
wy ze starostą pracodawca 
może zatrudnić bezrobot-
nego i uzyskać refundację 
składek ZUS. 

Przykład
Pracodawca podpisał ze starostą umowę 
o jednorazową refundację składek na bezro-
botnego skierowanego z urzędu pracy. Nie-
stety zwolnił go po 8 miesiącach. Nie chcąc 
stracić prawa do refundacji, zatrudnił na jego 
miejsce inną osobę bezrobotną na pół roku. 
Mimo to w przedstawionych okolicznościach 
nie uzyska refundacji, gdyż wymagany w tym 
przypadku 12-miesięczny okres zatrudnienia 
nie jest okresem „sumowanym”, tzn. obejmu-
je okres pozostawania w zatrudnieniu wy-
łącznie jednej osoby bezrobotnej, a nie kilku 
w następujących po sobie okresach.

Refundacja składek przy 
zatrudnianiu osób do 30. roku życia
Od 27 maja 2014 r. pracodawca może starać się 
o refundację kosztów poniesionych na składki 

na ubezpieczenia społeczne należne od praco-
dawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych 
w wieku do 30 lat, którzy podejmują zatrud-
nienie po raz pierwszy w życiu (art. 60c usta-
wy o promocji zatrudnienia).

Warunkiem skorzystania ze wspomnianej 
możliwości jest:
■  zawarcie z urzędem pracy odpowiedniej 

umowy określającej warunki refundacji,
■  zatrudnianie danej osoby jeszcze przez 

okres 6 miesięcy po okresie refundacji.
Omawiana forma wsparcia będzie przysłu-

giwać maksymalnie przez okres do 12 miesię-
cy, w kwocie wskazanej w umowie z urzędem 
pracy, nie wyższej jednak niż połowa minimal-
nego wynagrodzenia za pracę miesięcznie 
obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Poniżej wymieniono przypadki, w których 
konieczny będzie zwrot części lub całości re-
fundacji składek młodych pracowników.

Zwrot części lub całości refundacji 
składek młodych pracowników

Okoliczności, których zaistnienie 
obliguje pracodawcę do zwrotu 

refundacji składek ZUS pracowni-
ków do 30. roku życia

Wysokość kwot, do 
których zwrotu zobowią-

zany jest pracodawca

■  rozwiązanie przez pracodaw-
cę umowy o pracę w trakcie 
przysługiwania refundacji 
kosztów poniesionych na 
składki na ubezpieczenia 
społeczne lub 

■  niewywiązanie się z warunku 
utrzymania osoby w za-
trudnieniu przez 6 miesięcy 
przypadających po ustaniu 
refundacji

całość otrzymanej 
refundacji wraz z od-
setkami ustawowymi 
naliczonymi od dnia 
wypłaty pierwszej 
refundacji , w terminie 
30 dni od dnia doręcze-
nia wezwania starosty

niewywiązanie się z warunku 
utrzymania danego pracownika 
w zatrudnieniu przez 6 miesięcy 
przypadających po ustaniu prawa 
do refundacji składek, w sytuacji 
gdy pracownik zatrudniony był 
przez cały okres posiadania 
prawa do refundacji oraz przez co 
najmniej 3 miesiące po upływie 
okresu refundacji

50% łącznej kwoty 
otrzymanych refundacji, 
w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia wezwa-
nia starosty

Starosta ma prawo wyznaczyć innego bez-
robotnego, na którego będzie przysługiwać re-
fundacja składek ZUS w razie rozwiązania 
umowy o pracę przez pierwotnie skierowanego 
bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy 
o pracę w trybie dyscyplinarnym lub wyga-
śnięcia stosunku pracy w trakcie okresu obję-
tego refundacją albo przed upływem 6 miesię-
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cy po zakończeniu okresu refundacji kosztów 
składek na ubezpieczenia społeczne.

Odmowa przyjęcia innego bezrobotnego 
oznacza obowiązek zwrotu przez pracodawcę 
wszystkich otrzymanych środków wraz z od-
setkami ustawowymi. 

Zwolnienie ze składki na FP
i FGŚP

Dodatkową korzyścią z zawarcia umowy o pra-
cę z osobą bezrobotną w wieku do 30 lat jest 
zwolnienie pracodawcy od obowiązku odpro-
wadzania od wypłacanych jej należności skła-
dek na Fundusz Pracy (dalej: FP) oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(dalej: FGŚP) przez pierwsze 12 miesięcy, po-
cząwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu 
umowy o pracę (art. 104c ustawy o promocji 
zatrudnienia, art. 9c ustawy o ochronie rosz-
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (dalej: KFS) 
utworzono z myślą o finansowaniu przedsię-

wzięć podejmowanych na rzecz kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców. 
Ma to ułatwić przekwalifikowanie lub podnie-
sienie kwalifikacji szkolonych osób oraz do-
stosowanie ich umiejętności do zmieniających 
się wymagań (art. 69a i art. 69b ustawy o pro-
mocji zatrudnienia). 

Środki KFS będą wypłacane na wniosek 
pracodawcy składany do powiatowego urzędu 
pracy i będą mogły być przeznaczone m.in. na 
finansowanie kosztów:
■  kursów i studiów podyplomowych realizo-

wanych z inicjatywy pracodawcy lub za 
jego zgodą,

■  egzaminów umożliwiających uzyskanie do-
kumentów potwierdzających nabycie umie-
jętności, kwalifikacji lub uprawnień zawo-
dowych,

■  niezbędnych badań lekarskich i psycholo-
gicznych wymaganych do podjęcia szkole-
nia.
Na jednego pracownika z KFS mogą być 

przeznaczone środki na sfinansowanie kosztów 
kształcenia w wysokości 80% tych kosztów 
(a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wyso-
kości 100%), nie więcej jednak niż 300% prze-
ciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Procedura ubiegania się o wsparcie na kształcenie

Krok 1. Złożenie wniosku w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo 
miejsce prowadzenia działalności. Wniosek powinien zawierać:
■  dane pracodawcy: nazwę firmy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, oznaczenie 

przeważającego rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbę pracowników, dane osoby wskazanej 
przez pracodawcę do kontaktów z urzędem pracy,

■  wskazanie działań, które mają być finansowane z KFS, i termin ich podejmowania,
■  liczbę osób według grup wieku 15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, które będą się kształcić,
■  określenie całkowitej wysokości wydatków przeznaczonych na kształcenie, wnioskowaną wysokość środków 

z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę,
■  uzasadnienie potrzeby kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb praco-

dawcy

 Krok 2. Rozpatrzenie wniosku przez urząd pracy (w terminie 30 dni od dnia jego złożenia). Jeśli wniosek praco-
dawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza co najmniej 7-dniowy termin na jego 
poprawienie lub uzupełnienie

Odmowa przyznania środków z KFS (pracodawca Przyznanie środków i zawarcie ze starostą umowy 
musi otrzymać uzasadnienie odmowy) w tym zakresie
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Priorytetem KFS na lata 2014–2015 
jest wsparcie edukacji ustawicznej osób w wie-
ku 45+.

Szczegółowy sposób i tryb rozdzielania 
środków pieniężnych KFS określa rozporzą-
dzenie w sprawie przyznawania środków 
z KFS.

Starosta może przeprowadzać kontrolę 
u pracodawcy w zakresie przestrzegania posta-
nowień umowy dotyczącej wsparcia z KFS, 
wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem 
przyznanych funduszy, właściwego dokumen-
towania oraz rozliczania przez pracodawcę 
otrzymanych środków.

Trójstronna umowa 
szkoleniowa

Jednym z nowych rozwiązań, w ramach które-
go urząd pracy może organizować na wniosek 
pracodawcy szkolenie bezrobotnych, jest trój-
stronna umowa szkoleniowa zawierana pomię-
dzy starostą, pracodawcą i instytucją szkole-
niową (art. 40 ust. 2e ustawy o promocji 
zatrudnienia). 

Pracodawca zainteresowany zamówieniem 
szkolenia dostosowanego do jego potrzeb skła-
da wniosek w powiatowym urzędzie pracy 
właściwym ze względu na siedzibę pracodaw-
cy albo miejsce prowadzenia działalności. 
Wniosek powinien zawierać:
■  nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce 

prowadzenia działalności oraz nr PKD,
■  wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju 

wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów 
na szkolenie,

■  spodziewany zakres umiejętności, upraw-
nień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku 
szkolenia,

■ informację o liczbie uczestników szkole-
nia (§ 73 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji oraz try-
bu i sposobów prowadzenia usług rynku pra-
cy).

Wnioski rozpatrywane są przez starostę 
zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 
7 dni. Tyle samo czasu ma pracodawca na uzu-
pełnienie wniosku, gdy jest on nieprawidłowo 
wypełniony lub niekompletny. 

W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku 
starosta musi uzasadnić odmowę. Gdy rozpa-
trzenie jest pozytywne, dochodzi do zawarcia 
trójstronnej umowy szkoleniowej.

Pożyczka na utworzenie 
stanowiska pracy

Na mocy nowych uregulowań pracodawcy mogą 
starać się o preferencyjnie oprocentowaną po-
życzkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezro-
botnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez 
powiatowy urząd pracy (art. 61h ustawy o promo-
cji zatrudnienia).

