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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Szkolenie i kwalifikacje członków załóg 
statków morskich

Od 20 sierpnia 2013 r. obowiązują zmienione zasady 
przeprowadzania szkoleń i uzyskiwania kwalifikacji za-
wodowych członków załóg statków morskich. Zmienio-
ne zostały niektóre kwalifikacje zawodowe, m.in. nieofi-
cerskie – w dziale na poziomie pomocniczym powołano 
nowe stanowiska – praktykanta pokładowego oraz młod-
szego marynarza pokładowego. Modyfikacjom uległ 
również katalog wymagań do uzyskania świadectwa ma-
rynarza wachtowego czy starszego marynarza, np. 
w celu uzyskania świadectwa starszego marynarza obni-
żono wymóg posiadania dodatkowej 36-miesięcznej 
praktyki pływania na statkach handlowych w dziale po-
kładowym do 18-miesięcznej praktyki pływania na sta-
nowisku marynarza w dziale pokładowym. Wymianie 
będą podlegały również dotychczasowe dyplomy na do-
kumenty kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu.

Regulacje takie wprowadza rozporządzenie z 7 sierp-
nia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków 
załóg statków morskich (DzU z 2013 r. poz. 937).

Zaświadczenie o statusie zastępcy 
notariusza

Od 23 sierpnia 2013 r. obowiązuje wzór zaświadczenia 
potwierdzającego status zastępcy notariusza. Taka funkcja 
została wprowadzona do ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie (j.t. DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1158) ustawą 
z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wyko-
nywanie niektórych zawodów (DzU z 2013 r. poz. 829).

Wzór zaświadczenia wprowadza rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z 12 sierpnia 2013 r. w spra-
wie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu sta-
tusu zastępcy notarialnego (DzU z 2013 r. poz. 943).

Wynagrodzenia funkcjonariuszy CBA

Od 28 sierpnia 2013 r. zmieniły się niektóre stawki 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Dolna stawka wynagrodze-

nia eksperta zatrudnionego w CBA została obniżona 
z 6200 zł do 3600 zł (górna granica dla tej grupy funk-
cjonariuszy pozostaje bez zmian – 7000 zł). Ponadto 
w tabeli stawek uposażeń zasadniczych wyodrębniono 
kategorie radcy prawnego i audytora ze stawkami upo-
sażeń 3600–7000 zł.

Takie zmiany w tabeli stawek (w załączniku) 
wprowadza rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na po-
szczególnych stanowiskach służbowych funkcjona-
riuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz 
wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat 
(DzU z 2013 r. poz. 920).

Wynagrodzenia nauczycieli bez zmian

Nie zostały podwyższone od 1 września 2013 r. mini-
malne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
które corocznie ogłasza Minister Edukacji Narodowej.

Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli na dotychczasowym poziomie wynika 
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 1 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (DzU z 2013 r. poz. 913). Noweliza-
cja obowiązuje od 1 września 2013 r.

Kształcenie pielęgniarek i położnych

O 2 lata do 23 sierpnia 2015 r. został przedłużony 
termin, w jakim Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych musi opracować nowe progra-
my kształcenia zawodowego dla tych grup zawodo-
wych. Do czasu ogłoszenia nowych programów kształ-
cenie zawodowe pielęgniarek i położnych będzie 
odbywało się na podstawie programów ramowych obo-
wiązujących przed 23 sierpnia 2011 r.
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Takie regulacje wprowadza ustawa z 26 lipca 
2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej (DzU z 2013 r. poz. 940). Wejdzie w życie 
4 września 2013 r.

Zmiany w zakresie wzorów dokumentów 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygoto-
wało projekt rozporządzenia zmieniającego wzory do-
kumentów ZUS.

Projekt zakłada następujące zmiany:
■  dostosowanie dokumentów ZUS ZUA, ZUS ZCNA, 

ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA do zasad poda-
wania danych identyfikacyjnych osób ubezpieczo-
nych, zgodnie z zasadami wprowadzonymi od 
1 września 2011 r. – tj. zniesienia obowiązku poda-
wania numeru NIP osoby ubezpieczonej,

■  wprowadzenie w dokumentach rozliczeniowych 
ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA nowych pól, 
uwzględniających źródła finansowania składek,

■  uchylenie formularza ZUS RMUA, w zamian wpro-
wadzając druki miesięcznej i rocznej informacji dla 
ubezpieczonych o rozliczonych za nich składkach,

■  wprowadzenie odrębnych kodów dla osób pobierają-
cych emeryturę pomostową lub nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne,

■  zmiany kodów tytułu ubezpieczenia, uwzględniające 
nowe zasady podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym, obowiązujące od  1 stycz-
nia 2013 r. (tj. zmiana opisu kodu 19 00, dodanie kodu 
19 10, usunięcie kodów 15 00, 16 10, 17 00, 18 10),

■  wprowadzenie nowych kodów świadczenia/przerwy 
w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie 
uprawnień rodzicielskich (m.in. urlopy rodzicielskie, 
nowe wymiary zasiłku macierzyńskiego 80% i 60%, 
możliwość uzyskania wyrównania kwoty zasiłku 
macierzyńskiego).
Projekt znajduje się na etapie konsultacji 

i uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenie 
ma wejść w życie od 1 września 2013 r.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 
3–16 WRZEŚNIA 2013 r. 

5 WRZEŚNIA 
■    złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i rapor-

tów imiennych za sierpień 2013 r. przez płatników 
będących jednostkami budżetowymi i samorządowy-
mi zakładami budżetowymi,

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fun-
dusz Emerytur Pomostowych za sierpień 2013 r. 
przez ww. płatników.

10 WRZEŚNIA

■  złożenie deklaracji ZUS DRA za sierpień 2013 r. 
przez płatników będących osobami fizycznymi pro-
wadzącymi pozarolniczą działalność, opłacającymi 
składki wyłącznie za siebie,

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne i  Fundusz Pracy za sierpień 
2013 r. przez ww. płatników.

16 WRZEŚNIA

■  złożenie deklaracji ZUS DRA i raportów rozliczenio-
wych za sierpień 2013 r. przez płatników niebędą-
cych jednostkami budżetowymi i samorządowymi 
zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi 
opłacającymi składki wyłącznie za siebie,

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fun-
dusz Emerytur Pomostowych za sierpień 2013 r. 
przez ww. płatników.

OPRAC. DANUTA KOŚKA, JOANNA STOLARSKA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

 PRAWO PRACY

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

od 1 stycznia 2013 r. 1600 zł 1280 zł
(DzU z 2002 r. nr 200, poz. 1679, ost.zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314; DzU z 2012 r. poz. 1026)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

I kwartał 2013 r. 3740,05 zł

(MP z 2013 r. poz. 672)

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

od 1 września do 30 listopada 2013 r. 144,50 zł 180,63 zł 216,75 zł
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 149,60 zł 187 zł 224,40 zł

(DzU z 1996 r. nr 60, poz. 278, ost.zm. DzU z 2012 r. poz. 980; MP z 2013 r. poz. 672)

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

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

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.
(DzU z 1997 r. nr 2, poz. 14, ost.zm. DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

Świadczenie urlopowe nauczycieli
Okres obowiązywania Wysokość świadczenia urlopowego 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.            1093,93 zł*

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

(j.t. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, ost.zm. DzU z 2013 r. poz. 675; j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost.zm. DzU z 2013 r. poz. 747)

 PFRON

Wpłaty na PFRON

Okres
Kwota przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 września do 
30 listopada 2013 r.

3612,51 zł 1468,49 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

od 1 czerwca do 31 
sierpnia 2013 r.

3740,05 zł 1520,33 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

(j.t. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721, ost. zm. DzU z 2013 r.  poz. 675; MP z 2013 r. poz. 672)

 ZUS

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
od  1 września do 30 listopada 2013 r. 9031,28 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2013 r.)
od  1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 9350,13 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale  2013 r.)
od 1 marca do 31 maja 2013 r. 9225,75 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2012 r.)

(j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 827,MP z 2013 r. poz. 672)

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

Wskaź nik wa lo ry za cji pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo wego przy ję ty do ob li cze nia 
świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go 

Pod sta wa praw na

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

II kwartał 2013 r. 105,5% MP z 2013 r. poz. 105

I kwartał 2013 r. 96,3% MP z 2012 r. poz. 901

IV kwartał 2012 r. 97,5% MP z 2012 r. poz. 628
(DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747)

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres 
obo wią zy wa nia

Kwo ty przy cho du od po wia da ją ce 
Pod sta wa praw na

70% prze cięt ne go wy na gro dze nia 130% prze cięt ne go  wy na gro dze nia
od 1 września 2013 r. 2528,80 zł 4696,30 zł MP z 2013 r. poz. 672
od 1 czerwca 2013 r. 2618,10 zł 4862,10 zł MP z 2013 r. poz. 443
od 1 marca 2013 r. 2583,30 zł 4797,40 zł MP z 2013 r. poz. 104
od 1 grudnia 2012 r. 2457,20 zł 4563,30 zł MP z 2012 r. poz. 842

(DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 786)

 ODPIS NA ZFŚS

 Pod sta wa na li cze nia 
W 2013 r. pod sta wą do ob li cze nia wy so ko ści od pi su na zfśs jest kwo ta 2917,14 zł (prze cięt ne  wy na gro dze nie mie sięcz ne w go spo dar ce na ro do wej 
w dru gim pół ro czu 2010 r.). 

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747; MP z 2011 r. nr 15, poz. 156). 

Wysokość odpisów w 2013 r.
Odpis podstawowy Wysokość odpisu

na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł
na jed ne go pra cow ni ka wy ko nu ją ce go pra cę w szcze gól nych wa run kach lub pra cę o szcze gól nym 
cha rak te rze – w ro zu mie niu prze pi sów o eme ry tu rach po mo sto wych – 50%

1458,57 zł

na jed ne go mło do cia ne go w pierw szym ro ku na uki – 5% 145,86 zł
na jed ne go mło do cia ne go w dru gim ro ku na uki – 6% 175,03 zł
na jed ne go mło do cia ne go w trze cim ro ku na uki – 7% 204,20 zł

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

182,32 zł

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

182,32 zł

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

218,79 zł

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747)

 NAUCZYCIELE

Kwota bazowa dla nauczycieli 
Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi – 2717,59 zł. 

(j.t. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675; DzU z 2012 r. poz. 1456)

Odpis na zfśs nauczycieli 
Odpis na zfśs nauczycieli w 2013 r. wynosi – 2879,91 zł.  

(j.t. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675; DzU z 2012 r. poz. 1456)

Stan prawny na 22 sierpnia 2013 r.
Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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JOANNA KALETA
aplikant adwokacki, specjalista z zakresu prawa pracy 

Jakie będą zmiany od 1 października 
2013 r. w urlopach wypoczynkowych 
osób na urlopach wychowawczych
1 października 2013 r. wejdą w życie zmiany dotyczące zasad ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego 
pracowników, którzy w tym samym roku kalendarzowym rozpoczynają i  kończą  urlop wychowawczy. W ta-
kiej sytuacji zachowają oni prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Ponadto kilkuletnie prze-
bywanie na urlopie wychowawczym nie spowoduje przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego. 

Korzystanie z urlopu wychowawczego ma wpływ 
na prawo pracownika do urlopu wypoczynkowe-

go (art. 1552 Kodeksu pracy, dalej k.p.). Jeżeli pracow-
nik w danym roku kalendarzowym nie nabywa prawa 
do urlopu wypoczynkowego, ponieważ 1 stycznia prze-
bywa na urlopie wychowawczym, to po podjęciu pracy 
po zakończeniu urlopu wychowawczego jego wymiar 
urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do 
okresu zatrudnienia przypadającego do końca roku ka-
lendarzowego (art. 1552 § 1 pkt 2 k.p.). 

Jeżeli natomiast korzystanie z urlopu wychowawcze-
go w danym roku kalendarzowym następuje po nabyciu 
przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego, to 
ma to wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego, jeże-
li pracownik powraca do pracy po urlopie wychowaw-
czym w tym samym roku kalendarzowym. W takim 
przypadku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepi-
sami, urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu 
obniżeniu, przy uwzględnieniu okresu korzystania z ur-
lopu wychowawczego  (art. 1552 § 2 k.p.).

Urlop wypoczynkowy a urlop 
wychowawczy

Nowelizacja Kodeksu pracy z 26 lipca 2013 r., która 
zacznie obowiązywać od 1 października 2013 r. zakła-
da rezygnację z proporcjonalnego obniżania wymiaru 
urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym 

roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika pra-
wa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu 
wychowawczego, a następnie w tym samym roku po-
wraca do pracy. 

Dzięki zmianom osoby korzystające jedynie 
z kilku miesięcy urlopu wychowawczego w trakcie 
roku kalendarzowego nie stracą prawa do urlopu 
wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Warunkiem 
jest jednak to, aby 1 stycznia tego roku, w którym chcą 
korzystać z urlopu wypoczynkowego, były w pracy. 

PRZYKŁAD 

Pracownica, której przysługuje urlop wypoczynkowy w wy-

miarze 20 dni, była na urlopie wychowawczym przez 3 mie-

siące od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. W takiej sytuacji 

wymiar przysługującego jej urlopu wypoczynkowego obni-

żony zostanie o 3/12. Tym samym wymiar urlopu przysłu-

gującego pracownicy zostanie obniżony o 5 dni urlopo-

wych, co daje jej prawo do 15 dni urlopu. 

PRZYKŁAD

Anna P. wykorzystała 5 miesięcy urlopu wychowawczego 

(od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2013 r.). 1 stycznia 2013 r. na-
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była prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Wyko-

rzystywany przez panią Annę urlop wychowawczy po 

zmianie przepisów (po 1 października 2013 r.) nie bę-

dzie miał wpływu na wymiar przysługującego jej urlopu 

wypoczynkowego. Po powrocie z urlopu wychowaw-

czego nadal będzie jej przysługiwać 26 dniu urlopu 

(oczywiście pod warunkiem, że nie wykorzystała go 

w całości lub w części przed urlopem wychowaw-

czym). 

Jeżeli jednak Anna P. zdecyduje się na dłuższy urlop wycho-

wawczy, np. do czerwca 2014 r., jej prawo do urlopu wypo-

czynkowego będzie kształtować się w następujący sposób: 

■ 1 stycznia 2013 r. nabyła prawo do 26 dni urlopu wypo-

czynkowego; urlop ten w podanym wymiarze za 2013 r. bę-

dzie  jej przysługiwać również po powrocie z urlopu wycho-

wawczego w połowie 2014 r.,

■ w 2014 r., po powrocie z urlopu wychowawczego, nabę-

dzie prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze pro-

porcjonalnym do końca roku kalendarzowego, a zatem do 

13 dni urlopu. Ponieważ Anna P. 1 stycznia nie nabyła pra-

wa do urlopu w pełnym wymiarze (gdyż przebywała na ur-

lopie wychowawczym), zastosowanie będą miały przepisy 

nakazujące obniżenie należnego jej wymiaru urlopu wypo-

czynkowego w sposób proporcjonalny do pozostałego do 

końca roku okresu zatrudnienia. 