Warunki udzielenia pożyczki
■  wysokość wynosząca maksymalnie 6-krotność przecięt-

nego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od pierw-
szego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez 
Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”

■  okres spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata
■  stałe oprocentowanie wynoszące w skali roku 0,25 stopy 

redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank 
Polski (co aktualnie oznacza oprocentowanie na poziomie 
0,69% w skali roku)

■  forma zabezpieczenia spłaty i zwrotu w postaci:
–  weksla własnego in blanco oraz
–  poręczenia 2 osób fizycznych lub ustanowione inne 

zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek 
w zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka 
kredytowego

Procedura ubiegania się o pożyczkę 
na utworzenie stanowiska pracy

Krok 1. Przedłożenie wniosku o pożyczkę 
w powiatowym urzędzie pracy wraz z:
■  kosztorysem dotyczącym tworzonego stano-

wiska pracy dla bezrobotnej osoby,
■  deklaracją co do wyboru formy zabezpie-

czenia prawnego spłaty i zwrotu pożyczki 
(np. weksel lub poręczenie 2 osób).
Krok 2. Zawarcie umowy (po uprzednim 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracodaw-
cy), na podstawie której zostanie wypłacona 
pożyczka. Pożyczkę udzielają pośrednicy fi-
nansowi (bank lub instytucja finansowa) wy-
bierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krok 3. Wydatkowanie środków uzyska-
nych z pożyczki zgodnie z postanowieniami 
zawartej umowy. Niezbędne będzie gromadze-
nie przez pracodawcę dokumentów, które po-
twierdzają poszczególne zakupy (np. rachunki 
i faktury VAT).

Krok 4. Poinformowanie przez pracodawcę 
– pożyczkobiorcę powiatowego urzędu pracy 
i pośrednika finansowego z 14-dniowym wy-
przedzeniem o terminie zatrudnienia bezrobot-
nego oraz potwierdzenie faktu przyjęcia bez-
robotnego do pracy, w terminie 7 dni od dnia 
jego zatrudnienia.
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Krok 5. Przekazanie przez pracodawcę 
urzędowi pracy i pośrednikowi finansowemu 
informacji o rozwiązaniu umowy o pracę ze 
skierowanym bezrobotnym, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania 
(w tym przypadku urząd pracy może skiero-
wać kolejnego bezrobotnego spełniającego 
wymagania utworzonego stanowiska pracy, 
a gdy tego nie uczyni w terminie 30 dni, wów-
czas pożyczkobiorca ma prawo zatrudnić na 
tym stanowisku bezrobotnego bez skierowania 
urzędu pracy).

Tworzone stanowisko pracy nie może być 
finansowane jednocześnie w ramach pożyczki 
i refundacji kosztów wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy dla skierowanego bez-
robotnego.

Pracodawca nie może 
jednocześnie ze środków 
uzyskanych z pożyczki 
i refundacji kosztów wypo-
sażenia finansować stano-
wiska pracy tworzonego dla 
bezrobotnego.

Pracodawca będzie zobowiązany zwrócić 
niespłaconą kwotę pożyczki na utworzenie sta-
nowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi, 
naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 
dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli:
■  zatrudniał na utworzonym stanowisku bez-

robotnego krócej niż 12 miesięcy lub
■  naruszył inne warunki umowy, na podsta-

wie której nastąpiła wypłata pożyczki.
W takich okolicznościach kwota niespłaco-

nej pożyczki zostanie zwiększona o kwotę 
uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy 
oprocentowania spłaconej części pożyczki 
w stosunku do oprocentowania rynkowego, 
obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

Pożyczka nie zostanie przyznana pracodaw-
com:
■  zalegającym ze spłatą rat pożyczki na pod-

jęcie działalności gospodarczej oraz po-
życzki na utworzenie stanowiska pracy,

■  mającym zadłużenie z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, 
FGŚP lub innych danin publicznych,

■  karanym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem 
z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w ro-
zumieniu ustawy – Kodeks karny lub ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary.

Przykład
Przedsiębiorca prowadzący zakład fryzjer-
ski w Lutomiersku złożył w powiatowym 
urzędzie pracy w Pabianicach wniosek o po-
życzkę na utworzenie dodatkowego stano-
wiska pracy dla fryzjera damskiego. Do 
wniosku załączył kosztorys zawierający na-
stępujące pozycje:
■  fotel fryzjerski – 1300 zł,
■  konsoleta z szafką – 2000 zł,
■  suszarka tradycyjna – 400 zł,
■  suszarka hełmowa – 700 zł,
■  lokówka – 400 zł,
■  prostownica do włosów – 200 zł,
■  sauna fryzjerska – 1900 zł,
■  odtwarzacz płyt CD – 400 zł.
Urząd pracy, analizując ww. kosztorys, za-
kwestionował zasadność pokrycia ze środ-
ków pochodzących z pożyczki zakupu od-
twarzacza CD. Nie jest to sprzęt niezbędny 
do wykonywania pracy na stanowisku fry-
zjera. W tej sytuacji przedsiębiorca był zmu-
szony przygotować raz jeszcze kosztorys, 
pomijając pozycję dotyczącą zakupu od-
twarzacza CD.

Świadczenie aktywizacyjne

Jest to nowe świadczenie finansowane ze środ-
ków FP, przyznawane pracodawcy za zatrud-
nienie na pełny etat skierowanych do pracy 
bezrobotnych:
■  powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej z wychowywaniem dziecka,
■ sprawujących opiekę nad osobą zależną, 
którzy w okresie ostatnich 3 lat przed rejestra-
cją w urzędzie pracy zrezygnowali z zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na 
konieczność wychowywania dziecka lub spra-
wowania opieki nad osobą zależną. 

Aby pracodawca mógł otrzymać omawiane 
świadczenie, musi:
Krok 1. podpisać odrębną umowę ze starostą,
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Krok 2. zatrudniać przez odpowiednio długi 
okres osobę skierowaną z urzędu pracy.

Okres i wysokość świadczenia 
aktywizacyjnego

Okres, przez 
jaki przysługuje 

świadczenie
Wysokość świadczenia

12 miesięcy 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie za każdego skierowanego bez-
robotnego przyjętego do pracy z gwarancją 
dalszego zatrudniania po ustaniu prawa 
do świadczenia przez okres co najmniej 
6 miesięcy

18 miesięcy 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie za każdego skierowanego bez-
robotnego przyjętego do pracy z gwarancją 
dalszego zatrudniania po ustaniu prawa 
do świadczenia przez okres co najmniej 
9 miesięcy

W niektórych przypadkach pracodawca bę-
dzie zmuszony zwrócić całość lub część pienię-
dzy uzyskanych dzięki wypłacaniu mu świad-
czeń aktywizacyjnych. Okoliczności, w których 
będzie to konieczne, obrazuje tabela.

Zwrot świadczeń aktywizacyjnych
Okoliczności, których zaistnienie 
obliguje pracodawcę do zwrotu 

otrzymanych świadczeń 
aktywizacyjnych

Wysokość kwot, do któ-
rych zwrotu zobowiąza-

ny jest pracodawca

rozwiązanie przez pracodawcę 
z bezrobotnym umowy o pracę 
w trakcie przysługiwania świad-
czenia aktywizacyjnego lub niewy-
wiązania się z warunku utrzymania 
osoby w zatrudnieniu przez okres 
odpowiednio 6 lub 9 miesięcy 
przypadających po ustaniu prawa 
do tego świadczenia

całość otrzymanych 
świadczeń aktywizacyj-
nych wraz z odsetkami 
ustawowymi naliczo-
nymi od dnia wypłaty 
pierwszego świadcze-
nia, w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia 
wezwania starosty

niewywiązanie się z warunku 
utrzymania danego pracowni-
ka w zatrudnieniu przez okres 
odpowiednio 6 lub 9 miesięcy 
przypadających po ustaniu prawa 
do tego świadczenia, w sytuacji gdy 
pracownik zatrudniony był przez 
cały okres uzyskiwania świadczenia 
aktywizacyjnego oraz przez co 
najmniej połowę okresu wymaga-
nego utrzymania w zatrudnieniu 
po upływie prawa do świadczenia 
(czyli 3 lub 6 miesięcy)

50% łącznej kwoty 
otrzymanych świad-
czeń, w terminie 
30 dni od dnia doręcze-
nia wezwania starosty

W razie:
■  rozwiązania umowy o pracę przez samego 

pracownika objętego świadczeniem aktywi-
zacyjnym bądź rozwiązania z nim umowy 
o pracę w trybie dyscyplinarnym, 

■  wygaśnięcia stosunku pracy ww. pracowni-
ka w trakcie przysługiwania tego świadcze-
nia lub przed upływem okresu utrzymania 
zatrudnienia wynoszącego odpowiednio 
6 lub 9 miesięcy,

starosta ma prawo skierować na zwolnione 
miejsce pracy innego bezrobotnego. 

Odmowa przez pracodawcę przyjęcia innej 
osoby bezrobotnej będzie oznaczać koniecz-
ność zwrócenia całości kwot otrzymanych ty-
tułem świadczeń aktywizacyjnych wraz z usta-
wowymi odsetkami. 

Jedynie w przypadku braku możliwości skie-
rowania odpowiedniego bezrobotnego przez 
urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pra-
codawca nie zwraca uzyskanych środków.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje 
pracodawcy w razie uzyskania przez niego 
prawa do pożyczki z FP na utworzenie miejsca 
pracy dla osoby, która miałaby być objęta ww. 
świadczeniem.

Wsparcie pracodawców 
zatrudniających bezrobotnych 
w wieku 50+
W celu aktywizacji zawodowej osób bezrobot-
nych powyżej 50. roku życia ustawodawca prze-
widział wprowadzenie dofinansowania do ich 
wynagrodzenia (art. 60d ustawy o promocji za-
trudnienia). Będzie ono przysługiwało po uprzed-
nim podpisaniu umowy ze starostą, w której:
■  zostanie określona kwota dofinansowania, 

przy czym jego wysokość nie będzie mogła 
być wyższa niż połowa minimalnego wyna-
grodzenia za pracę miesięcznie obowiązują-
cego w dniu zawarcia umowy, za każdego 
zatrudnionego bezrobotnego,

■  pracodawca zagwarantuje zatrudnienie bez-
robotnego po zakończeniu okresu objętego 
dofinansowaniem przez czas równy co naj-
mniej połowie tego okresu.

Okres dofinansowania i okres 
zatrudnienia po zakończeniu 
dopłacania do pensji 
bezrobotnego 50+

Wiek 
bezrobotnego

Okres 
dofinansowania

Okres wymaganego 
zatrudnienia po zakoń-
czeniu dopłat do pensji

50–60 lat 12 miesięcy 6 miesięcy
Powyżej 60 lat 24 miesiące 12 miesięcy
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Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z warun-
ku dalszego zatrudniania skierowanego bezro-
botnego po upływie okresu przysługiwania 
dofinansowania wynagrodzenia, będzie musiał 
zwrócić:
■  całość otrzymanej pomocy (z ustawowymi 

odsetkami) lub
■  50% uzyskanego wsparcia (wraz z odsetka-

mi), jeśli firmie udało się utrzymać zatrud-
nienie co najmniej przez 3 (bądź odpowied-
nio 6) miesiące po zakończeniu refundacji.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę 

przez skierowanego bezrobotnego lub rozwią-
zania umowy w trybie dyscyplinarnym bądź 
wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu 
objętego dofinansowaniem albo przed upły-
wem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, 
starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy 
innego bezrobotnego. Pracodawca nie zwraca 
uzyskanego dofinansowania, jeżeli nie ma od-
powiedniego bezrobotnego na to stanowisko.

Bony dla młodych

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia 
wprowadza dodatkowe instrumenty wspierają-
ce zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy, 
takie jak: bony szkoleniowe, bony stażowe, 
bony zatrudnieniowe oraz bony na zasiedlenie.

Z punktu widzenia pracodawcy najwięcej 
korzyści daje bon zatrudnieniowy, stanowiący 
dla przedsiębiorcy gwarancję refundacji (przez 
okres 12 miesięcy) części kosztów wynagro-
dzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 
(miesięcznie maksymalnie w wysokości zasił-
ku dla bezrobotnych w kwocie należnej 
w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania 
prawa do tego zasiłku) w związku z zatrudnie-
niem bezrobotnego, któremu urząd pracy przy-
znał ten bon. W ramach bonu pracodawca jest 
zobowiązany do przyjęcia bezrobotnego do 
pracy na 18 miesięcy.

Procedura ubiegania się o bon zatrudnieniowy
Krok 1. Bezrobotny w wieku do 30 lat wy-

stępuje do urzędu pracy z wnioskiem o przy-
znanie bonu.

Krok 2. Przyznanie bonu zatrudnieniowe-
go przez starostę.

Krok 3. Bezrobotny, który otrzymał bon 
zatrudnieniowy, poszukuje pracodawcy, który 
wyrazi gotowość jego zatrudnienia, na zasa-

dach określonych dla bonu. Robi to w wyzna-
czonym przez starostę terminie.

Krok 4. Realizacja bonu zatrudnieniowego 
następuje na podstawie umowy zawieranej 
przez starostę z pracodawcą.

Grant na utworzenie stanowiska 
pracy w formie telepracy

Grant na utworzenie stanowiska pracy w for-
mie telepracy jest instrumentem skierowanym 
do pracodawcy decydującego się na zatrudnie-
nie w formie telepracy:
■  bezrobotnych rodziców powracających na 

rynek pracy – wychowujących co najmniej 
jedno dziecko w wieku do 6 lat,

■  bezrobotnych sprawujących opiekę nad oso-
bą zależną, 

którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzę-
dzie pracy zrezygnowali z zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej z powodu konieczności 
wychowywania dziecka lub sprawowania opie-
ki nad osobą zależną. 

Procedura uzyskiwania grantu na telepracę
Krok 1. Zaplanowanie stworzenia stanowi-

ska pracy, na którym praca będzie wykonywa-
na regularnie poza zakładem pracy, z wykorzy-
staniem środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną.

Krok 2. Zawarcie ze starostą umowy, 
w której pracodawca zobowiązuje się do odpo-
wiednio długiego zatrudniania (pod groźbą 
obowiązku zwrotu grantu) skierowanego 
z urzędu pracy bezrobotnego rodzica lub bez-
robotnego sprawującego opiekę nad osobą za-
leżną.

Krok 3. Wypłata przez urząd pracy grantu, 
który na mocy postanowień umowy przezna-
czony musi zostać na zakupy potrzebne do 
utworzenia stanowiska pracy w formie telepra-
cy. Poszczególne zakupy powinny być odpo-
wiednio udokumentowane, np. rachunkami lub 
fakturami.

Przepisy nie określają wprost, czy środki 
w postaci grantu mają być wypłacane z góry, 
czy też z dołu – jako zwrot poniesionych wcze-
śniej przez pracodawcę wydatków niezbęd-
nych do stworzenia warunków pracy dla tele-
pracownika. Analizując charakter omawianego 
świadczenia i odnoszące się do niego regula-
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cje, słuszny wydaje się pogląd, w myśl którego 
powinno ono być wypłacane z góry. Przema-
wia za tym fakt, że:
■  grant przeznaczony ma być na utworzenie 

stanowiska pracy w formie telepracy,
■   ustawodawca przewidział obowiązek zwro-

tu grantu w razie jego niewykorzystania lub 
nieprawidłowego wykorzystania. 

Wysokość grantu i wymagany okres 
zatrudniania osoby, na którą został 
przyznany grant

Maksymalna wysokość gran-
tu na utworzenie jednego 

stanowiska pracy w formie 
telepracy

Wymagany okres zatrudnia-
nia osoby, na którą został 

przyznany grant

6-krotność minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę brutto 
obowiązującego w dniu 
zawarcia umowy ze starostą

12 miesięcy – w przypadku 
zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy
18 miesięcy – w razie zatrud-
nienia na pół etatu

Gdy warunek odpowiednio długiego okresu 
zatrudnienia nie zostanie spełniony, wówczas za-
kład pracy będzie musiał zwrócić grant w kwo-
cie proporcjonalnej do okresu nieutrzymania za-
trudnienia wraz z odsetkami ustawowymi 
liczonymi od dnia jego otrzymania. Natomiast 
w sytuacji wykorzystania przyznanych środków 
niezgodnie z umową lub ich niewykorzystania, 
pracodawca będzie zobligowany do zwrotu gran-
tu w całości (z odsetkami ustawowymi).

Grant nie może zostać przyznany na utwo-
rzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:
■  małżonka, rodzica lub rodzeństwa praco-

dawcy,

■  dziecka własnego lub przysposobionego: 
pracodawcy, jego małżonka lub rodzeństwa.

Przykład
Pracodawca utworzył dla młodej kobiety, po 
2-letnim okresie pozostawania bez zatrud-
nienia z uwagi na opiekę na dzieckiem 
w wieku 3 lat, miejsce w formie telepracy na 
1/2 etatu. W związku z tym otrzymał grant 
na podstawie umowy zawartej z urzędem 
pracy, zobowiązując się do zatrudniania te-
lepracownika przez 18 miesięcy. Gdyby zało-
żyć, że po upływie roku z powodu 
reorganizacji przedsiębiorstwa telepracow-
nik został zwolniony, pracodawca będzie 
musiał zwrócić 1/3 przydzielonego grantu 
(proporcjonalnie do okresu, w którym praco-
dawca nie wywiązał się z obowiązku zatrud-
nienia osoby, na którą otrzymał grant).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 40, 47, 60a–60d, 61e–61h, 61k, 61m, 61o, 61x, 66m, 104c usta-
wy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 598),
 � art. 9c ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 272; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � § 73–75 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realiza-
cji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 667),
 � § 5–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 
2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639).

W najbliższym numerze „Serwisu PP”
 dodatek „Prawo w jednostkach budżetowych”:

„Najczęstsze nieprawidłowości w zatrudnianiu i wynagradzaniu pracowników 
– analiza wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych”. 

W dodatku m.in.:
■  jak należy ustalić wynagrodzenie w razie zatrudnienia na stanowisku dyrektora 

zespołu szkół osoby niebędącej nauczycielem,
■  gdzie należy przechowywać informację o złożeniu przez pracownika oświadcze-

nia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej,
■  w jakich okresach należy wypłacać ryczałt na używanie samochodu prywatnego 

do celów służbowych dla wójta.
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praca w godzinach nadliczbowych WYNAGRODZENIA

określone w stawce miesięcznej w stałej wysoko-
ści uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu 
w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa 
do tego ekwiwalentu, tj. w dniu ustania stosunku 
pracy. Natomiast elementy zmienne, przysługują-
ce pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 mie-
siąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu, uwzględnia się przy jego ustalaniu 
w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracow-
nika urlop wypoczynkowy oblicza się:

Krok 1. dzieląc sumę miesięcznych wynagro-
dzeń przez współczynnik, który w 2014 r. wynosi 
20,83 (przy zatrudnieniu na pełny etat),

Krok 2. dzieląc otrzymany wynik (ekwiwalent 
za 1 dzień urlopu) przez liczbę odpowiadającą 
dobowej normie czasu pracy obowiązującej pra-
cownika (zwykle przez 8),

Krok 3. mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za 
jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewy-
korzystanego przez pracownika urlopu wypo-
czynkowego.

W podstawie ekwiwalentu za urlop uwzględnia 
się składniki wynagrodzenia przysługujące pra-
cownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. Cho-
dzi o te wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpo-
średnio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu, w średniej wysokości z tego okresu, 
np. premię roczną przyjmuje się w wysokości 1/12.