Po powrocie z urlopu wychowawczego (przy założeniu, że 

przed urlopem wychowawczym Anna P. nie wykorzystała 

urlopu wypoczynkowego) pracownicy będzie przysługiwa-

ło 39 dni urlopu wypoczynkowego.  

Urlop wychowawczy nie wpływa 
na przedawnienie 

W obecnym stanie prawnym długotrwałe, nieprze-
rwane korzystanie przez pracownika z urlopu wycho-
wawczego może skutkować przedawnieniem roszcze-
nia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik 
nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Roszcze-
nie ze stosunku pracy przedawnia się bowiem z upły-
wem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne 
(art. 291 § 1 k.p.).

PRZYKŁAD
 Jan K. przebywał na urlopie wychowawczym przez 3 lata, 

od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2013 r. W okresie tym biegł 

okres przedawnienia przysługującego  Janowi K. niewyko-

rzystanego urlopu wypoczynkowego. W okresie tym mogło 

zatem dojść do przedawnienia należnego pracownikowi 

zaległego urlopu wypoczynkowego (do którego nabył pra-

wo przed urlopem wychowawczym). 

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje, że bieg 
przedawnienia nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie 
zawieszeniu na czas korzystania przez pracownika z ur-
lopu wychowawczego. Takie rozwiązanie zapewni pra-
cownikowi w każdym przypadku możliwość skorzysta-
nia z urlopu wypoczynkowego – po powrocie do pracy 
z urlopu wychowawczego.

PRZYKŁAD

Pracownik ma prawo do 15 dni zaległego urlopu wypoczynko-

wego i 26 dni urlopu za 2013 r. 1 października 2013 r. chce roz-

począć korzystanie z 3-letniego urlopu wychowawczego. 

W okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2016 r. bieg 

terminu przedawnienia roszczenia o zaległy urlopy wypoczyn-

kowy pracownika będzie wstrzymany, natomiast bieg terminu 

przedawnienia roszczenia o bieżący urlop wypoczynkowy nie 

rozpocznie się. Terminy przedawnienia zaczną biec dopiero od 

dnia powrotu pracownika do pracy po urlopie wychowawczym.  

Nowelizacja Kodeksu pracy nie zawiera przepisów przej-
ściowych. Nowe regulacje obejmą pracowników przebywa-
jących 1 października 2013 r. na urlopach wychowawczych 
i tych, którzy na takie urlopy dopiero pójdą po tej dacie. Na-
tomiast pracownicy, którzy przed dniem wejścia w życie no-
welizacji skorzystali z urlopu wychowawczego, nie mają 
wobec pracodawcy roszczenia o dopełnienie (do pełnego 
wymiaru) obniżonego im wymiaru urlopu wypoczynkowe-
go. W ich przypadku również okres przedawnienia roszcze-
nia o urlop wypoczynkowy nie uległ zawieszeniu. ■
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ANNA PAWLIK
specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych a9defe36-da93–4083-a48f-6df943d8a36a

Nowe zasady podlegania obowiązkowym 
ubezpieczeniom z tytułu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem 
 Od 1 września 2013 r. obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i zdrowotnym 
objęte zostały osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które w związku z tym zawiesiły 
wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też zaprzestały wykonywania pracy na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Składki za te osoby są finansowane z budżetu państwa przez 
ZUS. Osoby te będą mogły wykorzystać przyznane im prawo do podlegania ubezpieczeniom przez 
okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w całości lub nie więcej niż w 4 częściach.

Wprowadzone od 1 września br. zmiany dotyczą 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym osób 
fizycznych podczas przerwy w aktywności zawodo-
wej spowodowanej osobistą opieką nad dzieckiem 
własnym, dzieckiem małżonka lub przysposobionym:
■  przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukoń-

czenia przez nie 5. roku życia, 
■  przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukoń-

czenia przez dziecko 18. roku życia – w przypadku 
dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzo-
nego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności wymaga osobistej opieki.

Prawo do objęcia obowiązkowymi 
ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi albo obowiązkowym 
ubezpieczeniem emerytalnym 
przysługuje przez okres opieki nad 
dzieckiem, w rozumieniu przepi-
sów ubezpieczeniowych.

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem 
obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu eme-
rytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emery-

tury lub renty i nie mają innych tytułów powodujących 
obowiązek ubezpieczeń społecznych. Ponadto osoby te 
mogą wykorzystać przyznane im prawo do podlegania 
obowiązkowym ubezpieczeniom przez okresy sprawo-
wania osobistej opieki nad dzieckiem w całości lub nie 
więcej niż w 4 częściach. Składki na obowiązkowe 
ubezpieczenia są finansowane z budżetu państwa, za 
pośrednictwem ZUS.

Podstawowym warunkiem objęcia 
obowiązkowymi ubezpieczenia-
mi w związku ze sprawowaniem 
opieki nad dzieckiem jest brak in-
nego tytułu do tych ubezpieczeń 
i ustalonego prawa do emerytury 
i renty.

Obowiązkowe ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

Od 1 września br. obowiązkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym podlegają osoby sprawujące osobi-
stą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Polski są:
■  osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność 

gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy 
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i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły jej wy-
konywanie na podstawie znowelizowanych przepi-
sów o swobodzie działalności gospodarczej,

■  osobami, które prowadziły inną niż gospodarcza po-
zarolniczą działalność, przez okres co najmniej 
6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia,

■  zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na pod-
stawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczą-
ce zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy 
i którzy zaprzestali jej wykonywania,

■  osobami współpracującymi (tj. małżonkiem, dzie-
ckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka, 
dziećmi przysposobionymi, rodzicami, macochą, oj-
czymem oraz osobami przysposabiającymi, jeżeli 
pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domo-
wym i współpracują przy prowadzeniu działalności 
lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy-
-zlecenia) przez okres co najmniej 6 miesięcy z oso-
bami ww. i które zaprzestały tej współpracy,

■  osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu 
ubezpieczeniom społecznym przez okres co naj-
mniej 6 miesięcy.
Warunek prowadzenia pozarolniczej działalno-

ści, działalności zarobkowej i współpracy lub bycia 
osobą duchowną przez okres co najmniej 6 miesięcy 
nowelizacja uznaje za spełniony, jeżeli ww. osoby, 
podlegały z tych tytułów nieprzerwanie ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed 
dniem rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem i opłacały składki na te ubezpieczenia.

Jeżeli osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem nie 
będzie spełniała warunków do objęcia jej obowiązko-
wymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z ty-
tułu tej opieki, będzie mogła podlegać w tym okresie 
obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu.

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem 
będą objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami od dnia 
określonego w oświadczeniu jako dzień rozpoczęcia 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie 
wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie 

zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu 
jako dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem.

Jedno z rodziców objęte 
ubezpieczeniem

Obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi z tytułu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem może być objęte jedno z rodziców, pod wa-
runkiem że drugie z nich:
■  nie jest objęte ubezpieczeniami emerytalnym i ren-

towymi z tego tytułu albo
■  nie jest osobą przebywającą na urlopie wychowaw-

czym lub pobierającą zasiłek macierzyński albo za-
siłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub

■  nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytal-
nemu z tego tytułu.
Z kolei objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem eme-

rytalnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzie-
ckiem przysługuje jednemu z rodziców, jeżeli drugie:
■  nie jest objęte ubezpieczeniem emerytalnym z tego 

tytułu albo
■  nie jest osobą przebywającą na urlopie wychowaw-

czym lub pobierającą zasiłek macierzyński albo za-
siłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub

■  nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym z tego tytułu.
Jeżeli jedno z rodziców będzie przebywało na urlopie 

wychowawczym, a drugie będzie jednocześnie spełniało 
warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowym z tytułu sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, wówczas prawo do finansowania 
składek z budżetu państwa będzie przysługiwało osobie 
przebywającej na urlopie wychowawczym.

PRZYKŁAD

Mateusz W. od 5 marca 2012 r. prowadzi działalność gospo-

darczą. Z tytułu prowadzenia działalności opłaca składki na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe 

i zdrowotne. Jego żona Irena od 12 lutego 2013 r. do 13 lutego
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2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Od 1 wrześ-

nia do 31 grudnia br. chciałby zawiesić wykonywanie dzia-

łalności gospodarczej, aby zaopiekować się 3,5-letnim dzie-

ckiem. Mateusz W., mimo że spełnia warunki do uznania go 

za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, nie 

ma prawa do sfinansowania składek za okres sprawowa-

nia opieki. Pierwszeństwo do finansowania składek z bu-

dżetu będzie miała jego żona jako osoba przebywająca na 

urlopie wychowawczym.

Zgłoszenie i wyrejestrowanie 
z ubezpieczeń

Nowe przepisy nakładają na ZUS obowiązek zgłosze-
nia do ubezpieczeń i wyrejestrowania z tych ubezpieczeń 
osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Dlate-
go też osoby te będą zobowiązane do przedłożenia w ZUS 
skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, oświadcze-
nia, o którym mowa w przepisach, orzeczenia o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypad-
ku posiadania przez dziecko takiego orzeczenia.

Ważne oświadczenie

Warunkiem skorzystania z obowiązkowego ubez-
pieczenia w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem jest złożenie stosownego oświadczenia do 
ZUS zawierającego:
■  imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę 

nad dzieckiem oraz jej numer PESEL, a w razie gdy 
nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu 
osobistego lub paszportu,

■  miejsce zamieszkania,
■  dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem,
■  dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem,
■  imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia,
■  informację o ostatnim okresie ubezpieczenia,
■  informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez 

drugie z  rodziców z uprawnień do podlegania obo-
wiązkowym ubezpieczeniom.

Osoba sprawująca osobistą opie-
kę nad dzieckiem ma obowiązek 
poinformować ZUS o zaistnieniu 
zmian w sytuacji ubezpieczonej 
opisanej w oświadczeniu, 
w 7-dniowym terminie.

W razie zmiany w stosunku do danych wskazanych 
w oświadczeniu (np. podjęcie pracy zarobkowej, rezyg-
nacja z osobistego sprawowania opieki czy zapewnie-
nie opieki instytucjonalnej) osoba sprawująca osobistą 
opiekę nad dzieckiem i podlegająca obowiązkowi ube-
zpieczeń na podstawie omawianej nowelizacji będzie 
musiała zawiadomić o nich ZUS, w terminie 7 dni od 
dnia zaistnienia tych zmian.

Podstawa wymiaru składek

Nowelizacja wprowadza zróżnicowanie podstaw 
wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia osób 
sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Po zmia-
nie przepisów podstawą wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe osób objętych obowiązko-
wymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi jest 
kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
(tj. 2227,80 zł). Dla zleceniobiorców podstawa wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie 
może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota sta-
nowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 mie-
sięcy kalendarzowych poprzedzających okres sprawo-
wania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być 
niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W okresie sprawowania opieki 
nad dzieckiem podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe osób sprawują-
cych opiekę będzie wynosiła 60% 
prognozowanego wynagrodzenia 
miesięcznego.
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Natomiast podstawa wymiaru na ubezpieczenie 
emerytalne osób sprawujących osobistą opiekę nad 
dzieckiem podlegających obowiązkowo tylko temu 
ubezpieczeniu stanowi kwota 75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

W wyniku nowelizacji osoby sprawujące osobistą 
opiekę nad dzieckiem i objęte obowiązkowymi ubez-
pieczeniami emerytalnym i rentowymi będą zgłaszane 
przez ZUS do obowiązkowego ubezpieczenia zdro-
wotnego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie 
obliczana i opłacana przez ZUS. Obowiązek ubezpie-
czenia zdrowotnego powstanie z dniem objęcia ubez-

pieczeniami emerytalnym i rentowymi w związku ze 
sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a wy-
gaśnie z dniem zakończenia sprawowania tej opieki. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdro-
wotne dla tych osób będzie stanowiła kwota odpowia-
dająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego 
przysługującego na podstawie przepisów o świadcze-
niach rodzinnych (tj. 520 zł).

Ustawa nowelizująca weszła w życie 1 września 
2013 r. (z wyjątkiem zmiany dotyczącej podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenie chorobowe dla osób 
ubezpieczających się dobrowolnie, która wejdzie 
w życie 1 stycznia 2014 r.). Zmiany zostały opisane 
w tabeli. 

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Przed 1 stycznia 2014 r. Od 1 stycznia 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które 
ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może prze-
kraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w poprzednim kwartale. Kwotę tę ustala się miesięcznie poczynając od 
trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na 
podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogła-
szanego dla celów emerytalnych.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które 
ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może prze-
kraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10.
Prezes ZUS ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wyna-
grodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od 
dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego, w trybie określonym w art. 19 ust. 10, kwoty prognozowa-
nego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych

  
■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 1, 5 i 8 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (w dniu oddania numeru do druku ustawa oczeki-

wała na publikację w Dzienniku Ustaw).

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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roszczenia ze stosunku pracy PRAWO PRACY

RYSZARD SADLIK
sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach 31c17921–0d94–4c53-b272-f27199804b0e

Jak korzystnie zakończyć spór 
z pracownikiem i zawrzeć ugodę
Ugoda dla celów dowodowych powinna być zawarta na piśmie. Zapisy w niej powinny być zrozumiałe 
i jednoznaczne, tak aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.  Postanowienia ugody nie mogą po-
garszać sytuacji pracowników w zakresie ich uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy,  np. po-
trącenia umowne nie mogą przekroczyć limitów określonych w Kodeksie pracy.

Strony stosunku pracy mogą zawrzeć ugodę właści-
wie w każdym momencie przed wdaniem się 

w spór sądowy. Mogą to uczynić także i później, gdy 
sprawa już się toczy w sądzie, ale gdy sąd nie wydał 
jeszcze wyroku w sprawie.  

Strony stosunku pracy mogą 
zawrzeć ugodę w każdym 
momencie, przed wydaniem 
wyroku przez sąd.

Ugoda jest umową określającą zasady zakończenia 
konfliktu między pracodawcą a pracownikiem. Jest ona 
oparta na kompromisie polegającym na częściowej re-
zygnacji przez każdą ze stron ze swoich roszczeń w celu 
zakończenia trwającego sporu. Konieczne są zatem wza-
jemne ustępstwa stron dokonywane w celu osiągnięcia 
porozumienia. Rodzaj i zakres ustępstw jest zwykle wy-
nikiem negocjacji.  Jednak nie muszą być one jednakowo 
ważne ani ekwiwalentne. Ważne jest jedynie, aby były 
akceptowane przez obie strony. Ustępstwa te mogą pole-
gać np. na rezygnacji z części roszczeń, odstąpieniu od 
żądania zapłaty odsetek za opóźnienie, odroczeniu ter-
minu płatności czy też rozłożeniu należności na raty.