Podstawę ekwiwalentu ustala się z uwzględnie-
niem wynagrodzenia i innych świadczeń ze sto-
sunku pracy, z wyłączeniem należności wymienio-
nych w § 6 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypo-
czynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodze-
nia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop. Są to np. jednorazowe lub nieperiodyczne 
wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za 
określone osiągnięcie, wynagrodzenie: urlopowe, 
chorobowe, za czas niezawinionego przestoju, na-
grody jubileuszowe, kwoty wyrównań do poziomu 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy 
przyjąć, że do ustalenia podstawy wymiaru ekwi-
walentu nie włącza się premii uznaniowych o ce-
chach nagrody, niemających charakteru roszcze-
niowego. Nie jest to składnik wynagrodzenia 
przysługujący pracownikowi, lecz wypłacany wy-
łącznie w zależności od swobodnego uznania 

i woli pracodawcy. Wynika to z wyroku Sądu Naj-
wyższego z 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00, OSNP 
2002/3/77, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Premii uznaniowych 
pracodawca nie powinien 
włączać do podstawy 
wymiaru ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy.

Odprawa emerytalna lub rentowa
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawnia-
jące do emerytury lub renty, którego stosunek 
pracy ustał w związku z przejściem na jedno 
z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna 
w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia 
(chyba że przepisy wewnętrzne u pracodawcy 
przewidują wypłatę odpraw korzystniejszych). 
Odejście na emeryturę nie musi być jednak jedy-
ną, wyłączną i bezpośrednią przyczyną rozwiąza-
nia stosunku pracy (wyrok SN z 16 listopada 
2000 r., I PKN 81/00, OSNP 2002/11/265, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl). Przyczyną ustania 
stosunku pracy może być przejście na emeryturę 
bądź rentę, a podstawą rozwiązania umowy – np. 
ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwol-
nieniach grupowych). Wówczas pracownikowi 
przysługują 2 odprawy, tj. jedna emerytalna, 
a druga pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Odprawę emerytalną oblicza się według zasad 
ustalania podstawy do ekwiwalentu za urlop wy-
poczynkowy. Odprawa jest zwolniona ze składek 
na ZUS, ale podlega opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym.

Przykład
Umowa o pracę została rozwiązana z pracowni-
kiem 30 kwietnia 2014 r. w związku z przejściem 
na emeryturę. Otrzymywał on:
■  wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce 

– 2500 zł,
■ dodatek funkcyjny – 200 zł,
■  zmienną premię miesięczną w wysokości: za 

styczeń 150 zł, za luty 100 zł i za marzec 200 zł.

dokończenie ze str. 18
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WYNAGRODZENIA świadczenia ze stosunku pracy

Składniki stałe wynagrodzenia w sumie wynio-
sły 2700 zł. Suma premii uzyskanych w ciągu 
3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia 
prawa do odprawy (450 zł) podzielona przez 
3 daje premię średnią 150 zł (450 zł : 3). Premia 
wraz z kwotą stałych składników, tj. 2850 zł 
(2700 zł + 150 zł), stanowi wysokość odprawy 
emerytalnej.

Odprawa w razie zwolnień 
grupowych
Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania z pra-
cownikiem stosunku pracy z przyczyn stojących 
po stronie pracodawcy przysługuje od firmy za-
trudniającej co najmniej 20 pracowników.

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego 
(bądź indywidualnego), przysługuje odprawa 
pieniężna w wysokości 1-, 2- lub 3-miesięcznego 
wynagrodzenia, w zależności od stażu pracy 
u zwalniającego pracodawcy. Odprawę oblicza-
my na zasadach, jakie obowiązują przy ustalaniu 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Maksy-
malną wysokość odprawy wyznacza 15-krotność 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązu-
jącego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 
Wskazane przez ustawodawcę ograniczenie nie 
oznacza jednak, że pracodawca nie może pod-
nieść świadczenia w razie dokonywania zwol-
nień wśród pracowników. Prawo pracy nie zaka-
zuje stosowania wobec pracowników korzyst-
niejszych rozwiązań niż wynikające z ogólnych 
przepisów.

W 2014 r. maksymalna wysokość 
odprawy z tytułu zwolnień 
grupowych wynosi 25 200 zł 
(15-krotność minimalnego 
wynagrodzenia, tj. 1680 zł).

Odprawa jest opodatkowana podatkiem docho-
dowym niezależnie od wysokości i jest zwolniona 
ze składek na ZUS.

Odszkodowanie za skrócenie okresu 
wypowiedzenia
Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy 
o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje:

■ z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy albo

■ z innych przyczyn niedotyczących pracowni-
ków,

pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwią-
zania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcz-
nego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 mie-
siąca. W takim przypadku pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie w wysokości wyna-
grodzenia za pozostałą część okresu wypowie-
dzenia.

Odszkodowanie oblicza się również, stosując 
zasady dotyczące ekwiwalentu za urlop.

Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wy-
powiedzenia umowy o pracę jest zwolnione ze 
składek na ZUS. Nie korzysta natomiast ze zwol-
nienia podatkowego.

Wynagrodzenie za dni 
na poszukiwanie pracy
W okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowie-
dzenia umowy o pracę dokonanego przez praco-
dawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na 
poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia (art. 37 § 1 k.p.).

Wymiar zwolnienia wynosi:
■ 2 dni robocze – w okresie 2-tygodniowego 

i 1-miesięcznego wypowiedzenia,
■ 3 dni robocze – w okresie 3-miesięcznego wy-

powiedzenia, także w przypadku jego skróce-
nia do 1 miesiąca, np. w razie likwidacji praco-
dawcy (art. 361 § 1 k.p.).
Zwolnienie od pracy przeznaczone na szukanie 

nowego zatrudnienia nie spowoduje obniżenia 
pensji. Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas 
tego zwolnienia od pracy stosuje się zasady obo-
wiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, 
z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wy-
sokości przeciętnej (chodzi tu o zmienne elemen-
ty płacy) oblicza się z miesiąca, w którym przy-
padło zwolnienie od pracy, a nie z 3 miesięcy 
poprzedzających to zwolnienie.

Przykład
Z pracownikiem zatrudnionym na umowę na 
czas nieokreślony 29 kwietnia 2014 r. rozwiąza-
no umowę o pracę za 1-miesięcznym wypowie-
dzeniem. Umowa rozwiązała się 31 maja br. 
W dniach 12 i 13 maja pracownik korzystał 
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praca w godzinach nadliczbowych WYNAGRODZENIA

z 2 przysługujących mu dni wolnych na poszuki-
wanie pracy. Otrzymywał wynagrodzenie stałe 
w wysokości 3550 zł miesięcznie oraz mie-
sięczną premię, wynoszącą od 10 do 30% płacy 
zasadniczej. W maju premia pracownika wynio-
sła 355 zł (10% x 3550 zł). Do przepracowania 
było 160 godzin. Obliczając wynagrodzenie za 
płatne dni nieobecności, należy uwzględnić wy-
nagrodzenie zmienne w wysokości wypłaconej 
w maju. Podstawę wymiaru tego wynagrodze-
nia stanowi stawka godzinowa ustalona z kwo-
ty 355 zł (premia), z tym że bierzemy pod uwa-
gę tylko godziny faktycznie przepracowane.
355 zł : 144 godz. (godziny do przepracowania 
160 godz. – 16 godz. zwolnienia) = 2,47 zł,
2,47 zł x 16 godz. (2 x 8 godz.) = 39,52 zł.
Pracownik powinien w maju otrzymać stałe, peł-
ne wynagrodzenie w wysokości 3550 zł, wyna-
grodzenie za dni wolne na szukanie pracy 
– 39,52 zł oraz przysługującą premię.

Obowiązki pracodawcy związane 
z zajęciem wynagrodzenia
Pracodawca, który dotąd potrącał pracownikowi 
– dłużnikowi określone należności zgodnie z za-
jęciem egzekucyjnym, w razie rozwiązania z nim 
stosunku pracy ma określone obowiązki wynika-
jące z ustawy – Kodeks postępowania cywilnego; 
dalej: k.p.c. (art. 884 k.p.c.). Przede wszystkim 
zajęcie obowiązuje nadal, nawet gdy po zajęciu 
nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy 
albo choćby zakład pracy przeszedł na inną oso-
bę, jeżeli osoba ta wiedziała o zajęciu.

W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużni-
kiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmian-
kę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi 
świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca 
dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodaw-
cy zawiadomienie komornika i dokumenty doty-
czące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia 
o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu 
toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka 
w świadectwie pracy powinna zawierać oznacze-
nie komornika, który zajął należność, oraz numer 
sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wyso-

kość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiado-
mienia komornikowi ma skutki zajęcia należności 
dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia 
zawiadomienia do tego pracodawcy.

Z kolei nowy pracodawca, któremu pracownik 
przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zaję-
ciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracow-
nika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz 
wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy 
pracodawca, któremu pracownik nie okazał świa-
dectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przed-
tem zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić po-
przedniego pracodawcę o jego zatrudnieniu, chyba 
że pracownik przedstawi zaświadczenie tego zakła-
du stwierdzające, że jego należności nie były zajęte.

Obowiązek powiadomienia komornika o zmia-
nie pracodawcy obciąża również dłużnika. O obo-
wiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania 
dłużnik powinien być pouczony przy zawiado-
mieniu go o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 361–37, art. 921, 97, 171, 172 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. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, 
poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),
 � art. 884 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 616),
 � § 2 pkt 1, pkt 7, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wy-
nagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro-
dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, od-
praw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 
Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
 � § 6, 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagro-
dzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353),
 � § 2 ust. 1 pkt 2, 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 127, poz. 860).