Wcześniej negocjacje

Zawarcie ugody poprzedzają zwykle negocjacje mię-
dzy stronami sporu. Pracodawca – dążąc do zawarcia 
ugody – powinien przedstawić pracownikowi swoje pro-

pozycje na rozwiązanie sporu, np. wskazać mu na ko-
nieczność zapłaty odszkodowania za uszkodzone mienie 
lub zwrot zabranego mienia pracodawcy. Warto też 
przedstawić pracownikowi wyliczenia wartości odszko-
dowania oraz ewentualnie obowiązujące w tym zakresie 
przepisy. W ten sposób pracownik przekona się o zasad-
ności żądań pracodawcy. Zasadne jest również wyzna-
czenie pracownikowi określonego czasu, np. 3 dni na 
przeanalizowanie swojej sytuacji i rozważenie, czy ma 
on odpowiednie możliwości na wykonanie ugody. Strony 
mogą także negocjować np. rozłożenie płatności na raty 
lub odroczenie terminu płatności. Pracownik może także 
wyrazić pisemną zgodę na potrącanie z jego wynagro-
dzenia kwot na pokrycie powstałej szkody. Ugoda –  dla 
celów dowodowych –  powinna być zawarta na piśmie. 
Uchroni to strony przed ewentualnymi sporami w przy-
szłości co do jej treści i przyjętych ustaleń. Pracodawca 
powinien też zadbać, aby zapisy w treści ugody były jed-
noznaczne i zrozumiałe dla obu stron. Dobrze jest też 
wskazać np. precyzyjny termin zapłaty odszkodowania 
lub ustalić, czy w związku z realizacją ugody nastąpią 
jakieś zmiany w warunkach pracy pracownika. Praco-
dawca może także zrezygnować z odsetek za opóźnienie, 
czyniąc w ten sposób ustępstwo na rzecz pracownika.

Zapisy w ugodzie powinny być 
jednoznaczne i zrozumiałe dla 
obu jej stron.
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PRZYKŁAD 

Karol P. był zatrudniony jako przedstawiciel handlowy. Praco-

dawca wyposażył go w samochód, laptopa, drukarkę oraz 

telefon. Ponieważ Karol P. przebywał na długotrwałym zwol-

nieniu lekarskim, pracodawca zażądał od niego zwrotu tych 

przedmiotów. Pracownik zwrócił pracodawcy samochód, 

natomiast odmówił zwrotu pozostałych rzeczy, twierdząc, że 

będą mu jeszcze potrzebne. Poza tym miał pretensje do fir-

my, że kierownik nie przyznał mu premii kwartalnej za wyniki 

sprzedaży. Pracodawca zagroził mu wówczas rozwiąza-

niem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy i zapo-

wiedział, że jeśli natychmiast zwróci wszystkie rzeczy, to 

zgodzi się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem 

stron. Ostatecznie po negocjacjach zawarto ugodę, w której 

pracownik zobowiązał się do zwrotu laptopa, drukarki i tele-

fonu służbowego. Natomiast pracodawca zobowiązał się do 

wypłacenia premii kwartalnej za wyniki sprzedaży oraz nie 

zawiadamiać organów ścigania i nie dochodzić zapłaty za 

bezprawne przetrzymywanie tych przedmiotów. Następnie 

Karol P. oddał pracodawcy jego sprzęt i strony podpisały roz-

wiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a praco-

dawca wydał pracownikowi świadectwo pracy.

Przedmiot ugody

Przedmiotem ugody mogą być niemal wszystkie 
kwestie sporne między stronami. Może więc ona do-
tyczyć nie tylko zapłaty odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną przez pracownika, ale też kwestii związa-
nych z warunkami pracy lub płacy czy rozwiązaniem 
umowy o pracę. Pracodawca musi jednak pamiętać, 
że postanowienia ugody nie mogą pogarszać sytuacji 
pracowników w kwestii ich uprawnień wynikających 
z przepisów prawa pracy. Przepisy te tworzą bowiem 
gwarantowane minimum uprawnień pracowników. Na 
przykład w razie wyrażenia przez pracownika w ugo-
dzie zgody na dokonanie potrącenia z jego wynagro-
dzenia pracodawca musi pamiętać, że potrącenia te 
nie mogą przekroczyć limitów określonych w Kodek-

sie pracy (dalej k.p.). Szczególnie istotne jest, że wol-
na od potrąceń (nawet za zgodą pracownika) musi być 
kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym 
w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na po-
datek dochodowy od osób fizycznych (art. 91 
§ 2 pkt 1 k.p.). Pracodawca nie może także żądać 
wystawienia przez pracownika weksla na zabezpie-
czenie zapłaty odszkodowania określonego w treści 
ugody (wyrok SN z 26 stycznia 2011 r., II PK 
159/10, OSNP/12/7–8/87, patrz: www.ekspert3.infor-
lex.pl). Do ugody nie można także wprowadzać 
zapisów przewidujących konieczność zapłaty przez 
pracownika kary umownej na wypadek jej niezreali-
zowania.

 

PRZYKŁAD 

Jan K. zatrudniony w firmie budowlanej jako monter pod-

czas wykonywania robót  izolacyjnych na skutek nieuwagi 

uszkodził samochód należący do osoby trzeciej. Firma 

zapłaciła odszkodowanie w kwocie 2200 zł. Następnie 

zwróciła się do pracownika o zwrot tej kwoty.  Jan K. przy-

znał się do wyrządzenia szkody, ale wskazał, że jest 

w trudnej sytuacji materialnej, gdyż sam utrzymuje 5-oso-

bową rodzinę i jest zadłużony. Prosił o odstąpienie lub 

choćby rozłożenie płatności na raty. W wyniku negocjacji 

firma, biorąc pod uwagę trudną sytuację pracownika oraz 

niewielki stopień jego winy, zawarła z nim ugodę, w której 

zobowiązał się  do zwrotu pracodawcy kwoty 2000 zł. 

Strony ustaliły też, że zapłata nastąpi w 10 ratach i praco-

dawca nie będzie żądał od pracownika zapłaty odsetek za 

opóźnienie. 

Tytuł egzekucyjny

Ugoda pozasądowa, choć prowadzi do zakończe-
nia sporu, jednak nie zawsze ułatwia pracodawcy 
wyegzekwowanie określonych nią należności. Ina-
czej jest jednak w przypadku ugody dotyczącej na-
prawienia szkody wyrządzonej pracodawcy przez 
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pracownika przy wykonywaniu jego obowiązków. 
Wówczas   także ugoda pozasądowa w razie uchyla-
nia się przez pracownika od jej wykonania może być 
tytułem egzekucyjnym. W razie niewykonania ugo-
dy przez pracownika  podlega ona wykonaniu w try-
bie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po 
nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. 
Sąd pracy odmówi jednak nadania klauzuli wykonal-
ności ugodzie, jeżeli ustali, że jest ona sprzeczna 
z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 
A zatem sąd, zanim nada klauzulę wykonalności 
ugodzie, ma obowiązek zbadać, czy ta ugoda nie na-
rusza prawa lub zasad współżycia społecznego, co 
wymaga co najmniej analizy jej treści.

 

PRZYKŁAD 

 Pracodawca Anny M. stwierdził, że uszkodziła ona obra-

biarkę, na której pracowała, i domagał się zapłaty odszko-

dowania za szkodę powstałą w mieniu firmy. Po   negocja-

cjach firma zawarła z Anną M. ugodę pozasądową, 

w ramach której pracownica  zobowiązała się zapłacić na 

rzecz firmy w ciągu 3 miesięcy kwotę 3500 zł. Natomiast 

firma zrzekła się wszelkich dalszych roszczeń z tytułu tej 

szkody. Jednak po upływie ustalonego terminu pracownica  

nie wywiązała się z zawartej ugody i nie zapłaciła kwoty 

3500 zł. Ponadto rozwiązała umowę o pracę, przechodząc 

Wzór ugody między pracownikiem a pracodawcą

 Kielce, 13 sierpnia 2013 r.

Ugoda dotycząca naprawienia szkody przez pracownika  
Zawarta pomiędzy:
1. Janem Pawłowskim zamieszkałym w Chęcinach, ul. Klasztorna 22, zwanym dalej Pracownikiem
a
2.  Akabab sp. z o.o. w Kielcach, ul. Biedrońska 25 reprezentowaną przez: Zenona Kowalskiego i Adama Podsiadło,  zwa-

ną dalej  Pracodawcą
§ 1.

Strony oświadczają, że łączy je stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z 25 maja 
2012 r. i Pracownikowi zostało powierzone mienie znajdujące się w sklepie Pracodawcy przy ul. Słowiczej 5 w Sukowie.

§ 2.
Strony oświadczają, że 5 sierpnia 2013 r. została przeprowadzona inwentaryzacja w ww. sklepie i ustalono niedobór 
w kwocie 8600 zł, za który odpowiada Pracownik.

§ 3.
 Pracownik zobowiązuje się spłacić ten niedobór w terminie do 31 grudnia 2013 r. w 4 równych miesięcznych ratach po-
czynając od  września 2013 r. 
Strony ustalają, że raty płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 § 4.
Strony oświadczają, że kwota określona w § 2 nie przekracza wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

§ 5.
Strony oświadczają, że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia Pracodawcy względem Pracownika  wynikające 
ze stwierdzonego niedoboru.  

§ 6.
Ugoda została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarza po jednym dla każdej ze stron. Ewentualne spory 
mogące wyniknąć z realizacji tej ugody będą rozpoznawane przez sąd właściwy z uwagi na siedzibę Pracodawcy.
 …………………................................ .…………………..................................
                      Pracodawca                                                                                                                                   Pracownik
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do innego zakładu pracy. Wówczas firma zwróciła się do 

sądu o nadanie klauzuli wykonalności zawartej w ugodzie, 

a po jej otrzymaniu złożyła wniosek do komornika o wszczę-

cie postępowania egzekucyjnego przeciwko Annie M.

Uchylenie się od ugody

Ugoda jest umową stron i mają do niej zastosowanie 
ogólne przepisy prawa cywilnego. Pozwala to niezado-
wolonej stronie kwestionować ważność i skuteczność 
ugody przez uchylenie jej skutków z powodu wad 
oświadczenia woli. Każda strona może więc powoływać 
się na wady swego oświadczenia (art. 82–88 k.c.). Cho-
dzi tu o takie wady, jak: 
■  brak świadomości i swobody powzięcia decyzji 

i wyrażenia woli, 
■  pozorność, 
■  błąd, 

■  podstęp,  
■  groźba bezprawna. 

Okoliczności te musi wykazać osoba, która chce 
uchylić się od swojego oświadczenia zawartego w ugo-
dzie (pracodawca lub pracownik). Jeżeli tego nie uczy-
ni, jej żądanie zostanie oddalone. Uchylenie się od 
skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczył stanu 
faktycznego, który według treści ugody obie strony 
uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie  
powstałyby, gdyby w chwili zawarcia ugody strony 
wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy (art. 918 k.c.).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 91 § 2 pkt 1, art. 119, art. 120 § 2, art. 121, art. 1211, art. 300 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 896),

 ■ art. 82–88, art. 917, art. 918  ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 
nr 16, poz. 93, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1370),

 ■ art. 776  ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU 
nr 43, poz. 296, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 880).

RAFAŁ KRAWCZYK 
sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Czy po 1 września 2013 r. pracodawca 
samorządowy musi zwolnić skazanych 
pracowników
Od 1 września 2013 r. pracodawca samorządowy musi odwołać ze stanowiska albo rozwiązać umowę 
o pracę z pracownikiem skazanym prawomocnie, np. za kradzież. Pracodawca nie ma jednak prawa 
żądać od zatrudnionych już pracowników złożenia oświadczeń, że nie byli karani. W razie uzyskania 
takich informacji nieformalnie może on wystąpić z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego. 

Nowelizacja ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (dalej u.o.p.s.), która weszła 

w życie 1 września 2013 r., uporządkowała kwestie zwią-
zane z koniecznością przestrzegania warunku 
niekaralności pracowników samorządowych. Mimo że  

dotychczas wymogiem kwalifikacyjnym dla pracowników 
samorządowych był brak skazania prawomocnym wyro-
kiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 
ust. 3 pkt 2 u.o.p.s.), nie było rozwiązań, które pozwalały-
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by pracodawcy samorządowemu wyegzekwować spełnie-
nie tych wymogów, w sytuacji gdy pracownik został ska-
zany już podczas pozostawania w zatrudnieniu. Zmienia to 
ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach 
samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Wypowiedzenie umowy za przestępstwo 
w czasie zatrudnienia

Nowelizacja wprowadza zasadę, że właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego lub związku jedno-
stek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonują-
cy czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika 
samorządowego (w stosunku do którego wymogiem 
kwalifikacyjnym jest brak karalności) odwołuje go lub 
rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem 
najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzy-
skał informację o fakcie prawomocnego skazania 
(art. 6a u.o.p.s. po nowelizacji).  

Kogo dotyczy wymóg niekaralności

Niekaralnością (przez cały czas zatrudnienia) muszą się 
wykazywać: 

■  w gminie – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta), skarbnik gminy, sekretarz gminy,

■  w starostwie – starosta, wicestarosta, członkowie za-

rządu powiatu, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu,

■  w województwie – marszałek województwa, wicemar-

szałek województwa, członkowie zarządu wojewódz-

twa, skarbnik województwa, sekretarz województwa,

■  w samorządzie warszawskim – burmistrz dzielnicy m.st. 

Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warsza-

wy, członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy,

ponadto:

■  przewodniczący zarządu związku jednostek samo-

rządu terytorialnego, członkowie zarządu związku 

jednostek samorządu terytorialnego,

■  pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, 

■  doradcy i asystenci.

Pracownik samorządowy może 
stracić pracę nie tylko za przestęp-
stwa związane z pełnieniem urzę-
du, ale za każde przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

Realizację tego obowiązku ma zabezpieczyć wpro-
wadzona w ustawie z 10 maja 2013 r. nowelizacja ustaw 
ustrojowych dotyczących poszczególnych jednostek sa-
morządu terytorialnego (np. ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym). Gdy pracodawca samorzą-
dowy nie odwoła skazanego pracownika lub nie roz-
wiąże z nim stosunku pracy, wojewoda będzie mógł to 
wymusić, najpierw wzywając właściwy organ do pod-
jęcia tej czynności w terminie 30 dni, a następnie wy-
dając zarządzenie zastępcze zastępujące decyzję 
uprawnionego organu. 

Skazanie przed 1 września 2013 r.
też się liczy 

Zasady te dotyczą sytuacji, gdy do skazania pra-
cownika samorządowego doszło po wejściu w życie 
nowelizacji u.o.p.s., czyli obejmują wyroki wydane 
w stosunku do samorządowców, które uprawomocniły 
się  po 1 września 2013 r. 

W praktyce będą miały miejsce przypadki, gdy wy-
rok taki uprawomocnił się wcześniej, czyli przed 
1 września 2013 r. W razie skazania prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
przed 1 września 2013 r. organ jednostki samorządu 
terytorialnego lub związku jednostek samorządu tery-
torialnego albo podmiot wykonujący czynności z za-
kresu prawa pracy wobec pracownika samorządowego 
odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za 
wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 7 ustawy 
nowelizującej u.o.p.s.).

Przepis ten może powodować wątpliwości interpre-
tacyjne. Nie budzi on zastrzeżeń w tych sytuacjach, 
gdy właściwemu organowi (lub podmiotowi wykonują-
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cemu czynności z zakresu prawa pracy wobec pracow-
nika samorządowego) znana będzie wcześniej okolicz-
ność skazania pracownika, ponieważ dysponował już 
zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego o ka-
ralności pracownika lub prawomocnym wyrokiem kar-
nym, lub uzyska takie dokumenty w pierwszym mie-
siącu obowiązywania nowelizacji u.o.p.s. W takiej 
sytuacji  pracodawca samorządowy będzie musiał tylko 
zachować miesięczny termin (od 1 września 2013 r.) na 
podjęcie decyzji o odwołaniu lub rozwiązaniu stosunku 
pracy pracownikiem. Jeżeli tego nie zrobi, wojewoda 
podejmie kroki w celu wymuszenia takiego działania 
lub sam wyda zarządzenie zastępcze. Ustawodawca 
wprowadził tutaj identyczny mechanizm  jak w przy-
padku pracowników skazanych po 1 września 2013 r., 
pozwalający na podjęcie odpowiedniej decyzji przez 
wojewodę. 

Pracodawca może zwrócić się 
do rejestru karnego 

W praktyce pojawią się  prawdopodobnie przypadki, 
w których właściwy organ lub osoba nie będą dyspono-
wały dokumentem poświadczającym karalność pracow-
nika lub wiedzą o tym, że został on skazany. Nie ma 
podstaw prawnych do tego, aby pracodawca zwrócił się 
do wszystkich pracowników, których nakaz niekaralno-
ści dotyczy, o złożenie oświadczenia o niekaralności. 
Pracownicy ci musieli bowiem wykazać się niekaralnoś-
cią przed nawiązaniem stosunku pracy. Nie ma nato-
miast przeszkód, aby uprawniony organ lub osoba wyko-
nująca czynności z zakresu prawa pracy, które uzyskały 
informacje o skazaniu pracownika (np. z doniesień pra-
sowych), same zweryfikowały ich prawdziwość. 

Pracodawca samorządowy nie 
może zwrócić się do już zatrud-
nionych pracowników o złożenie 
oświadczeń o niekaralności, 
może wystąpić natomiast do KRK 
z zapytaniem o karalność konkret-
nego pracownika.

Prawo do uzyskania informacji o osobach ujawnio-
nych w rejestrze karnym przysługuje m.in. pracodaw-
com w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracowni-
ka, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg 
niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, 
a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określo-
nego stanowiska, wykonywania określonego zawodu 
lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
(art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajo-
wym Rejestrze Karnym). Sytuacje takie nie powinny 
występować zbyt często w praktyce, gdyż o ukończeniu 
toczącego się z urzędu postępowania przeciw osobom 
zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorzą-
dowych i społecznych należy bezzwłocznie zawiado-
mić przełożonych tych osób (art. 21 § 1 ustawy 
z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego, 
dalej k.p.k.).  Pracodawca ma prawo przetwarzania ta-
kich danych bez zgody zainteresowanego pracownika 
(art. 27 o ochronie danych osobowych w związku 
z art. 21 § 1 k.p.k.).

Zwrócenie się przez pracodawcę do KRK będzie 
konieczne tylko wówczas, gdy nie uzyska on takiego 
zawiadomienia z sądu, a będzie z innych źródeł 
(np. prasy) posiadał informacje o skazaniu pracowni-
ka. Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących wyro-
ków skazujących, które uniemożliwiają dalsze zatrud-
nianie pracownika i skutkują koniecznością jego 
odwołania lub rozwiązania z nim umowy o pracę. Do-
tyczy to jednak wyłącznie takich wyroków, które nie 
uległy wcześniej zatarciu. Gdyby do zatarcia skazania 
doszło w trakcie procedury mającej na celu ustalenie 
karalności pracownika, pracodawca samorządowy nie 
będzie mógł rozwiązać stosunku pracy lub odwołać 
pracownika, gdyż będzie musiał uznać taką osobę za 
niekaraną. 

PRZYKŁAD
Pracodawca dowiedział się o wcześniejszym skazaniu  pra-

cownika. Wystąpił do KRK o dane o jego karalności. Okazało 

się, że na początku września 2013 r. pracownik mógł być
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uznany za skazanego prawomocnym wyrokiem za kra-

dzież, jednak 15 września 2013 r. doszło do zatarcia skaza-

nia. W tej sytuacji nie ma więc podstaw do odwołania pra-

cownika.

Instrukcja – uprawnienia pracodawcy 
samorządowego

Co powinien zrobić pracodawca samorządowy 
od 1 września 2013 r.:

■  gdy został zawiadomiony 
przez sąd z urzędu lub po-
siada zaświadczenie z KRK 
o prawomocnym skazaniu 
pracownika

■  najpóźniej do 1 paździer-
nika 2013 r. musi odwołać pra-
cownika lub wypowiedzieć mu 
umowę o pracę, wskazując skaza-
nie prawomocnym wyrokiem jako 
przyczynę wypowiedzenia,

■  jeżeli ma wiedzę o skaza-
niu pracownika, ale nie
posiada odpowiedniego doku-
mentu z sądu lub KRK,

■  po 1 września 2013 r. powinien 
niezwłocznie zwrócić się do 
KRK o informację na temat ka-
ralności pracownika,

■  gdy okaże się, że praco-
wnik był karany za przestęp-
stwo, które uniemożliwia jego 
zatrudnienie,

■  najpóźniej do 1 paździer-
nika 2013 r. powinien od-
wołać pracownika lub wypo-
wiedzieć mu umowę o pracę.

W praktyce problemy mogą występować w sytua-
cji, gdy w okresie miesiąca od wejścia w życie ustawy 
(czyli do 1 października 2013 r.) pracodawcy samorzą-
dowi nie będą mieli informacji o prawomocnym skaza-
niu pracownika, a informacja taka dotrze do nich 
w okresie późniejszym.W tej sytuacji nie ma prze-
szkód do uruchomienia procedury sprawdzającej ska-
zanie pracownika, a następnie odwołania pracownika 
lub wypowiedzenia mu umowy o pracę. Przez cały 
okres przekroczenia miesięcznego terminu wojewoda 
będzie miał natomiast prawo wszcząć działania wymu-
szające podjecie decyzji przez właściwy organ lub 
osobę.  ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(DzU nr 223, poz. 1458, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 645), 
 ■ art. 1–4, art. 7, art. 8 ustawy z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r. poz. 645), 
 ■ art. 98a ustawy z 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. DzU z 2013 r. 

poz. 594, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 645),
 ■ art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (j.t. DzU 

z 2012 r. poz. 654, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1514),
 ■ art. 21 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (DzU nr 89, 

poz. 555, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 849),
 ■ art. 27 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. DzU 

z 2002 r. nr 101, poz. 926, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1371).

Za tydzień „Serwis PP” poleca książkę   
„Dofinansowanie kształcenia pracowni-
ków –  praktyczne rozwiązania”.

W publikacji znajdziesz odpowiedzi na 
najtrudniejsze pytania.

Co z umową 
szkoleniową 

po rozwiązaniu 
umowy o pracę  za 

porozumieniem stron

Czy możemy zawrzeć w każdej umowie szkoleniowej 
zapis, że pracownik będzie musiał oddać proporcjonal-
nie koszty dofinansowania nauki np. w razie odejścia 
z pracy za porozumieniem stron w trakcie okresu, któ-
ry zobowiązał się przepracować po zakończeniu nau-
ki? Czy umowa z takim zapisem będzie prawidłowa?

Takie postanowienie będzie nieważne jako sprzeczne 
z przepisami i tym samym będzie nieskuteczne.
Na podstawie przepisów o podnoszeniu kwalifikacji za-
wodowych pracodawca ma prawo domagać się zwrotu 
proporcjonalnych kosztów nauki wyłącznie w sytuacji, 
gdy pracownik w trakcie karencji:
■  sam złoży wypowiedzenie (z wyjątkiem uzasadnione-

go wypowiedzenia z powodu mobbingu),
■  odejdzie z pracy bez usprawiedliwionych przyczyn, 

w związku z naruszeniem przez pracodawcę podsta-
wowych obowiązków wobec niego,

■  zostanie zwolniony przez pracodawcę w trybie natych-
miastowym ze swojej winy.

Są to wszystkie okoliczności, w których pracodawca 
może żądać od pracownika zwrotu proporcjonalnych 
kosztów edukacji wyłożonych przez firmę (art. 1035 Ko-
deksu pracy).
W umowie szkoleniowej nie wolno zatem umieścić regu-
lacji mniej korzystnych od wynikających z przepisów Ko-
deksu pracy (art. 1034 § 2 Kodeksu pracy). Gdy do tego 
dojdzie, postanowienia takie są nieważne, a w ich miejsce 
należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

Informacje i zamówienia 
Tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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WYNAGRODZENIA egzekucja z wynagrodzenia

IZABELA NOWACKA 
specjalista ds. prawa pracy 6678fd58-6768-4b5b-afe6-35229969a57a

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń 
Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie. Pracownik nie może zrzec się prawa do wyna-
grodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Natomiast pracodawca musi, w ściśle określonych wa-
runkach, dokonywać potrąceń, które są ograniczone kwotą wolną od potrąceń. W przypadku osób zatrud-
nionych na niepełny etat kwoty potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwota wolna to kwota wynagrodzenia, która nie 
podlega zajęciu. Wysokość kwoty wolnej jest róż-

na, w zależności od rodzaju potrącenia. 
Pracodawca ma obowiązek pozostawić pracowniko-

wi do wypłaty kwotę minimalną wolną od potrąceń 
w wysokości:
■  minimalnego wynagrodzenia za pracę (po odlicze-

niu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych) –   przy po-
trącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wy-
konawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne, 

■  75% wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w pełnym wymiarze (po odliczeniu składek 
na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych) –  przy potrącaniu 
zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 

■  90% wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w pełnym wymiarze (po odliczeniu składek 
na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych) – przy potrącaniu 
kar pieniężnych. 

Przy zajęciu komorniczym obejmującym alimenty 
nie obowiązuje żadna kwota wolna. Oznacza to, że pra-
codawca wypłaca resztę wynagrodzenia po odjęciu za-
jęcia alimentacyjnego pracownikowi, nie zachowując 
żadnej gwarantowanej kwoty pensji. Jedynym ogra-
nicznikiem jest tu wskaźnik 2/5 wynagrodzenia. Tyle 
powinno pracownikowi pozostać po potrąceniu alimen-
tów. Z tego wynika, że większość pensji, tj. 3/5, prze-

chodzi na poczet długu alimentacyjnego, chyba że w tre-
ści tytułu wykonawczego podzielono go na miesięczne 
części w konkretnej wysokości.

PRZYKŁAD

Do pracodawcy dotarło zajęcie komornicze alimentacyjne 

opiewające łącznie na 8890 zł. Wynagrodzenie pracownika 

– dłużnika, zatrudnionego na 1/2 etatu, wynosi 800 zł brut-

to, a netto – 628,43 zł. Pracodawca ma obowiązek potrącić 

miesięcznie 60% wynagrodzenia netto, tj. 377,06 zł. Po odli-

czeniu alimentów pracownikowi pozostanie do wypłaty 

251,37 zł.

PRZYKŁAD

Pracodawca otrzymał tytuł egzekucyjny dotyczący świadcze-

nia alimentacyjnego. Wynika z niego, że zasądzono alimenty 

w wysokości 300 zł miesięcznie. Pracownik zarabiający 800 zł 

brutto ma 628,43 zł netto, a po potrąceniu alimentów otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości  328,43 zł (628,43 zł – 300 zł). 

Kwota wolna to minimalne wynagrodzenie za pracę 
(lub jego procent) w kwocie netto, a więc po potrąceniu  
składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz za-
liczki na podatek dochodowy. Aby prawidłowo obliczyć 
kwotę wolną obowiązującą dla danego pracownika, nale-
ży zastosować wysokość przysługujących mu kosztów 

Dokończenie na str. 31

Z „Serwisu PP” nr 38/2013 dowiesz się, czy wynagro-
dzenie za urlop okolicznościowy liczy się tak jak za urlop 
wypoczynkowy.



Jak ustalić zasiłek macierzyński 
za okres łączenia dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego z pracą
Pracownica zatrudniona na 3/4 etatu przebywała na dodatkowym urlopie macierzyń-
skim do 31 sierpnia 2013 r. Od 1 sierpnia 2013 r. rozpoczęła łączenie pracy na 1/2 
etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. W jaki sposób wyliczyć zasiłek macie-
rzyński, jeśli płaca zasadnicza pracownicy przed zmianą wymiaru czasu pracy wynosi-
ła 3000 zł, a podstawą zasiłku była kwota 3020,15 zł? 

Muszą Państwo proporcjonalnie pomniej-
szyć podstawę zasiłku macierzyńskiego 

stosownie do wymiaru czasu pracy, w którym 
pracownica wykonuje pracę w czasie udzielo-
nego dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
(art. 29 ust. 7 ustawy o świadczeniach pienięż-
nych w razie choroby i macierzyństwa, dalej 
ustawa zasiłkowa). W omawianym przypadku 
zasiłek macierzyński zostanie zmniejszony do 
2/3. A zatem, aby obliczyć wartość proporcjo-
nalnego pomniejszenia, należy obecny etat po-
dzielić przez etat przed zmianą, tj. 1/2 : 3/4.

Jeśli podstawa wymiaru zasiłku macie-
rzyńskiego przysługującego pracownicy wy-
nosiła 3020,15 zł, to stawkę dzienną zasiłku 

stanowi kwota 100,67 zł (3020,15 zł : 30). 
Aby obliczyć zasiłek macierzyński za sier-
pień 2013 r., dzienną stawkę zasiłku macie-
rzyńskiego należy pomniejszyć proporcjonal-
nie do aktualnego wymiaru czasu pracy, tj. 
100,67 zł x 2/3 = 67,11 zł. Pracownik ma pra-
wo do zasiłku macierzyńskiego (za sierpień) 
w wysokości 2080,41 zł (67,11 zł x 31 dni).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego po-
mniejsza się proporcjonalnie do wymiaru cza-
su pracy, w którym pracownik łączy korzysta-
nie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
z wykonywaniem pracy u dotychczasowego 
pracodawcy. Trzeba zaznaczyć, że nie ulega 
zmianie sama podstawa wymiaru zasiłku, nie 

Płace i rozliczenia 
Zmiany w zasiłkach macierzyńskich
– pytania i odpowiedzi
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należy jej przeliczać. A to dlatego, że podsta-
wy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, 
jeżeli między okresami pobierania zasiłków 
(zarówno tego samego rodzaju, jak i innego 
rodzaju) nie było przerwy albo przerwa była 
krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Wyso-
kość zasiłku macierzyńskiego powinna więc 
zostać zmniejszona o część, jaka wynika 
z wyliczenia proporcji wymiaru czasu pracy 
podjętej w czasie urlopu do wymiaru czasu 
pracy wykonywanej przed urlopem macie-
rzyńskim.