Z a c h ę c a m y  d o  p r e n u m e r a t y  „ S e r w i s u  P P ”  n a  2 0 1 4  r.
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WYNAGRODZENIA świadczenia ze stosunku pracy

MAREK ROTKIEWICZ – ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W jakim terminie należy zlecać przelew 
wynagrodzeń pracowników
W firmie wynagrodzenia są wypłacane przelewem na rachunki bankowe pracowni-
ków. Zwykle przelew zlecamy w przyjętym w regulaminie pracy dniu wypłaty wyna-
grodzeń. Okazało się, że wynagrodzenia wpływają na konta pracowników nawet 
2 dni po terminie. Czy w tej sytuacji obowiązek terminowej wypłaty wynagrodzeń jest 
przez nas spełniony – pyta Czytelniczka z Głogowa.

Nie. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia w ter-
minie wskazanym w regulaminie pracy oznacza, 
że tego dnia pracownik powinien mieć możli-
wość dysponowania swoją pensją. Powinni zatem 
Państwo dokonywać przelewu wynagrodzeń na 
tyle wcześnie, aby w dniu ustalonym jako dzień 
wypłaty pensja była na rachunkach pracowni-
ków.

Wypłacając wynagrodzenie na rachunek ban-
kowy (jeżeli pracownik złożył pracodawcy taką 
dyspozycję lub przewiduje to układ zbiorowy pra-
cy), należy pamiętać, że:
■  jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia 

za pracę jest dniem wolnym od pracy, wyna-
grodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym,

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

co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym 
z góry terminie. Termin wypłaty nie może przy 
tym zostać określony później niż na 10. dzień 
miesiąca następującego po miesiącu, za który 
przysługuje wynagrodzenie.

Datę wypłaty określa się w przepisach we-
wnętrznych, np. w regulaminie pracy, a jeżeli 
pracodawca nie jest zobowiązany do opracowa-
nia tego regulaminu, podaje ten termin w in-
formacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 
ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Jest to 
dzień, do upływu którego pracownik ma mieć 
możliwość rozporządzania swoim wynagrodze-
niem. Dotyczy to zarówno wypłaty gotówkowej 
(dokonywanej w kasie zakładu pracy), jak i prze-
lewu na rachunek bankowy pracownika.

Przykład
Pracodawca wskazał w regulaminie pracy, że 
jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada 
na dzień wolny od pracy, to wypłata następuje 
kolejnego dnia. Zatem w stosunku do wypłaty 
wynagrodzenia ustanowił zasadę, zgodnie 
z którą, jeżeli koniec terminu do wykonania czyn-
ności przypada na dzień uznany ustawowo za 
wolny od pracy, termin upływa następnego dnia. 
Takie postanowienie regulaminu pracy jest nie-
ważne. Zamiast niego stosujemy ogólne przepi-
sy prawa pracy, zgodnie z którymi, jeżeli termin 
wypłaty przypada w dzień wolny, to wypłata na-
stępuje dzień wcześniej.

W odniesieniu do terminu „wypłata wynagro-
dzenia” w Kodeksie pracy istnieją jasne i wyraź-
ne postanowienia (art. 85 § 2 i 3 k.p.). Postano-
wienie zmieniające te zasady, np. wskazujące, że 
w przypadku niedzieli lub święta przypadających 
w dniu wypłaty wynagrodzenia, taka wypłata na-
stępowałaby dopiero następnego dnia, będzie nie-
ważne z mocy prawa (art. 9 § 3 k.p.).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 9 § 3, art. 18, art. 29 § 3, art. 85 § 2–3, art. 86 § 3, 
art. 1041 § 1 pkt 5, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 115 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

WYNAGRODZENIA wypłata wynagrodzenia
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okres wyczekiwania ZUS

ŁUKASZ GOZDALSKI – specjalista ds. ubezpieczeń społecznych, były pracownik ZUS 

Ustalanie okresu wyczekiwania 
na prawo do zasiłków
Okres wyczekiwania ma zastosowanie tylko do świadczeń z ubezpieczenia choro-
bowego, tj. zasiłku i wynagrodzenia chorobowego. Prawo do pozostałych świad-
czeń: do zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadko-
wego oraz do zasiłku opiekuńczego, ubezpieczony nabywa bez okresu wyczekiwania. 

Zasiłek chorobowy przysługuje po upływie tzw. 
okresu wyczekiwania, czyli po odpowiednio dłu-
gim podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu 
przed powstaniem niezdolności do pracy z powo-
du choroby. Dla osób ubezpieczonych obowiązko-
wo okres wyczekiwania wynosi 30 dni, a dla 
ubezpieczonych dobrowolnie 90 dni. 

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobo-
wego przysługuje bez okresu wyczekiwania, czyli 
od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu, 
w czterech przypadkach, tj., jeżeli: 
■  ubezpieczony jest absolwentem szkoły lub szkoły 

wyższej i został objęty ubezpieczeniem chorobo-
wym lub przystąpił do ubezpieczenia chorobowe-
go w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub 
uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

■  niezdolność do pracy została spowodowana 
wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, 

■  ubezpieczony podlega ubezpieczeniu obowiązko-
wo i ma wcześniejszy co najmniej 10-letni okres 
obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, 

■  ubezpieczony był posłem lub senatorem i przy-
stąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 
90 dni od ukończenia kadencji. 
W przypadku ubezpieczonych będących absol-

wentami za datę ukończenia szkoły przyjmuje się 
datę podaną w świadectwie ukończenia szkoły, 
a za datę uzyskania dyplomu ukończenia studiów 
wyższych datę znajdującą się na dyplomie. 

Przykład 
Pracownik został zatrudniony 5 maja 2014 r. 
i od tego dnia został zgłoszony do ubezpiecze-

nia chorobowego. Jest on absolwentem szkoły 
wyższej i zgodnie z datą umieszczoną na dyplo-
mie studia ukończył 4 marca 2014 r. Ubezpieczo-
ny ma prawo do zasiłku chorobowego od 5 maja 
2014 r., bez okresu wyczekiwania, gdyż został 
objęty ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 
90 dni od ukończenia studiów wyższych. 

Osobom podlegającym ubezpieczeniu choro-
bowemu obowiązkowo do wcześniejszego 10-let-
niego okresu ubezpieczenia wlicza się okresy 
podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu cho-
robowemu, niezależnie od długości przerw mię-
dzy poszczególnymi okresami. Do tego okresu 
zalicza się także okresy obowiązkowego ubezpie-
czenia społecznego przed 1 stycznia 1999 r., które 
uprawniało do świadczeń pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa, np. z tytułu wykonywania działalności go-
spodarczej, wykonywania umowy zlecenia. 

Przykład 
Pracownik został zatrudniony 1 maja 2014 r. 
i zachorował 8 maja. Podlegał obowiązkowo 
ubezpieczeniu chorobowemu od 1 stycznia 
2000 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz przez 2011 r. 
i 2012 r. Pracownik będzie miał prawo do zasił-
ku chorobowego od 8 maja 2014 r. bez okresu 
wyczekiwania, gdyż wcześniej podlegał obo-
wiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu 
przez co najmniej 10 lat.
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W pozostałych sytuacjach, gdy nie zostały speł-
nione warunki dotyczące któregoś z czterech wy-
mienionych wcześniej przypadków, zasiłek choro-
bowy przysługuje po upływie okresu wyczekiwania. 

Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowe-
mu obowiązkowo, czyli m.in. pracownicy, naby-
wają prawo do zasiłku po 30 dniach nieprzerwa-
nego ubezpieczenia. Natomiast osoby podlegające 
ubezpieczeniu dobrowolnie, czyli m.in. zlecenio-
biorcy, nabywają prawo do zasiłku po 90 dniach 
nieprzerwanego ubezpieczenia. 

Do okresu wyczekiwania, czyli wymaganego 
czasu nieprzerwanego ubezpieczenia, wlicza się 
poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, 
jeżeli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 
30 dni. Uwzględnieniu podlegają zarówno okresy 
ubezpieczenia obowiązkowego, jak i dobrowolne-
go oraz okresy podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników (uchwała SN z 29 październi-
ka 2002 r., III UZP 8/02). 

Przykład 
Pracownik zatrudniony od 2 maja 2014 r. stał się 
niezdolny do pracy 7 maja 2014 r. Wcześniej pra-
cownik wykonywał pracę na podstawie umowy 
zlecenia w okresie od 4 listopada 2013 r. do 
20 kwietnia 2014 r. W trakcie wykonywania umowy 
zlecenia ubezpieczony podlegał dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobowemu. Pracownik będzie 
miał prawo do zasiłku chorobowego od 7 maja 
2014 r., gdyż przed zachorowaniem podlegał nie-
przerwanie ubezpieczeniu chorobowemu przez co 
najmniej 30 dni (168 dni). Przerwa między po-
przednim okresem ubezpieczenia a obecnym wy-
nosi nie więcej niż 30 dni (11 dni), zatem do okresu 
wyczekiwania zostanie zaliczony zarówno okres 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trak-
cie wykonywania umowy zlecenia w okresie od 
4 listopada 2013 r. do 20 kwietnia 2014 r. (168 dni), 
jak i okres obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu 
umowy o pracę od 2 do 6 maja 2014 r. (5 dni). 

Przykład 
Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy 
zlecenia od 1 marca 2014 r. i z tego tytułu dobro-
wolnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. 
Zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu 

choroby od 2 do 8 kwietnia 2014 r. Wcześniej 
podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z ubez-
pieczenia społecznego rolników od 1 grudnia 
2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Zleceniobiorca 
będzie miał prawo do zasiłku chorobowego 
w okresie od 2 do 8 kwietnia 2014 r., gdyż przed 
tym okresem podlegał ubezpieczeniu chorobo-
wemu przez co najmniej 90 dni. Do okresu wy-
czekiwania zostanie zaliczone podleganie ubez-
pieczeniu społecznemu rolników od 1 grudnia 
2013 r. do 31 stycznia 2014 r. oraz dobrowolne-
mu ubezpieczeniu chorobowemu jako zlecenio-
biorca od 1 marca do 1 kwietnia 2014 r. 