Podczas trwania dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego pracownica może podjąć pracę 
zarobkową zarówno u obcego pracodawcy, 
jak i u swojego, który tego urlopu udzielił. 

Jednak w tym drugim przypadku łączenie 
pracy z obowiązkami rodzicielskimi i pobiera-
niem zasiłku macierzyńskiego może odbywać 

się w ograniczonym zakresie. Pracownik może 
bowiem powrócić do pracy, ale w wymiarze 
nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru 
czasu pracy. 

Zasiłek za okres dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymia-
ru lub jeśli pracownica w okresie 14 dni po 
porodzie złożyła wniosek o udzielenie zarów-
no dodatkowego urlopu, jak i rodzicielskiego 
w pełnych wymiarach, to za okresy wszyst-
kich urlopów przysługuje zasiłek w wysokości 
80% podstawy wymiaru.  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 1821 § 5 i 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t.  DzU 

z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 896),
 ■ art. 29 ust. 5, art. 31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-

niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa (j.t.  DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747).

IZABELA NOWACKA

specjalista ds. prawa pracy

Rezygnacja z części urlopu 
rodzicielskiego a kwota zasiłku
Pracownica 31 lipca 2013 r. zakończyła pobieranie dodatkowego zasiłku macierzyń-
skiego. Od 1 sierpnia 2013 r. przebywa na urlopie rodzicielskim. 14 sierpnia 2013 r. 
przerwała korzystanie z urlopu rodzicielskiego. Czy pracownica ma prawo do jednora-
zowego wyrównania zasiłku (z 60% do 80%)? 

Pracownica nie ma prawa do jednorazowe-
go wyrównania. Zgodnie z art. 31 ust. 4 

ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (dalej ustawa zasiłkowa) jednora-
zowe wyrównanie przysługuje tylko w sytu-
acji rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za 
okres odpowiadający okresowi:
■  dodatkowego urlopu macierzyńskiego w peł-

nym wymiarze lub jego części albo okreso-
wi dodatkowego urlopu na warunkach urlo-

pu macierzyńskiego w pełnym wymiarze 
lub jego części, 

■  urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.
Wówczas wyrównanie przysługuje do 100% 

podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego 
pod warunkiem niepobrania zasiłków macie-
rzyńskich za okres odpowiadający okresom 
tych urlopów. Pracownica nie spełniła powyż-
szych warunków, tj. pobrała zasiłek macierzyń-
ski za okres od 1 do 14 sierpnia 2013 r. oraz nie 
zrezygnowała z urlopu rodzicielskiego w peł-
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nym wymiarze. W sytuacji gdyby wniosek zło-
żyła wcześniej, przed rozpoczęciem urlopu ro-
dzicielskiego, nabyłaby prawo do jednorazowe-
go wyrównania zasiłku macierzyńskiego za 
okres podstawowego urlopu macierzyńskiego 
oraz dodatkowego do wysokości 100%.

Jednorazowe wyrównanie 
zasiłku macierzyńskiego 
przysługuje, gdy pracow-
nica zrezygnuje z urlopu 
rodzicielskiego za cały okres 
urlopu. 

W przypadku rezygnacji z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego pracownik (osoba 
niebędąca pracownikiem pobierająca zasiłek 
macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowe-
go) nabędzie prawo do jednorazowego wy-
równania w momencie rezygnacji z części lub 
całości urlopu dodatkowego. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 31 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. 
nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747).

KATARZYNA KALATA
specjalista w zakresie prawa pracy 

Choroba w trakcie dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego łączonego 
z pracą na 1/2 etatu 
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przebywała na dodatkowym 
urlopie macierzyńskiego do 15 sierpnia 2013 r. W trakcie tego urlopu (od 1 sierpnia 
2013 r.) rozpoczęła łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. 
Natomiast od 16 sierpnia 2013 r. rozpoczęła urlop rodzicielski, który również będzie łączyć 
z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku 
macierzyńskiego za okres pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim? 
W jaki sposób pomniejszyć podstawę za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli pracownica 
do tej pory otrzymywała zasiłek w wysokości 100%? Podstawą wymiaru zasiłku macie-
rzyńskiego była kwota 5177,40 zł (6000 zł – 6000 zł x 13,71%). Pracownica na okres od 
20 do 24 sierpnia 2013 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie, czy ma prawo do wynagro-
dzenia chorobowego? Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę i zasiłek za  sierpień 2013 r.? 

Za sierpień 2013 r. pracownica ma prawo 
do wynagrodzenia odpowiedniego do ak-

tualnego wymiaru czasu pracy, pomniejszone-
go za czas niezdolności do pracy. Jeśli wyna-

grodzenie za pracę dla pełnego wymiaru czasu 
pracy wynosiło 6000 zł, to wynagrodzenie za 
pracę na 1/2 etatu powinno wynosić 3000 zł. 
Wynagrodzenie to należy pomniejszyć o dni 
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niezdolności do pracy. Trzeba również wypła-
cić  pracownicy wynagrodzenie chorobowe, 
które należy obliczyć, uwzględniając podsta-
wę wymiaru po zmianie etatu, tj. 3000 zł.

Krok 1. 

Obliczenie zasiłku macierzyńskiego 

za sierpień br.

Ustalając wysokość zasiłku macierzyń-
skiego za sierpień 2013 r., należy zacząć od 
obliczenia zasiłku macierzyńskiego za okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 
urlopu rodzicielskiego, podczas którego pra-
cownica pracuje na 1/2 etatu. 

Za okres od 1 do 15 sierpnia 2013 r. pra-
cownica ma prawo do zasiłku macierzyńskie-
go pomniejszonego proporcjonalnie do aktu-
alnego wymiaru czasu pracy, tj. do 1/2 (1 : 
1/2) w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

Należy zatem:
■  obliczyć pełną dzienną kwotę zasiłku ma-

cierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu:
5177,40 zł : 30 = 172,58 zł 

■  proporcjonalnie obniżyć pełną kwotę dzien-
nego zasiłku macierzyńskiego:
172,58 zł x 1/2 etatu = 86,29 zł 

■  obliczyć zasiłek macierzyński za okres do-
datkowego urlopu macierzyńskiego:
 86,29 zł x 15 dni = 1294,35 zł 
Za okres urlopu rodzicielskiego od 16 sier-

pnia do 31 sierpnia 2013 r. muszą Państwo 
obniżyć podstawę wymiaru zasiłku do 60%, 
tj. 5177,40 zł (100% podstawy wymiaru) x 
60% = 3106,44 zł (podstawa wymiaru zasiłku 
za okres urlopu rodzicielskiego) oraz obli-
czyć zasiłek macierzyński proporcjonalnie 
do aktualnego wymiaru czasu pracy, tj. 1/2.

Następnie trzeba:
■  obliczyć pełną dzienną kwotę zasiłku ma-

cierzyńskiego za okres urlopu rodziciel-
skiego:

3106,44 zł : 30 = 103,55 zł 
■  proporcjonalnie obniżyć pełną kwotę dzien-

nego zasiłku macierzyńskiego:
103,55 zł x 1/2 etatu = 51,78 zł 

■  obliczyć zasiłek macierzyński za okres 
urlopu rodzicielskiego:
51,78 zł x 16 dni = 828,48 zł 
Kwota zasiłku macierzyńskiego za sier-

pień 2013 r. wyniesie 2122,83 zł (828,48 zł + 
+ 1294,35 zł).

Krok 2. 

Obliczenie wynagrodzenia chorobowego 

Za okres od 20 do 25 sierpnia 2013 r. nale-
ży wypłacić pracownicy wynagrodzenie za 
czas niezdolności do pracy w wysokości 80% 
podstawy wymiaru zasiłku. 

Zakładając, że pracownica miała prawo do 
wynagrodzenia z tytułu pracy na pełny etat 
w wysokość 6000 zł, podstawą wymiaru zasił-
ku będzie wynagrodzenie należne pracownicy 
po obniżeniu wymiaru czasu, tj. 3000 zł.  
■  Obliczenie podstawy wymiaru wynagro-

dzenia chorobowego:
Podstawę wymiaru stanowi kwota po 

zmianie wymiaru czasu pracy pomniejszona 
o składki na ubezpieczenia społeczne finanso-
wane przez pracownika.

3000 zł – (3000 zł x 13,71%) = 2588,70 zł
■  obliczenie dziennej kwoty wynagrodzenia 

chorobowego:
2588,70 zł : 30 = 86,29 zł
86,29 zł x 80% = 69,03 zł

■  obliczenie wynagrodzenia chorobowego:
69,03 zł x 5 dni = 345,15 zł

Krok 3. 

Obliczenie wynagrodzenia zasadniczego 

Wynagrodzenie za pracę w kwocie 3000 zł 
należy pomniejszyć o dni niezdolności do pracy 
w następujący sposób: 
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■  miesięczną stawkę wynagrodzenia należy 
podzielić przez 30 (niezależnie od tego, ile 
dni ma dany miesiąc):
3000 zł : 30 = 100 zł

■  otrzymaną kwotę trzeba pomnożyć przez licz-
bę dni niezdolności do pracy wskutek choroby:
100 zł x 5 = 500 zł

■  obliczoną kwotę wynagrodzenia należy od-
jąć od wynagrodzenia przysługującego za 
cały miesiąc:
3000 zł – 500 zł = 2500 zł (wynagrodzenie 

zasadnicze).
Zasiłek macierzyński za okres dodatkowe-

go urlopu macierzyńskiego wynosi 100% 
podstawy wymiaru zasiłku, a  za okres urlopu 
rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wy-
miaru zasiłku (art. 31 ustawy zasiłkowej).

Miesięczny zasiłek macierzyński może  
wynosić 80%, jeżeli pracownik (lub ubezpie-
czony) w  ciągu 14 dni od dnia porodu złoży 
wniosek, w którym zadeklaruje chęć wyko-
rzystania wszystkich trzech urlopów (podsta-
wowego macierzyńskiego, dodatkowego, ro-
dzicielskiego), w innym wypadku zasiłek ma-
cierzyński za okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego zawsze wynosi 100%. 

Jeżeli pracownica zdecyduję się na łącze-
nie wskazanych urlopów z wykonywaniem 

pracy, podstawę wymiaru zasiłku macie-
rzyńskiego trzeba proporcjonalnie pomniej-
szyć do aktualnego wymiaru czasu pracy 
(art. 29 ust. 7 ustawy zasiłkowej). Powyższa 
zasada ma zastosowanie wyłącznie do pra-
cowników. 

Natomiast podstawę wymiaru wynagrodze-
nia chorobowego w sytuacji zmiany umowy 
o pracę lub innego aktu, na podstawie którego 
powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie 
wymiaru czasu pracy, stanowi wynagrodzenie 
ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, je-
żeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym 
powstała niezdolność do pracy (art. 40 ustawy 
zasiłkowej). 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 1821 § 5, art. 1821a § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (j.t.  DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 896), 

 ■ art. 11, art. 29 ust. 7, art. 31, art. 36, art. 38, art. 40–43 ustawy 
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. 
nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747),

 ■ § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 
1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie-
wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę 
obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do 
wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodek-
sie pracy (j.t.  DzU nr 62, poz. 289, ost. zm. DzU z 2003 r. nr 230, 
poz. 2292).

KATARZYNA KALATA
specjalista w zakresie prawa pracy

Kiedy najkorzystniej złożyć 
wniosek o urlop rodzicielski
Jedna z naszych pracownic we wrześniu urodzi dziecko. Kiedy powinna złożyć wnio-
sek o dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski, żeby było to dla niej korzystniejsze? 
W terminie 14 dni po porodzie, czy w terminie późniejszym? 

W sytuacji gdy  pracownica zamierza 
wykorzystać urlop macierzyński, urlop 

dodatkowy oraz rodzicielski, bezpieczniej jest 
złożyć wniosek o dodatkowy urlop macie-
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rzyński i rodzicielski w terminie 14 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z tych urlopów. 
Złożenie wniosku w ciągu 14 dni po porodzie 
może być dla pracownicy niekorzystne w sy-
tuacji, w której musiałaby zrezygnować z czę-
ści urlopu rodzicielskiego (jeżeli z pozostałej 
części nie skorzysta ojciec dziecka), ponieważ 
nie nabyłaby wtedy prawa do jednorazowego 
wyrównania zasiłku macierzyńskiego (art. 31 
ust. 4 ustawy zasiłkowej). W takim przypadku 
łączna kwota wypłaconego zasiłku macie-
rzyńskiego byłaby niższa niż, gdyby wniosek 
nie został złożony. 

Zasiłek macierzyński za okres urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego przysługuje w wysokości 
100% podstawy wymiaru. Natomiast zasi-
łek macierzyński za okres urlopu rodziciel-
skiego przysługuje w wysokości 60% pod-
stawy wymiaru. Jeżeli jednak pracownica 
wystąpi nie później niż 14 dni po porodzie 
z wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio 
po urlopie macierzyńskim wszystkich tych 
urlopów, zasiłek wynosi 80% podstawy wy-
miaru. 

Natomiast jednorazowe wyrównanie zasił-
ku z 80% do 100% przysługuje w sytuacji re-
zygnacji z całości urlopu rodzicielskiego.

PRZYKŁAD 

Pracownica urodziła dziecko 1 września 2013 r. 

2 września 2013 r. pisemnie powiadomiła praco-

dawcę, że po urlopie macierzyńskim zamierza 

wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński 

(6 tygodni – 42 dni) i urlop rodzicielski (26 tygo-

dni – 182 dni). Pracodawca za okres podstawo-

wego urlopu macierzyńskiego (20 tygodni – 140 

dni), urlopu macierzyńskiego dodatkowego oraz 

rodzicielskiego musi wypłacić pracownicy zasi-

łek macierzyński w wysokości 80% podstawy 

wymiaru, która wynosiła 4141,92 zł (4800 zł 

–13,71%). Pracodawca, obliczając kwotę zasił-

ku macierzyńskiego za okres wszystkich urlo-

pów, musi:

Krok 1. 

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego po-

mniejszyć do 80%

4141,92 zł x 80% = 3313,54 zł

Krok 2.

Obliczyć zasiłek za jeden dzień

3313,54 zł : 30 = 110, 45 zł

Jeżeli pracownica zrezygnowałaby z zasiłku za 

okres części urlopu rodzicielskiego, np. po 14 

dniach, nie nabędzie wówczas prawa do jedno-

razowego wyrównania zasiłku z 80% do 100%, 

co spowoduje, że łączna kwota wypłaconego 

zasiłku będzie niższa. Pracownicy zostanie wy-

płacony zasiłek w wysokości 21 648,20 zł, tj. 

110,45 zł x 196 dni (140 + 42 + 14). W sytuacji 

gdyby pracownica, o której mowa w pytaniu, 

nie złożyła wniosku o dodatkowy urlop macie-

rzyński i rodzicielski w  terminie 14 dni po poro-

dzie pracodawca wypłaciłby jej zasiłek macie-

rzyński w wysokości 26 286,68 zł, który byłby 

wyższy o 4638,48 zł (26 286,68 – 21 648,20 zł). 

Co wynika z poniższych obliczeń.

Krok 1. 

Obliczenie zasiłku za okres podstawowego urlo-

pu macierzyńskiego i dodatkowego (100% pod-

stawy wymiaru)

4141,92 zł : 30 = 138,06 zł (wysokość zasiłku za 

1 dzień –100%)

138,06 zł x 182 dni (140 dni + 42 dni) = 

= 25 126,92 zł

Krok 2. 

Obliczenie zasiłku za okres urlop rodzicielskie-

go (60% podstawy wymiaru)

3 września 2013 roku    www.serwispp.infor.pl

PŁACE I ROZLICZENIA

28



 4141,92 zł x 60% = 2485,15 zł

2485,15 zł : 30 = 82,84 zł

82,84 zł x 14 = 1159,76 zł 

Krok 3. 

Obliczenie zasiłku za podstawowy urlop macie-

rzyński, dodatkowy i rodzicielski

25 126,92 zł + 1159,76 zł = 26 286,68 zł. 

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 1791–1795, art. 180 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (j.t.  DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 896), 

 ■ art. 29 ust. 1, ust. 5, art. 29a, art. 31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (j.t.  DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 747).

KATARZYNA KALATA
specjalista w zakresie prawa pracy

Zgon dziecka a wysokość zasiłku 
macierzyńskiego
Nasza pracownica urodziła dziecko 27 czerwca br. 2 lipca złożyła wniosek o  dodat-
kowy urlop macierzyński i rodzicielski. Wypłaciliśmy jej zasiłek macierzyński w wyso-
kości 80%, dziecko zmarło 1 września br. Czy pracownica ma prawo do wyrównania 
zasiłku? 

Ustawa zasiłkowa w art. 31 ust. 4 określa-
jąca zasady przyznawania jednorazowe-

go wyrównania zasiłku nie przewidziała takiej 
sytuacji. W przepisie jest mowa jedynie o re-
zygnacji z zasiłku macierzyńskiego, natomiast 
nie reguluje on kwestii niewykorzystania za-
siłku z powodu zgonu dziecka. Ponadto jedno-
razowe wyrównania przysługują tylko za 
okres:
■  odpowiadający okresowi dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego w pełnym wymia-
rze lub jego części albo okresowi dodatko-
wego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 
części, 

■ urlopu rodzicielskiego. 
Na stronie ZUS w publikacji z 23 lipca 

2013 r. „Wyjaśnienia wątpliwości dotyczą-
cych zmian przepisów w zakresie zasiłku ma-
cierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 
2013” Zakład stwierdza, że: „(...) w przypad-

ku zgonu dziecka w okresie pobierania zasił-
ku macierzyńskiego za okres ustalony prze-
pisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ma-
cierzyńskiego lub dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, w czasie których wypłaca-
ny był zasiłek macierzyński w wysokości 
80% podstawy wymiaru, ubezpieczonej 
przysługuje jednorazowe wyrównanie zasił-
ku macierzyńskiego do 100% podstawy wy-
miaru (...)”.

Powołując się na powyższe stanowisko, 
mogą Państwo wypłacić pracownicy wyrów-
nanie zasiłku macierzyńskiego.

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■  art. 31 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-

niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (j.t.  DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 747).

KATARZYNA KALATA
specjalista w zakresie prawa pracy
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Termin na złożenie wniosku 
o zasiłek macierzyński dla osób 
niebędących pracownikami
Prowadzę działalność gospodarczą, niedługo urodzę dziecko. W jakim terminie powin-
nam złożyć wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego? 

Ustawa zasiłkowa nie określa terminu, do 
którego należy złożyć niezbędne doku-

menty (ZUS Z-3b, akt urodzenia dziecka) do 
nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego. 
A zatem wniosek o zasiłek macierzyński za 
okres podstawowego urlopu macierzyńskiego 
można złożyć w dowolnym terminie. Należy 
podkreślić, że prawo do zasiłku macierzyńskie-
go może się przedawnić, jeżeli wniosek nie zo-
stanie złożony w ciągu 6 miesięcy od ostatnie-
go dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. 

W sytuacji gdyby zdecydowała się Pani sko-
rzystać z  zasiłku macierzyńskiego za okres od-
powiadający okresowi dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego, należy  wystąpić do ZUS przed 
rozpoczęciem korzystania z dodatkowego zasił-
ku macierzyńskiego. A zatem złożenie wniosku 
po tym terminie spowoduje nienabycie prawa 
do dodatkowego zasiłku macierzyńskiego. 

Powyższe stanowisko potwierdza ZUS 
w publikacji z 23 lipca 2013 r. „Wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących zmian przepisów 
w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązu-
jących od 17 czerwca 2013”, w której czytamy: 
„W przypadku osób ubezpieczonych niebędą-
cych pracownikami oraz innych osób uprawnio-
nych do zasiłku macierzyńskiego niekorzystają-

cych z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (np. po-
bierających zasiłek macierzyński za okres po 
ustaniu ubezpieczenia albo w czasie urlopu wy-
chowawczego), warunkiem skorzystania z za-
siłku macierzyńskiego za dodatkowy okres 
w nowym wymiarze lub za okres odpowiadają-
cy okresowi urlopu rodzicielskiego niezbędny 
jest pisemny wniosek złożony płatnikowi zasił-
ku przed terminem rozpoczęcia korzystania 
z tego zasiłku za okres ustalony przepisami Ko-
deksu pracy jako okres odpowiedniego urlopu 
lub jego części. W opinii Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, wypłata zasiłku macie-
rzyńskiego może zostać dokonana także 
w przypadku uchybienia terminu na złożenie 
wniosku, jeżeli niezłożenie wniosku w terminie 
wynikało z przyczyn niezależnych od świad-
czeniobiorcy”. ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■  art. 31, art. 65–67 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (j.t.  DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 747).

KATARZYNA KALATA
specjalista w zakresie  prawa pracy

W „Serwisie PP” nr 40/2013 r. w  dodatku „Płace i rozliczenia" wyjaśnimy:

■  jak naliczyć wynagrodzenie po przekroczeniu przez pracownika rocznej podstawy wymiaru składek oraz 
■  jaką wysokość składek odjąć od przychodu pracownika uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku. 

Zadzwoń i zamów prenumeratę. Tel. 22 761 30 30 
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uzyskania przychodów, a także uwzględnić bądź nie mie-
sięczną kwotę zmniejszającą podatek (ulgę podatkową)  
w zależności, czy pracownik złożył oświadczenie PIT-2. 

W razie zbiegu dwóch lub kilku potrąceń przymuso-
wych  oprócz kwoty wolnej pracodawca musi również 
uwzględnić tzw. granice potrąceń. A zatem  nie można za-
brać pracownikowi tyle, żeby pozostała mu tylko kwota 
wolna. Potrącenie nie może przekroczyć kwoty granicznej, 
nawet jeśli po jego dokonaniu pracownikowi zostanie wię-
cej środków niż kwota wolna i odwrotnie – nie można potrą-
cić maksymalnej kwoty granicznej kosztem kwoty wolnej. 

PRZYKŁAD

Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na kwotę 

300 zł miesięcznie. Oprócz tego doszło jeszcze kolejne zaję-

cie egzekucyjne, tym razem z ZUS, z tytułu nienależnie po-

branego zasiłku, w wysokości 1384 zł. Pracownik pracuje 

na 3/4  etatu, z wynagrodzeniem netto 1255,91 zł. Ma pra-

wo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu oraz 

ulgi podatkowej. Kwota wolna dla potrącenia niealimenta-

cyjnego wynosi 889,79 zł (kwota wolna dla pełnego etatu 

1186,38 zł x 3/4). W razie zbiegu alimentów z pozostałymi 

należnościami, na które opiewa tytuł wykonawczy, potrące-

nia dokonuje się do wysokości 3/5 wynagrodzenia netto 

pracownika, tj. do 753,55 zł (1255,91 zł x 3/5).  

1)  potrącenie alimentów – 300 zł; wynagrodzenie po odjęciu 

alimentów – 955,91 zł (1255,91 zł – 300 zł),

2) potrącenie na rzecz ZUS:  955,91 zł – 889,79 zł = 66,12 zł, 

3) kwota do wypłaty – 889,79 zł – kwota wolna.

Zostały zaspokojone alimenty oraz w dozwolonej wysoko-

ści zadłużenie wobec ZUS, przy czym pracownikowi pozo-

stała kwota wolna dla świadczeń niealimentacyjnych, bez 

naruszenia kwoty granicznej.

Kwoty wolne przy potrąceniach 
dobrowolnych

Potrącenia inne niż przymusowe (nieokreślone 
w art. 87 k.p.) mogą pomniejszać wynagrodzenie pra-
cownika, ale tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. 
W przeciwieństwie do potrąceń ustawowych nie obo-
wiązuje tu procent potrącenia. Są natomiast wyznaczo-
ne kwoty wolne. Wolna od potrąceń jest kwota wyna-
grodzenia w wysokości:
■  100% wynagrodzenia minimalnego netto dla pełne-

go etatu – przy potrącaniu należności na rzecz pra-
codawcy (np. nadpłacone omyłkowo wynagrodze-
nie),

■  80% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu 
innych należności niż na rzecz pracodawcy (np. 
składka na grupowe ubezpieczenie na życie, składka 
na rzecz związków zawodowych).

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony na 7/8 etatu, z wynagrodze-

niem 1169,65 zł netto (podstawowe koszty, brak ulgi podat-

kowej). Ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę 

3890 zł oraz nierozliczoną zaliczkę pieniężną udzieloną na 

zakup paliwa – 450 zł. Na  potrzeby obliczeń przyjmujemy 

kwotę wolną w wysokości:

–  993,46 zł – dla świadczenia niealimentacyjnego (kwota 

wolna dla pełnego etatu 1135,38 zł x 7/8),

–  745,10 zł – dla zaliczki pieniężnej (993,46 zł x 75%).

W razie egzekucji innych należności niż alimenty i potrącania 

zaliczek pieniężnych  potrącenia mogą być dokonywane do 

wysokości połowy wynagrodzenia netto pracownika, czyli do 

584,83 zł (1169,65 zł x 50%). Na zaspokojenie długu 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązkowych w 2013 r. 

Potrącenie
Podstawowe koszty uzyskania przychodu Podwyższone koszty uzyskania przychodu

PIT-2 Bez PIT-2 PIT-2 Bez PIT-2
Należności inne niż alimentacyjne 1181,38 zł 1135,38 zł 1186,38 zł 1139,38 zł
Zaliczki pieniężne 886,04 zł 851,55 zł 889,79 zł 854,54 zł
Kary pieniężne 1063,24 zł 1021,84 zł 1067,74 zł 1025,44 zł

Dokończenie ze str. 22
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komorniczego można przeznaczyć 176,19 zł, żeby pracowni-

kowi zachować kwotę wolną (1169,65 zł – 176,19 zł = 

= 993,46 zł). Do odjęcia jest jeszcze zaliczka – 450 zł. Nie 

można jej potrącić w całości, bo zostałaby naruszona zarów-

no kwota wolna dla zaliczek, jak i kwota graniczna [(176,19 zł 

+ 450 zł) > 584,83 zł). Stąd  pracownikowi wolno potrącić 

tytułem zaliczki tylko 248,36zł, wypłacając mu tym samym 

kwotę wolną dla zaliczek, tj. 745,10 zł (993,46 zł – 248,36 zł 

= 745,10 zł). Łączne potrącenie w wysokości 424,55 zł 

(176,19 zł + 248,36 zł) nie przekracza połowy wynagrodze-

nia netto pracownika (424,55 zł < 584,83 zł). 

Przy potrąceniach dobrowolnych brakuje uregulo-
wania co do kwot wolnych dla pracowników zatrudnio-
nych w niepełnym wymiarze godzin. Kodeks pracy nie 
każe więc stosować tu odpowiednio art. 871  § 2 k.p., 
czyli zmniejszać ich proporcjonalnie. Jednak Główny 
Inspektor Pracy zajął w tej sprawie stanowisko (znak 
pisma z 22 lutego 2011 r.: GPP-364-4560-8-1/11/PE/
/RP), zgodnie z którym kwoty wolne powinny być tu 
zmniejszane proporcjonalnie do etatu, tak samo jak 
w przypadku potrąceń przymusowych. W razie zbiegu 
potrąceń przymusowych z dobrowolnymi  w pierwszej 
kolejności trzeba zaspokoić te pierwsze (według hierar-
chii), a dopiero potem – przy zachowaniu kwota wolnej 
– pozostałe, za zgodą pracownika. 

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu zarabia 1321,55 zł net-

to (podwyższone koszty, bez ulgi podatkowej). Z zfśs za-

ciągnął pożyczkę mieszkaniową, którą spłaca w miesięcz-

nych ratach po 200 zł. Oprócz tego opłaca składkę 

ubezpieczenia na życie w wysokości 50 zł. Pożyczka jest 

należnością na rzecz pracodawcy, gdyż to pracodawca jest 

założycielem i administratorem zfśs i środków zgromadzo-

nych na rachunku tego funduszu. Zakładowy fundusz nie 

jest odrębnym podmiotem prawnym, jak np. kasa zapomo-

gowo-pożyczkowa. 

A zatem w przypadku tych dwóch potrąceń obowiązują 

dwie kwoty wolne:

■  569,69 zł (pełna kwota minimalnego wynagrodzenia net-

to 1139,38 zł x 1/2 etatu) – w przypadku pożyczki,

■  455,75 zł (569,69 zł x 80%) – dla składki ubezpieczenio-

wej.

Razem potrącenia wynoszą 250 zł. Po ich odliczeniu pra-

cownik dostanie 1071,55 zł. Kwoty wolne nie zostały naru-

szone, a więc można w całości dokonać potrąceń. 

Kwoty wolne dla niepełnego etatu

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wy-
miarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 W praktyce wykształciły się dwa sposoby ustalania 
kwoty wolnej dla niepełnoetatowców.

Ustalanie kwoty wolnej dla pracowników 
pracujących w niepełnym wymiarze czasu 
pracy

Pierwszy sposób Drugi sposób
Kwota wolna Kwota minimalnego 

wynagrodzenia 
netto dla pełnego 
etatu, zmniejszona 
proporcjonalnie do 
odpowiedniej części 
wymiaru czasu 
pracy.