Przykład 
Pracownik jest zatrudniony od 1 maja 2014 r. 
Zachorował 9 maja. Wcześniej podlegał ubez-
pieczeniu chorobowemu jako pracownik w okre-
sie od 1 października 2013 r. do 31 marca 
2014 r. Pracownik nie będzie miał prawa do za-
siłku chorobowego od 9 maja 2014 r., gdyż 
przed zachorowaniem nie podlegał ubezpiecze-
niu chorobowemu przez co najmniej 30 dni 
(podlegał 8 dni). Do okresu wyczekiwania nie 
zostanie zaliczony okres poprzedniego ubezpie-
czenia chorobowego (od 1 października 2013 r. 
do 31 marca 2014 r.), gdyż przerwa między 
okresami ubezpieczenia wynosiła ponad 30 dni. 

Do okresu wyczekiwania wlicza się także po-
przednie okresy ubezpieczenia chorobowego, je-
śli przerwa między nimi była spowodowana urlo-
pem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub 
odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żoł-
nierza niezawodowego. W takim przypadku po-
przednie okresy ubezpieczenia zalicza się nawet 
wówczas, gdy przerwa w ubezpieczeniu była 
dłuższa niż 30 dni. 

Przykład 
Pracownik podlega ubezpieczeniu chorobowe-
mu od 1 kwietnia 2014 r. Wcześniej podlegał 
ubezpieczeniu jako pracownik od 1 lutego 
2011 r. do 28 lutego 2014 r. W okresie od 1 do 
31 marca 2014 r. przebywał na urlopie bezpłat-
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nym. Pracownik zachorował 3 kwietnia 2014 r. 
i był niezdolny do pracy do 13 kwietnia. Pracownik 
ma prawo do zasiłku chorobowego w okresie od 
3 do 13 kwietnia 2014 r., gdyż przed zachorowa-
niem podlegał ubezpieczeniu chorobowemu 
przez co najmniej 30 dni. Do okresu wyczekiwania 
zostanie zaliczony okres od 1 lutego 2011 r. do 
28 lutego 2014 r. oraz okres urlopu bezpłatnego 

od 1 do 31 marca. Przerwa między okresami ubez-
pieczenia wynosi ponad 30 dni, lecz była spowo-
dowana urlopem bezpłatnym, zatem powyższe 
okresy należy wliczyć do okresu wyczekiwania.

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).

ANDRZEJ RADZISŁAW – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych  

Czy ZUS może zakwestionować 
wysokość wynagrodzenia
ZUS zakwestionował wysokość wynagrodzenia naszej pracownicy. Większość pra-
cowników w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w wysokości 1800 zł, a ta 
osoba ma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł. Od tej podstawy był jej wypłacany 
zasiłek chorobowy, a następnie zasiłek macierzyński. Czy ZUS może decyzją obniżyć 
wynagrodzenie pracownicy stanowiące podstawę wymiaru składek – pyta Czytel-
nik z Warszawy.

Tak, ZUS może zakwestionować zapisy umowy 
dotyczące wynagrodzenia pracownika, gdy wyna-
grodzenie to zostało ustalone:
■  w oderwaniu od zakresu obowiązków, odpo-

wiedzialności, kwalifikacji, wkładu pracy pra-
cownika,

■  w dysproporcji do wynagrodzeń pozostałych 
pracowników,

■  ze względu na przynależność do rodziny pra-
codawcy lub kręgu jego znajomych.
Gdy ZUS ustali nieważność umowy o pracę 

tylko w części dotyczącej ustalenia wynagrodze-
nia, wydaje decyzję ustalającą, że podstawą wy-
miaru składek było wynagrodzenie w kwocie niż-
szej, najczęściej takiej, jak otrzymywana przez 
pozostałych pracowników zatrudnionych na po-
dobnych stanowiskach. W Państwa przypadku 
bardzo prawdopodobne jest, że ZUS obniży wy-
nagrodzenie do kwoty 1800 zł. Skutkiem tego bę-
dzie obniżenie kolejnymi decyzjami wszystkich 

świadczeń wypłacanych ubezpieczonej, tj. zasił-
ku chorobowego oraz macierzyńskiego.

Przykład
Pracodawca od 2 miesięcy zatrudniał córkę 
swojego brata w sklepie za wynagrodzeniem 
3000 zł (w tej samej wysokości co inne pracow-
nice). Gdy pracownica zaszła w ciążę, wyso-
kość jej wynagrodzenia została podwyższona 
do 5500 zł, a po powrocie z urlopu macierzyń-
skiego ponownie obniżono jej wynagrodzenie 
do 3000 zł. Na tej podstawie ZUS może kwestio-
nować wysokość wynagrodzenia i ustalić, że 
podstawą wymiaru składek w całym okresie za-
trudnienia była kwota 3000 zł. Następnie może 
obniżyć wysokość zasiłku macierzyńskiego (na-
kładając na ubezpieczoną obowiązek zwrotu 
nadpłaconych kwot).

wysokość wynagrodzenia ZUS
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ZUS xxx

Powyższe stanowisko potwierdzają sądy.

Zestawienie orzecznictwa sądów
Orzeczenie Teza

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

Nadmierne podwyższenie wynagrodzenia 
pracownika może być w zakresie prawa 
ubezpieczeń społecznych ocenione jako 
dokonane z zamiarem nadużycia prawa 
do świadczeń.

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może 
kwestionować wysokość wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę wymiaru składek, 
jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że 
zostało wypłacone na podstawie umowy 
sprzecznej z prawem, zasadami współ-
życia społecznego lub zmierzającej do 
obejścia prawa.

Sądu Apelacyj-
nego w Gdańsku 
z 7 marca 
2013 r., III AUa 
1515/12

Przepis art. 86 ust. 2 u.s.u.s. daje organowi 
rentowemu kompetencje do badania 
zarówno tytułu zawarcia umowy o pra-
cę, jak i ważności jej poszczególnych 
postanowień i – w ramach obowiązującej 
go procedury zakwestionowania tych 
postanowień umowy o pracę w zakresie 
wynagrodzenia, które pozostają w kolizji 
z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego albo zmierzają do obejścia 
prawa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
może więc kwestionować wysokość 
wynagrodzenia stanowiącego podstawę 
wymiaru składek, jeżeli okoliczności 
sprawy wskazują, że zostało wypłacone na 
podstawie umowy sprzecznej z prawem, 
zasadami współżycia społecznego lub 
zmierzającej do obejścia prawa.

ZUS może obniżyć podstawę wymiaru skła-
dek, gdy wynagrodzenie pracownika odbiega od 
wynagrodzenia innych osób zatrudnionych w fir-
mie, które wykonują podobne obowiązki. Gdy 
pracownik po krótkim okresie pracy otrzymuje 
zasiłek, a ZUS podczas postępowania wyjaśniają-
cego ustali, że praca faktycznie była wykonywa-
na, to nie wyda decyzji wyłączającej daną osobę 
z ubezpieczeń tylko decyzję o obniżeniu jej pod-
stawy wymiaru składek. Oczywiście od tej decy-
zji zarówno płatnik, jak i ubezpieczony może za 
pośrednictwem ZUS wnieść odwołanie do sądu.

ZUS może wydać decyzję 
obniżającą podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia 
społeczne.

W pierwszej kolejności ZUS będzie żądał 
świadczenia nienależnego od osoby, która takie 

świadczenie pobrała. Płatnik składek nie może 
być zobowiązany do zwrotu kwot świadczeń po-
branych nienależnie przez inne osoby w sytuacji, 
gdy obowiązujące przepisy umożliwiają docho-
dzenie zwrotu od osoby, której świadczenia fak-
tycznie wypłacono (wyrok SN z 10 czerwca 
2008 r., I UK 376/07, wyrok SN z 6 sierpnia 
2013 r., II UK 11/13).

ZUS będzie żądał zwrotu 
nienależnego zasiłku od 
ubezpieczonego.

Gdy decyzja ZUS się uprawomocni, będą Pań-
stwo zobowiązani do złożenia korekty dokumen-
tów rozliczeniowych, czyli raportu ZUS RCA, 
gdzie składki powinny być naliczane i opłacane 
od kwoty 1800 zł w 2013 r., a nie od kwoty 
4000 zł.

Po złożeniu tych dokumentów na koncie płatni-
ka powstanie nadpłata składek. ZUS następnie na 
mocy decyzji przeliczy podstawę wymiaru zasił-
ku chorobowego oraz macierzyńskiego i pracow-
nica będzie musiała zwrócić pracodawcy niena-
leżnie wypłacone wynagrodzenie chorobowe.

Płatnik będzie musiał złożyć korektę raportu 
ZUS RCA z kodem 12 40 xx (zasiłek macierzyń-
ski) i w podstawie wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe wykazać składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe naliczone od 
kwoty zasiłku macierzyńskiego ustalonego z wy-
nagrodzenia w wysokości 1800 zł, a nie 4000 zł. 
Oprócz korekty raportów rozliczeniowych płatnik 
za poszczególne miesiące w trybie korekty powi-
nien złożyć także deklarację rozliczeniową ZUS 
DRA. Z uwagi na to, że zwrotu tych zawyżonych 
świadczeń powinien dokonać bezpośrednio ubez-
pieczony, płatnik nie powinien składać korekty 
raportu ZUS RSA z kodem pracowniczym, w któ-
rym wykazywał wypłacony pracownikowi zasiłek 
chorobowy i macierzyński. Gdy ZUS wyda płat-
nikowi decyzję, z której będzie wynikało, że to 
płatnik powinien zwrócić zawyżone zasiłki, od 
decyzji należy złożyć odwołanie do sądu.

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 18 ust. 1, art. 84 ust. 1–2, ust. 6, art. 86 ust. 2 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).
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ANNA SZOCIŃSKA – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Czy pracownik ma prawo do zasiłku, 
jeżeli przebywa w areszcie
Jeden z naszych pracowników dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 15 maja 
do 14 czerwca 2014 r. 30 maja wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie i zasiłek 
chorobowy za maj. W czerwcu uzyskaliśmy informację, że pracownik 16 maja został 
tymczasowo aresztowany. Czy powinniśmy wypłacić zasiłek za czerwiec – pyta Czy-
telnik z Piły.

Nie. Pracownik nie ma prawa do zasiłku od 
16 maja. Zasiłek chorobowy nie przysługuje pra-
cownikowi za cały okres niezdolności do pracy 
w czasie pozostawania w tymczasowym areszcie. 
Państwa pracownik powinien otrzymać zasiłek 
chorobowy tylko za 15 maja 2014 r. Od 16 maja, 
czyli od dnia, w którym został tymczasowo aresz-
towany, zasiłek chorobowy nie przysługuje, aż do 
dnia opuszczenia aresztu. Z pytania wynika, że 
30 maja, czyli w dniu wypłaty zasiłku, nie posia-
dali Państwo informacji o aresztowaniu pracowni-
ka. Zatem, wypłacając pracownikowi zasiłek cho-
robowy za maj, postąpili Państwo prawidłowo. 
Jeżeli pracownik nadal będzie przebywał w aresz-
cie, to nie należy wypłacać zasiłku za czerwiec 
2014 r. Zasiłek chorobowy za okres od 16 do 
31 maja 2014 r. jest świadczeniem nienależnym, 
dlatego powinni Państwo przekazać taką informa-
cję do właściwej jednostki terenowej ZUS, zgod-
nej z siedzibą zakładu pracy, podając kwotę nad-
płaconego świadczenia. ZUS wyda decyzję 
zobowiązującą pracownika do zwrotu otrzymane-
go zasiłku chorobowego za powyższy okres.

Przykład
Pracownik przedłożył w zakładzie pracy za-
świadczenie lekarskie o czasowej niezdolności 
do pracy na okres od 17 marca do 18 kwietnia 
2014 r. Pracownik został tymczasowo areszto-
wany 25 marca i 28 marca powiadomił o tym 
fakcie zakład pracy. Spowodowało to wstrzyma-
nie wypłaty zasiłku chorobowego od 25 marca. 

Zasiłek chorobowy został wypłacony za okres 
od 17 do 24 marca 2014 r. Pracownik został 
zwolniony z aresztu 8 kwietnia. W związku z tym 
powinien otrzymać zasiłek chorobowy za okres 
od 8 do 18 kwietnia 2014 r. Za okres tymczaso-
wego aresztowania od 25 marca do 7 kwietnia 
2014 r. zasiłek chorobowy pracownikowi nie 
przysługuje.

W miesięcznych dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych do ZUS należy wykazać faktycz-
nie wypłaconą przez Państwa kwotę zasiłku za maj 
2014 r. Wina z powstałej nadpłaty zasiłku leży po 
stronie Państwa pracownika, który zbyt późno po-
wiadomił o swoim aresztowaniu. W przypadku 
gdyby wypłacili Państwo pracownikowi zasiłek, 
posiadając informację o jego aresztowaniu, wów-
czas to Państwo, a nie pracownik, byliby zobowią-
zani do zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie-
zdolność do pracy przypada w okresie urlopu 
bezpłatnego, urlopu wychowawczego, w czasie 
pozostawania w areszcie tymczasowym lub odby-
wania kary pozbawienia wolności. 

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 12, 15–17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
 � art. 84 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 2014 r. poz. 598). 

zasiłek chorobowy ZUS
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Czy przestój ekonomiczny wymaga wypowiedzenia zmieniającego
Chcemy w naszej �irmie wprowadzić przestój ekonomiczny przewidziany 
w tzw. ustawie antykryzysowej. Z tego tytułu zmniejszymy pracownikom pen-
sje. Czy musimy w związku z tym dawać im wypowiedzenia zmieniające?
NIE. Jeśli pracodawca korzysta z rozwiązań zawartych w ustawie antykryzysowej dotyczą-

cych tzw. przestoju ekonomicznego, nie ma obowiązku przy zmniejszaniu wynagrodzeń pra-

cowników składać im wypowiedzeń zmieniających czy aneksów  do umów o pracę. Z tym 

ułatwieniem wiąże się jednak pewne ograniczenie. Otóż przez 3 miesiące przypadające bez-

pośrednio po przestoju ekonomicznym pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi 

umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Czy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej
Pracownik ma prawo do emerytury. Stwierdziliśmy, że dopuścił się ciężkiego 
naruszenia obowiązków pracowniczych i zwolniliśmy go dyscyplinarnie. Czy 
w związku z tym powinniśmy mu wypłacić odprawę emerytalną?
NIE. Odprawa emerytalna należy się tylko wtedy, gdy stosunek pracy pracownika ustał 

w związku z jego przejściem na emeryturę. Zwolnienie dyscyplinarne oznacza rozwiązanie 

umowy o pracę, ale nie dlatego, że pracownik odchodzi na emeryturę, tylko dlatego, że popeł-

nił ciężkie wykroczenie przeciwko podstawowym obowiązkom pracowniczym. Z tego powo-

du nie przysługuje mu prawo do odprawy emerytalnej.

Czy urlop rodzicielski zawsze chroni przed zwolnieniem
Nasza �irma zostanie w całości zlikwidowana. Mamy pracowników, którzy prze-
bywają na urlopach rodzicielskich. Czy są oni chronieni przed zwolnieniem?
NIE. Jeśli pracodawca jest likwidowany, ma prawo wypowiedzieć umowy o pracę pracowni-

kom przebywającym na urlopach rodzicielskich. Musi jednak uzgodnić  z zakładową orga-

nizacją związkową termin ustania zatrudnienia. Gdyby w likwidowanej �irmie nie działały 

związki zawodowe, pracodawca będzie mógł samodzielnie podjąć decyzję o rozwiązaniu 

umów o pracę z chronionymi pracownikami.

Czy skuteczne jest zwolnienie dyscyplinarne wysłane pod nieaktualnym 
adresem pracownika
Zwolniliśmy dyscyplinarnie pracownika. Wysłaliśmy mu pocztą listem poleco-
nym oświadczenie o tym zwolnieniu. Poczta powiadomiła nas, że pod poda-
nym adresem pracownik nie mieszka. Czy zwolnienie dyscyplinarne mimo to 
jest skuteczne?
TAK. W takim przypadku należy uznać, że pracownik został zwolniony z chwilą dokona-

nia przez pocztę adnotacji, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem. Pracodawca 

może wysłać przesyłkę listowną z informacją o zwolnieniu dyscyplinarnym pod adresem 

wskazanym przez pracownika w kwestionariuszu osobowym. Jeśli zatrudniony go nie po-

dał, przesyłkę należy wysłać pod adresem zameldowania lub zamieszkania zawartym w tym 

dokumencie. Należy pamiętać, że pracownik ma obowiązek aktualizowania swoich danych 

adresowych. Jeśli mimo to pracownik tego nie robi, to uznaje się, że dokumenty wysłane pod 

adresem znajdującym się w aktach osobowych są doręczone prawidłowo.

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

radca prawny

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

� Precyzyjna wyszukiwarka
� Codziennie aktualizowana baza wiedzy

� Codzienny kontakt z Ekspertami
�  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 
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warunki pracy BEZPIECZNA PRACA

MAREK SKAŁKOWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy 

Jaka może być maksymalna 
temperatura w miejscu pracy
W naszym zakładzie zatrudniamy pracowników pracujących w biurze oraz przy lek-
kich pracach fizycznych w hali. W okresie letnim, kiedy występują upały, często 
w pomieszczeniach pracy jest wysoka temperatura – około 30°C. Czy taka tempera-
tura jest dopuszczalna – pyta Czytelniczka z Płocka. 

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury, 
jaka powinna występować w pomieszczeniach pracy. 
Przyjmuje się jednak, że nie powinna ona przekraczać 
30°C, a więc nie naruszają Państwo przepisów bhp. 

Przepisy bhp określają, że w pomieszczeniach, 
w których jest wykonywana praca, pracodawca po-
winien zapewnić temperaturę odpowiednią do ro-
dzaju wykonywanej pracy, tj. metod pracy oraz wy-
siłku fizycznego włożonego do jej wykonania. 
W przepisach nie ma jednak określonej maksymal-
nej temperatury, która powinna być zapewniona 
w pomieszczeniach pracy. Zostały tylko ustalone jej 
minimalne wysokości. Nie oznacza to, że pracodaw-
ca może dopuścić do występowania w pomieszcze-
niach pracy nadmiernie wysokiej temperatury. Jeże-
li w pomieszczeniach pracy będzie wysoka 
temperatura, to nie będzie ona odpowiednia do da-
nego rodzaju wykonywanej pracy. W związku z tym 
specjaliści bhp uznają, że w pomieszczeniach pracy 
temperatura nie powinna przekraczać 30°C. Taka 
maksymalna wysokość temperatury w pomieszcze-
niach pracy została określona w przepisach dla pra-
cowników młodocianych. 

Pracownicy młodociani 
nie mogą pracować 
w pomieszczeniach pracy, 
w których temperatura 
przekracza 30°C. 