Wynagrodzenie 
minimalne okre-
ślone dla niepeł-
nego wymiaru po 
pomniejszeniu 
o składki społeczne, 
zdrowotną oraz 
zaliczkę na podatek.

Przykład wyliczenia 
kwoty wolnej dla 
3/4 etatu

886,04 zł 
(1181,38 zł x 3/4) 

902,29 zł 
(1200 zł z 3/4)

Na razie nie ma oficjalnego stanowiska minister-
stwa  czy GIP w tej sprawie, a więc trudno uznać, która 
metoda jest prawidłowa. Kierując się dobrem pracow-
nika, drugi sposób jest korzystniejszy, bo podwyższa 
kwotę wolną. 

Eksperci wyrażają różne opinie i można spotkać za-
równo przykłady z kwotą wolną obliczoną na bazie 
kwoty wolnej dla pełnego etatu, jak i według sposobu, 
gdzie wyjściową kwotą jest minimum brutto dla niepeł-
noetatowca. 
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Artykuł 871 § 2 k.p. określający kwoty wolne dla nie-
pełnozatrudnionych  odsyła do kwot określonych w § 1, 
które ulegają zmniejszeniu odpowiednio do wielkości 
etatu.  Z kolei w tym przepisie, do którego jest odwoła-
nie, wskazane jest minimalne wynagrodzenie netto dla 
pełnego etatu. Stąd, moim zdaniem, nie jest błędem 
ustalenie kwoty wolnej  przez zastosowanie do kwoty 
minimalnego wynagrodzenia netto dla całego etatu  
ułamka wymiaru, w którym pracownik pracuje. Zresztą 
kwoty wolne dla innych potrąceń, tj. zaliczek pienięż-

nych udzielonych pracownikowi oraz kar porządkowych, 
również są obliczane jako odsetek od minimalnego wy-
nagrodzenia netto dla całego etatu, a nie jako procent 
wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki i poda-
tek. Przykładowo dla kar  kwota wolna wynosi 1063,24 zł 
(podstawowe kup, PIT-2), tj. 90% z 1181,38 zł. Nie jest 
natomiast liczona od kwoty 1440 zł (1600 zł x 90%). 
Wówczas kwota netto wyniosłaby 1069,75 zł.

A zatem pracodawca musi dokonać wyboru, którą 
metodę zastosuje.  

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 800 zł. Ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów 

– 111,25 zł oraz ulgi podatkowej – 46,33 zł. Wynagrodzenie netto pracownika wynosi więc 628,43 zł, co wynika z poniższej tabeli:

Lista płac Obliczenia
Płaca zasadnicza 800 zł

Podstawa wymiaru składek społecznych 800 zł

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

78,08 zł
12 zł
19,60 zł

Razem składki finansowane przez pracownika 109,68 zł

Przychód 800 zł

Podstawa opodatkowania 579 zł (800 zł – 109,68 zł – 111,25 zł)

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 690,32 zł

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

62,13 zł; a po obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek: 
57,89 zł
53,50 zł

Zaliczka na podatek:
– obliczona
– do urzędu skarbowego

57,89 zł [(579 zł x 18%) – 46,33 zł] 
4 zł (57,89 zł – 53,50 zł)

Kwota do wypłaty 628,43 zł (800 zł – 109,68 zł – 57,89 zł – 4 zł)

 Zajęcie komornicze niealimentacyjne jest wystawione na kwotę 4850 zł. Jeśli przyjąć, że kwota wolna jest jednocześnie wynagrodze-

niem za pracę netto (została obliczona tak jak to wynagrodzenie), to pracodawca nie może nic potrącić na rzecz wierzyciela, o czym 

powinien poinformować komornika. A jeśli ustalić kwotę wolną jako 590,69 zł, czyli połowę z kwoty wolnej dla pełnego etatu 

(1181,38 zł x 50%), to komornik otrzymałby 37,74 zł:

628,43 zł – 590,69 zł  = 37,74 zł.

Moim zdaniem  ani komornik, ani inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie powinni karać pracodawcy w żadnym przypadku – komor-

nik za niewypełnianie obowiązków wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, a PIP – za bezpodstawne obniżenie wynagro-

dzenia, ponieważ przepisy jednoznacznie nie określają, jak należy postąpić. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 87 § 1–4, art. 871, art. 91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r.  nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU  z 2013 r. poz. 896),
 ■ art. 22 ust. 2, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.  DzU  z  2012 r. poz. 361, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 888),
 ■ art. 83 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. DzU  z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 879). 
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MARIUSZ PIGULSKI
 specjalista ds. prawa pracy 3b318918-d093–48f5–830a-ca672f2e0894 

Czy pracodawca może ustalić 
różny staż pracy uprawniający 
do nagrody jubileuszowej 
Zgodnie z obowiązującym w naszej firmie regulaminem wynagradzania pracownicy mają prawo do 
nagrody jubileuszowej po 25 latach pracy. Obecnie chcielibyśmy skrócić ten okres i zróżnicować 
go dla kilku grup pracowników – dla osób pracujących w dziale produkcji – do 10 lat, dla kadry za-
trudnionej w dziale sprzedaży i w serwisie – do 15 lat, a dla pozostałych pracowników – do 20 lat. 
Czy możemy wprowadzić taką zmianę w regulaminie? Jeśli tak, to w jaki sposób? – pyta Czytelnik 
z Warszawy.

Mogą Państwo ustanowić dla poszczególnych 
grup zawodowych różne wymagania co do wy-

miaru stażu pracy, którego posiadanie jest niezbędne 
do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej, przy 
czym powinno to być obiektywnie uzasadnione. 
Zmiany w tym zakresie muszą zostać wprowadzone 
w drodze modyfikacji regulaminu wynagradzania. 
W przedstawionej sytuacji wystarczy aneksowanie re-
gulaminu wynagradzania, ponieważ nowe rozwiąza-
nia są dla pracowników korzystniejsze od obecnie 
obowiązujących. 

Nie ma powszechnego obowiązku nakazującego 
pracodawcom należącym do tzw. sektora prywatnego 
wypłacanie swoim pracownikom nagrody jubileuszo-
wej. Pracodawca, który zdecydował się jednak na 
wprowadzenie tzw. jubileuszówki do firmowego syste-
mu wynagrodzeń, ma daleko posuniętą swobodę w za-
kresie regulowania zagadnień dotyczących omawiane-
go świadczenia. Może on przykładowo samodzielnie 
ustalić, jakie okresy zatrudnienia wlicza się do stażu 
uprawniającego do tej nagrody, wyłączając niektóre 
z nich, a uwzględniając inne. W wewnętrznych przepi-
sach układowych lub regulaminach pracodawca może 
przyjąć, że do zakładowego stażu pracy są wliczane 
okresy zatrudnienia u innych pracodawców, jak rów-

nież okresy inne niż zatrudnienie (np. okres prowadze-
nia działalności gospodarczej). Ustalenia w tym zakre-
sie wymagają jednakże wyraźnego zapisu w aktach 
zakładowych (wyrok SN  z 22 stycznia 2002 r., I PKN 
820/00). 

Kształtując regulacje wewnątrzzakładowe, pra-
codawcy muszą pamiętać o nakazie równego trakto-
wania pracowników i zakazie wszelkiej dyskrymina-
cji, w tym również w sferze wynagrodzeń. 

Pracownicy mają ustawowo zagwarantowane równe 
prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich sa-
mych obowiązków oraz prawo do jednakowego wyna-
grodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednako-
wej wartości (art. 183c Kodeksu pracy). 

W praktyce równe traktowanie pracowników w za-
kresie opłacania ich pracy nie wyklucza oczywiście 
możliwości różnicowania ich pensji. Wyznaczanie róż-
nego poziomu płac dla zatrudnionych osób musi być 
jednak obiektywnie uzasadnione i wolne od przejawów 
noszących znamiona dyskryminacji. 

Dopuszczalne kryteria różnicowania wynagrodzeń 
pracowniczych to m.in.: 
■ rodzaj wykonywanej pracy, 
■  kwalifikacje i predyspozycje wymagane na określo-

nym stanowisku, 
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■ ilość i jakość świadczonej pracy, 
■ sposób wykonywania poleceń przełożonego. 

Na wielkość płacy może również wpływać staż pra-
cy i nierozerwalnie z nim związane doświadczenie za-
wodowe. W większości przypadków staż wpływa też 
na jakość i efektywność realizowanych zadań służbo-
wych (większe doświadczenie przekłada się zwykle na 
wyższą jakość pracy). 

Jeśli pracodawca będzie wskazywał na różnice 
w wynagradzaniu ze względu np. na różne obciążenie 
pracą czy kwalifikacje zawodowe, powinien umieć wy-
kazać, że w istocie kierował się tymi kryteriami i miały 
one znaczenie w ocenie zadań realizowanych przez 
pracowników (wyrok SN z 22 lutego 2007 r., I PK 
242/06, OSNP 2008/7–8/98). 

W przedstawionych w pytaniu okolicznościach 
zamierzają Państwo ustanowić dla poszczególnych 
grup zawodowych różne wymagania co do stażu pra-
cy uprawniającego do otrzymania gratyfikacji jubi-
leuszowej. Jeśli podstawą takiej decyzji są obiek-
tywnie uzasadnione kryteria (np. umiejętności, 
wysiłek, uciążliwość warunków pracy czy zaangażo-
wanie), to wspomniane zróżnicowanie jest dozwolo-
ne. Tym bardziej że prace wykonywane przez pra-
cowników produkcji, serwisu i pozostałych działów 
trudno uznać za jednakowe czy o jednakowej warto-
ści. 

 
Ustalając różny poziom płacy 
dla swoich podwładnych, 
pracodawca powinien kierować 
się obiektywnymi przesłankami. 

Zmiana, o której mowa, powinna zostać wprowa-
dzona w drodze aneksowania regulaminu wyna-
gradzania, ponieważ w nim zawarli Państwo regulacje 
odnoszące się do kwestii nagrody jubileuszowej. Mo-
dyfikacji w ww. akcie normatywnym należy dokonać 
w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. 
Jeżeli w zakładzie funkcjonuje więcej niż jeden zwią-
zek zawodowy, to w razie nieprzedstawienia w termi-
nie 30 dni wspólnie uzgodnionego przez związki stano-

wiska w sprawie zmian regulaminu wynagradzania 
pracodawca sam decyduje o ich charakterze, po uprzed-
nim rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji 
związkowych. Jeżeli w firmie nie ma związków zawo-
dowych, zakres zmian pozostaje do Państwa samo-
dzielnej decyzji. 

Korzystne dla zatrudnionych zmiany w regulami-
nie wynagradzania wchodzą w życie z upływem 
2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pra-
cowników w sposób zwyczajowo przyjęty w zakła-
dzie pracy (np. przez zamieszczenie na tablicy ogło-
szeń, w sieci intranet lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej). 

Modyfikacje niekorzystne dla załogi wiążą się 
natomiast z przygotowaniem porozumień zmieniają-
cych umowy o pracę bądź wypowiedzeń zmieniają-
cych. 

PRZYKŁAD 

W firmie obowiązywał regulamin wynagradzania, który 

przewidywał przyznawanie pracownikom nagród jubileu-

szowych za 35 lat pracy. W 2013 r. właściciel firmy 

postanowił wprowadzić nowe zasady, zgodnie z którymi 

jubileuszówki będą przyznawane pracownikom po prze-

pracowaniu 40 lat pracy. Wprowadzenie nowych zasad 

wymaga w opisanych okolicznościach zmiany regulami-

nu wynagradzania i wręczenia wypowiedzeń zmieniają-

cych podwładnym, ponieważ ich sytuacja ma ulec pogor-

szeniu. 

W przypadku przedstawionym w pytaniu staż 
pracy wymagany do otrzymania gratyfikacji jubileu-
szowej ma ulec zmniejszeniu z 25 lat odpowiednio 
do 10,15 i 20 lat. Tego typu rozwiązanie będzie więc 
korzystniejsze dla podwładnych, a zatem wejdzie 
ono w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia go pra-
cownikom. 

Wskazana w pytaniu zmiana w regulaminie wyna-
gradzania może zostać wprowadzona w życie aneksem 
o następującym brzmieniu: 



3  września 2013 roku    www.serwispp.infor.pl36

WYNAGRODZENIA

Aneks nr 1 z 17 kwietnia 2013 r. do Regulaminu wynagradzania 

W Regulaminie wynagradzania z 1 stycznia 2009 r., obowiązującym w „Figo” Sp. z o.o., ul. Zielona 123 w Chojnowie, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Nagroda jubileuszowa przysługuje nie częściej niż raz na 5 lat, pod warunkiem posia-

dania stażu pracy wynoszącego co najmniej: 

a)  10 lat – w przypadku osób zatrudnionych w dziale produkcji, 

b)  15 lat – w przypadku osób zatrudnionych w dziale sprzedaży i serwisu, 

c)   20 lat – w przypadku pozostałych pracowników niewymienionych w punkcie a) i b)”. 

2. Aneks nr 1 do Regulaminu wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowni-

ków  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 183c, art. 42, art. 772, art. 78 § 1 i art. 24113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t.  DzU  z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU  z 2013 r. poz. 896).

MONIKA FRĄCZEK 
specjalista ds. prawa pracy 

Jak wynagradzać pracowników
za pracę w dłuższym okresie rozliczeniowym
Zamierzamy wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy. Czy wprowadzenie takiego okresu będzie dla nas 
korzystniejsze? – pyta Czytelnik z Piły.

Wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego 
może być dla Państwa korzystniejsze pod 

względem finansowym oraz organizacyjnym.
W wydłużonym okresie rozliczeniowym można ła-

twiej zaplanować pracę, nie trzeba więc zatrudniać no-
wych pracowników w okresie wzmożonego zapotrze-
bowania na pracę (co wiąże się z kosztami rekrutacji, 
kosztami badań wstępnych i szkoleń) ani zwalniać pra-
cowników w sytuacji, gdy pracy jest mniej.

W takim okresie rozliczeniowym w trakcie np. 
3 miesięcy wzmożonego zapotrzebowania na pracę 
można pracownikom zaplanować 6-dniowe tygodnie 
pracy (trzeba pamiętać o zapewnieniu odpoczynku ty-
godniowego), a w miesiącach mniejszego zapotrzebo-
wania na pracę 3- lub 4-dniowe tygodnie pracy. Zasto-

sowanie wydłużonego okresu rozliczeniowego 
powoduje, że pracownikom nie trzeba wypłacać dodat-
ku za nadgodziny.

Ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych do-
puszcza (weszła w życie 23 sierpnia 2013 r.) wydłuże-
nie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Musi 
jednak być to uzasadnione przyczynami obiektywny-
mi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.

Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozlicze-
niowego czasu pracy jest możliwe w każdym systemie 
czasu pracy.