Temperatura w pomieszczeniach pracy nie 
może być natomiast niższa niż: 
■  4°C (chyba że względy technologiczne na to 

nie pozwalają), 

■  18°C (dotyczy to prac w pomieszczeniach biu-
rowych i w pomieszczeniach, w których jest 
wykonywana lekka praca fizyczna). 
Pracodawca, aby zapobiec wysokim temperatu-

rom w pomieszczeniach pracy, powinien w miarę 
możliwości technicznych i finansowych zastano-
wić się nad zainstalowaniem w tych pomieszcze-
niach np. klimatyzacji. 

Temperatury, które występują w Państwa firmie, 
upoważniają pracowników do otrzymywania nie-
odpłatnie napojów profilaktycznych. W dniach, 
w których temperatura w pomieszczeniach pra-
cy przekracza 28°C, mają Państwo obowiązek 
przekazać pracownikom zimne napoje. Powinny 
one być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej 
w nieograniczonej ilości. Rodzaj wydawanych na-
pojów zależy wyłącznie od uznania pracodawcy. 
Pracodawca zrealizuje swój obowiązek, zapewnia-
jąc pracownikom np. wodę mineralną. Pracowni-
kom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za na-
poje profilaktyczne. 

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 232, art. 23715 § 1 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),
 � § 4, 6 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w spra-
wie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279), 
 � § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; 
ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034), 
 � załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 
2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym 
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 
Nr 200, poz. 2047; ost. zm. Dz.U. z  2006 r. Nr 107, poz. 724).



17 czerwca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl38

BEZPIECZNA PRACA badania lekarskie

ANNA KOS – ekspert w zakresie prawa pracy

Czy kierować na badania lekarskie 
pracowników korzystających w pracy 
okazjonalnie z samochodów służbowych
Zatrudniamy pracowników administracyjnych, którzy, zgodnie z zakresem czynności, 
wykonują pracę w biurze (poza sporadycznymi wyjazdami samochodem służbowym 
np. na szkolenia, spotkania). Czy tacy pracownicy powinni wykonywać dodatkowe 
badania – np. takie jak dla kierowców zawodowych – pyta Czytelnik z Łodzi.

Pracownicy administracyjni korzystający z samo-
chodów służbowych w celu odbywania jazd lokal-
nych lub podróży służbowych nie muszą wykony-
wać dodatkowych, szczegółowych badań 
lekarskich, jak w przypadku pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach kierowców. Zakres ba-
dań okresowych takich pracowników wynika 
z rodzaju powierzonych im obowiązków służbo-
wych i zależy od decyzji lekarza przeprowadzają-
cego badania profilaktyczne.

Badania lekarskie, które wykonują pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach kierowców, mają na 
celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwska-
zań zdrowotnych do wykonywania pracy na takim 
stanowisku. W związku z tym są znacznie bardziej 
szczegółowe niż np. badania pracowników admini-
stracyjnych. Pracownicy, którzy w ramach obo-
wiązków służbowych korzystają z firmowego 
lub prywatnego samochodu osobowego, nie są 
kierowcami w rozumieniu przepisów o czasie 
pracy kierowców – pod warunkiem że strony nie 
ustaliły takiego rodzaju zatrudnienia w umowie 
o pracę. Nie są również kierowcami w rozumieniu 
przepisów o transporcie drogowym.

Brak obowiązku wykonywania specjalistycz-
nych badań w przypadku pracowników, którzy nie 
są zatrudnieni na stanowisku kierowcy, ale kierują 
pojazdem w celach służbowych, nie oznacza 
zwolnienia z przeprowadzania jakichkolwiek do-
datkowych badań. Pracownicy podlegają obo-
wiązkowym badaniom wstępnym oraz okreso-
wym. Celem takich badań jest określenie, czy 
dany pracownik ze względu na swój stan zdrowia 

jest zdolny do pracy na danym stanowisku. Decy-
zję w sprawie zakresu przeprowadzanych badań 
profilaktycznych pracownika (wstępnych i okreso-
wych) podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę ocenę 
zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, wystę-
pujących na stanowisku pracy, przy uwzględnie-
niu w szczególności przekazywanej przez praco-
dawcę informacji o występowaniu czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążli-
wych. Pracodawca ma więc obowiązek przekaza-
nia lekarzowi wyczerpującej informacji na temat 
charakteru pracy wykonywanej przez danego pra-
cownika. Na podstawie tej informacji lekarz prze-
prowadzający badanie decyduje o jego zakresie 
(szczegółowości).

W praktyce ośrodki medycyny pracy przepro-
wadzające badania wstępne i okresowe pracowni-
ków przyjmują, że możliwość prowadzenia w ra-
mach obowiązków pracowniczych samochodu 
(który w takiej sytuacji staje się narzędziem pracy 
pracownika) powoduje, że stanowisko pracy ta-
kiego pracownika wymaga tzw. pełnej sprawności 
psychoruchowej.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 229 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),
 � § 1–4, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowa-
dzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekar-
skich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 240, 
poz. 1611).
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pracownicy tymczasowi ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO

Skierowanie pracownika tymczasowego  
do pracodawcy użytkownika
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ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO pracownicy tymczasowi

Obowiązki i prawa pracodawcy 
użytkownika 
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emerytura Z WOKANDY

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

Nowe dowody uzasadniają ponowne 
rozpatrzenie wniosku o emeryturę
Ponowne ustalenie prawa do emerytury wymaga przedłożenia przez ubezpieczonego 
nowych dowodów lub ujawnienia okoliczności zaistniałych przed wydaniem decyzji 
o odmowie przyznania świadczenia (wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 2014 r., III UK 
150/13).

W 2008 r. ubezpieczony wystąpił do ZUS o przy-
znanie tzw. emerytury nauczycielskiej. Mężczy-
zna legitymował się 25-letnim okresem zatrud-
nienia, w tym – w jego ocenie – 20-letnim stażem 
pracy w warunkach szkolnictwa specjalnego.

Organ rentowy odmówił przyznania świadcze-
nia, podnosząc, że zatrudnienie ubezpieczonego 
w szkolnictwie specjalnym trwało niewiele ponad 
18 lat. Rozbieżność w stanowiskach ubezpieczo-
nego i organu rentowego dotyczyła m.in. pracy 
byłego nauczyciela w latach 1986–87. Ubezpie-
czony nauczał wówczas w szkole ogólnodostępnej 
– w tym w klasie o zwykłym trybie edukacji, 
w której jedna z uczennic z powodu upośledzenia 
umysłowego posiadała orzeczenie o kształceniu 
specjalnym. Zdaniem ZUS okres ten nie może być 
zaliczony do pracy w szkolnictwie specjalnym.

Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji 
ZUS i brak zmiany stanowiska organu rentowego 
sprawa trafiła do sądu.

Stanowisko sądów
i Sądu Najwyższego
Sąd okręgowy zgodził się z argumentacją organu 
rentowego, odmawiając tym samym przyznania 
emerytury na podstawie art. 88 ustawy z 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 191). Zdaniem sądu, praca z jedną 
uczennicą zakwalifikowaną do kształcenia spe-
cjalnego nie wypełnia znamion pracy w warun-
kach szkolnictwa specjalnego, o której stanowią 
przepisy. Wyrok uprawomocnił się w 2010 r.

W 2012 r. ubezpieczony wniósł o wznowienie 
postępowania, przedkładając oświadczenia dwóch 

świadków – nauczycieli, z którymi pracował – na 
okoliczność potwierdzenia uczęszczania do szkoły 
w latach 1985–87 uczniów niepełnosprawnych. 
ZUS odmówił wznowienia postępowania. Tak więc 
sprawa ponownie trafiła do sądu okręgowego.

Sąd okręgowy oddalił odwołanie od decyzji or-
ganu rentowego. Uznał, że oświadczenia świad-
ków dotyczą już udowodnionego stanu faktyczne-
go (pracy w szkole ogólnodostępnej i nauczanie 
niepełnosprawnej uczennicy), który nie dał pod-
staw do zaliczenia zatrudnienia za pracę w szkol-
nictwie specjalnym.

Sąd apelacyjny podzielił stanowisko sądu okrę-
gowego.

Ubezpieczony wniósł skargę kasacyjną do 
Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, uznając, 
że w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki 
do ponownego ustalenia prawa do emerytury (art. 114 
ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567). 
Ten sam materiał dowodowy nie może być – czy to 
na wniosek, czy z urzędu – ponownie oceniany 
przez organ rentowy. Sąd podkreślał, że podstawą 
ponownego ustalenia prawa do świadczeń mogą 
być wyłącznie nowe okoliczności lub dowody.

Wnioski z orzeczenia
Organ rentowy nie wznowi postępowania, jeśli 
ubezpieczony nie powoła nowych dowodów lub 
okoliczności, które nie były znane organowi ren-
towemu przy wydawaniu decyzji o odmowie 
przyznania prawa do emerytury. ■
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WAŻNE
dla użytkowników programów księgowych

Nie zwlekaj!
Pobierz i zainstaluj nową wersję 

dla użytkowników programów księgowych

Zainstaluj bezpłatnie INFORorganizer 
w nowej wersji dla użytkowników 
programów księgowych.

  Aktualności prezentowane 
na bieżąco przez cały dzień

  Komplet fachowej informacji 
dla Księgowych i Kadrowych 
w jednym miejscu

  Zawsze trafne odpowiedzi dzięki 
precyzyjnej wyszukiwarce

  Kalendarium terminów 
sprawozdawczych i podatkowo-

 -finansowych

  Pakiet narzędzi zawsze pod ręką 
(wskaźniki i stawki, aktywne 
formularze, umowy, kalkulatory)

  Cotygodniowe prezenty 
dla użytkowników

  Kompatybilny z każdym  
programem księgowym

Bezpłatnie wzbogać swój program księgowy o treści merytoryczne

www.infororganizer.pl