Natomiast jeżeli w Państwa firmie znajdzie zasto-
sowanie ruchomy czas pracy, to skutkiem jego ela-
styczności może być także zmniejszenie liczby nadgo-
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dzin dobowych (a tym samym zmniejszenie kosztów 
ich rekompensaty).

Wynagrodzenie w wydłużonym okresie 
rozliczeniowym

Jeżeli w przedłużonym do 12 miesięcy okresie roz-
liczeniowym trafi się taki miesiąc, w którym pracowni-
cy będą mieli zaplanowane same dni wolne (co jest 
możliwe w systemie równoważnego czasu pracy), to:
■  pracownikom wynagradzanym w stałej stawce mie-

sięcznej trzeba będzie i tak wypłacić wynagrodzenie 
wynikające z ich umowy o pracę,

■  pracownikom wynagradzanym w stawce godzinowej 
trzeba będzie wypłacić wynagrodzenie minimalne, 
na podstawie nowego art. 129 § 5 Kodeksu pracy.
Natomiast gdyby w którymś miesiącu w wydłużo-

nym 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym pracow-
nicy wynagradzani stawką godzinową przepracowali 
np. tylko kilka godzin – wyrównania wynagrodzenia 
do poziomu stawki minimalnej należy dokonać na pod-
stawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej (nr PP-III-4102–789/04): (...) w razie 
stosowania dłuższego niż miesiąc okresu rozliczeniowe-
go oraz nierównomiernego rozłożenia liczby godzin pra-
cy w poszczególnych miesiącach, pracownik wynagra-
dzany stałą stawką miesięczną otrzymywać powinien 
stawkę wynikającą z umowy w każdym z miesięcy (o ile 
nie wystąpią godziny nadliczbowe). Natomiast pracow-
nik wynagradzany stawką godzinową powinien otrzymać 
wynagrodzenie za faktycznie przepracowane w danym 
miesiącu godziny pracy, przy czym wynagrodzenie to nie 
powinno być niższe niż wynagrodzenie minimalne (...).

PRZYKŁAD

Na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą pra-

cownicy browaru wykonują pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym 

do 12 godzin dziennie w 12-miesięcznym okresie rozliczenio-

wym, od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

W takim okresie rozliczeniowym pracodawca zaplanował 

pracownikom mniej godzin pracy w okresie listopad – luty 

i więcej godzin pracy w okresie maj – wrzesień. W grudniu 

2013 r. zamiast 160 godzin pracy pracodawca zaplanował 

tylko 80 godzin pracy.

Pracownikowi wynagradzanemu w stałej stawce miesięcz-

nej 3500 zł – pracodawca powinien wypłacić to wynagro-

dzenie także w przypadku, gdy w grudniu, zgodnie z obo-

wiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownik 

przepracuje tylko 80 godzin.

Natomiast pracownikowi wynagradzanemu w stawce go-

dzinowej 18 zł za godzinę pracodawca nie może zapłacić 

za grudzień 2013 r. 1440 zł. Musi mu wypłacić 1600 zł, czy-

li minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracodawca ma możliwość swobodnego planowa-
nia pracownikom dni i godzin pracy w obowiązującym 
w zakładzie okresie rozliczeniowym czasu pracy, także 
jeżeli okres rozliczeniowy został wydłużony do 12 mie-
sięcy. Powinien przy tym pamiętać, aby nie zaplanować 
więcej dni i godzin pracy, niż wynika z wymiaru czasu 
pracy na taki okres rozliczeniowy, a ponadto, żeby:
■  co najmniej raz na 4 tygodnie niedziela kalendarzo-

wa pokrywała się z dniem wolnym z tytułu niedzieli  
zaplanowanym w harmonogramie czasu pracy pra-
cownika (art. 15112 k.p.),

■  zapewnić pracownikom odpowiednią liczbę godzin 
odpoczynku dobowego bezpośrednio po zakończe-
niu ich dniówki roboczej (art. 135–137 k.p.),

■  zapewnić pracownikom co najmniej 35 godzin od-
poczynku tygodniowego (art. 133 k.p.),

■  zapewnić pracownikom dni wolne w liczbie odpo-
wiadającej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych 
od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy 
przypadających w okresie rozliczeniowym (art. 147 
k.p.). ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■  art. 130, art. 133, art. 135–137, art. 147, art. 15112 ustawy z 26 czerwca 1974 r.

– Kodeks pracy (j.t.   DzU  z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 896), 
 ■  art. 1 ustawy  z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy 

o związkach zawodowych (DzU z 2013 r. poz. 896).
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DARIUSZ NOSZCZAK
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Czy zwolnienia grupowe uprawniają 
pracownika do świadczenia 
przedemerytalnego
Osoby, które musiały odejść z pracy w ramach zwolnień grupowych, a mają odpowiedni wiek i długi staż 
ubezpieczeniowy, mogą uzyskać świadczenie przedemerytalne. Najpierw jednak muszą zarejestrować 
się w urzędzie pracy i pobierać przez 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych.

Świadczenie przedemerytalne przeznaczone jest 
dla osób, które z różnych powodów musiały za-

kończyć aktywność zawodową jeszcze przed osiąg-
nięciem wymaganego wieku emerytalnego. Jedną 
z uprawnionych grup są pracownicy, z którymi został 
rozwiązany stosunek pracy w ramach zwolnień gru-
powych.

Ważna liczba zwolnień

Świadczenie przedemerytalne przysługuje m.in. 
osobom, których stosunek pracy został rozwiązany 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu 
przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa zalicza 
do tych przyczyn m.in. rozwiązanie stosunku pracy 
lub stosunku służbowego zgodnie z przepisami 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników.

Wymieniona przesłanka uzyskania świadczenia 
przedemerytalnego to tzw. zwolnienia grupowe uregu-
lowane w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z przepisami tej ustawy zwolnienie grupo-
we ma miejsce w razie konieczności rozwiązania przez 
pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowni-
ków stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-

cowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego 
przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia 
stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni 
zwolnienie obejmuje co najmniej:
■   10 pracowników (jeśli pracodawca zatrudnia mniej 

niż 100 pracowników),
■   10% pracowników (gdy pracodawca zatrudnia co 

najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowni-
ków),

■   30 pracowników (jeśli pracodawca zatrudnia co naj-
mniej 300 lub więcej pracowników).
Liczby pracowników decydujące o wystąpieniu 

zwolnienia grupowego obejmują również tych pracow-
ników, z którymi stosunek pracy rozwiązywany jest 
z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, 
jeśli dotyczy to co najmniej 5 osób.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudniający 350 pracowników z powodu 

kłopotów finansowych w sierpniu br. wręczył wypowiedze-

nia 35 osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę. 

Liczba zwolnionych osób uprawnia do uznania, że rozwią-

zanie stosunku pracy nastąpiło w tym przypadku w ra-

mach zwolnienia grupowego. W związku z tym zwolnieni 

pracownicy po spełnieniu ustawowych warunków będą 

mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.
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Gdy zwalniana jest mniejsza liczba osób

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy z 13 marca 2003 r. 
określone przepisy dotyczące zwolnień grupowych sto-
suje się odpowiednio, gdy zwolnienia w okresie nie-
przekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pra-
cowników niż ta przewidziana dla zwolnienia 
grupowego, ale zostają dokonane przez pracodawcę 
zatrudniającego co najmniej 20 osób z przyczyn niedo-
tyczących pracowników. Przyczyny te muszą jednak 
stanowić wyłączny powód uzasadniający wypowiedze-
nie stosunku pracy przez pracodawcę lub jego rozwią-
zanie na mocy porozumienia stron.

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. nie mają nato-
miast zastosowania do pracodawców zatrudniających 
mniej niż 20 pracowników. Jeśli jednak taki pracodawca 
rozwiązuje stosunek pracy (lub stosunek służbowy) zgod-
nie z przepisami Kodeksu pracy, ale z przyczyn niedoty-
czących pracowników, zwolnieni pracownicy również 
mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemery-
talnego, jeżeli spełniają pozostałe ustawowe warunki.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudniający 40 pracowników 20 marca 

2013 r. wręczył wypowiedzenia dwóm z nich, wskazując 

jako powód rozwiązania stosunku pracy pogorszenie się 

wyników sprzedaży.  4 kwietnia br. z tego samego powo-

du złożył wypowiedzenia kolejnym trzem pracownikom. 

W tym przypadku nie ma możliwości uznania dokona-

nych zwolnień za zwolnienie grupowe. Z uwagi jednak na 

to, że stosunki pracy zostały rozwiązane wyłącznie 

z przyczyn niedotyczących pracowników, zwolnieni pra-

cownicy, po spełnieniu pozostałych warunków, będą mo-

gli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Nieistotna forma rozwiązania

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. przewidują, że 
zwolnienie grupowe może mieć miejsce zarówno wtedy, 
gdy rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami miało 
miejsce w formie wypowiedzenia dokonanego przez pra-

codawcę, jak również wówczas, gdy nastąpiło to w dro-
dze porozumienia stron. Obydwie formy rozwiązania 
stosunku pracy uprawniają też do skorzystania z przepi-
sów wymienionej ustawy przez pracowników, których 
zwolnił pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób, 
gdy nie zachodzą przesłanki do zwolnienia grupowego.

Przepisy przewidujące warunki nabywania prawa 
do świadczeń przedemerytalnych, a także regulacje za-
warte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy również nie określają wymogów co do for-
my, w jakich musi zostać rozwiązany stosunek pracy 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Świadczenie przedemerytalne 
może być przyznane osobie zwol-
nionej z przyczyn niedotyczących 
pracowników zarówno na podsta-
wie wypowiedzenia pracodawcy, 
jak i w drodze porozumienia stron.

PRZYKŁAD

Hanna G. została niedawno zwolniona z pracy w ramach 

zwolnienia grupowego. Stosunek pracy został jednak roz-

wiązany na mocy zawartego z pracodawcą porozumienia 

stron. Mimo że umowa nie została wypowiedziana przez 

pracodawcę, zwolniona pracownica będzie mogła ubiegać 

się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego (jeżeli 

spełnia pozostałe warunki do jego przyznania).

Ważny wiek i staż

Osoby, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (w tym w ramach zwol-
nień grupowych), aby uzyskać świadczenie przedeme-
rytalne, muszą spełnić określone warunki, tj. przede 
wszystkim:
■  ukończyć wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla męż-

czyzn oraz udowodnić okres uprawniający do eme-
rytury w wymiarze co najmniej 30 lat (kobieta) 
i 35 lat (mężczyzna) albo
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■  udowodnić okres uprawniający do emerytury w wy-
miarze co najmniej 35 lat (kobieta) lub 40 lat (męż-
czyzna),

■  pozostawać w stosunku pracy u pracodawcy, który 
rozwiązał stosunek pracy co najmniej przez 6 mie-
sięcy.
Aby możliwe było przyznanie świadczenia przed-

emerytalnego, zarówno warunek wieku, jak i stażu mu-
szą zostać spełnione najpóźniej do dnia rozwiązania 
stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków.

Do stażu ZUS uwzględni wszystkie okresy

Jednym z warunków uzyskania świadczenia przed-
emerytalnego przez osoby, które zostały zwolnione 
z przyczyn niedotyczących pracowników, jest udo-
wodnienie odpowiedniego „okresu uprawniającego do 
emerytury”. Przy ustalaniu tego stażu uwzględniane 
są wszystkie przebyte przez osobę ubezpieczoną okre-
sy składkowe i nieskładkowe wymienione w art. 6 i 7 
ustawy emerytalnej. Do tych pierwszych można zali-
czyć np. okresy pozostawania w stosunku pracy, wy-
konywania umowy-zlecenia czy też prowadzenia po-
zarolniczej działalności. Z kolei okresy nieskładkowe 
to m.in. okresy pobierania świadczeń chorobowych 
czy nauki w szkole wyższej. ZUS stosuje przy tym 
ogólną zasadę, zgodnie z którą okresy nieskładkowe 
nie mogą przekraczać 1/3 udowodnionych okresów 
składkowych.

Ustalając „okres uprawniający do emerytury”, ZUS 
uwzględnia również okresy ubezpieczenia za granicą 
w państwach, z którymi łączą Polskę umowy między-
narodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego 
(m.in. okresy przebyte na terenie państw członkow-
skich Unii Europejskiej).

Jeśli suma okresów składkowych, nieskładkowych 
oraz zagranicznych nie jest wystarczająca do przyzna-
nia świadczenia przedemerytalnego, ZUS może – w za-
kresie uzupełniającym – uwzględnić również okresy 
pracy w gospodarstwie rolnym wymienione w ustawie 
emerytalnej i niezaliczone przy ustalaniu prawa do 
emerytury lub renty rolniczej. Należą do nich:

■  okresy ubezpieczenia społecznego rolników, 
za które opłacono składki przewidziane 
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników,

■  okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po 
ukończeniu 16. roku życia przypadające przed 
1 lipca 1977 r.,

■  okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukoń-
czeniu 16. roku życia przypadające przed 1 stycz-
nia 1983 r.

PRZYKŁAD

Maria P., która została zwolniona z pracy w ramach zwol-

nień grupowych, do czasu rozwiązania stosunku pracy udo-

wodniła 21 lat składkowych oraz 9 lat nieskładkowych. Po-

nadto przez 4 lata opłacała składki na ubezpieczenie 

społeczne rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa 

rolnego. Ustalając „okres uprawniający do emerytury” wy-

magany do przyznania świadczenia przedemerytalnego, 

ZUS uwzględni, oprócz okresów składkowych, tylko 7 lat 

nieskładkowych (1/3 z 21). Ustalony w ten sposób staż 

ubezpieczeniowy wyniesie więc 28 lat. W związku z tym 

ZUS zaliczy ubezpieczonej (w celu uzupełnienia do wyma-

ganych 30 lat) również 2 lata opłacania składek na ubez-

pieczenie społeczne rolników.

Najpierw do pośredniaka, później 
do ZUS

Osoby, których stosunek pracy został rozwiązany 
z przyczyn niedotyczących pracowników, aby nabyć 
prawo do świadczenia przedemerytalnego, muszą rów-
nież spełnić ogólne warunki przyznania świadczenia 
przedemerytalnego wymagane od wszystkich osób 
ubiegających się o to świadczenie, tj.
■  pobierać zasiłek dla bezrobotnych przynajmniej 

przez 6 miesięcy,
■  w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie 

odmówić powiatowemu urzędowi pracy bez uzasad-
nionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia 
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w ramach prac interwencyjnych lub robót publicz-
nych,

■  złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne 
wraz z odpowiednią dokumentacją w ciągu 30 dni 
od daty wydania przez powiatowy urząd pracy za-
świadczenia potwierdzającego pobieranie przy-
najmniej przez 6 miesięcy zasiłku dla bezrobot-
nych,

■  w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie przed-
emerytalne nadal posiadać status osoby bezrobotnej.

PRZYKŁAD

Anna J. z końcem stycznia 2013 r. została zwolniona 

z pracy w ramach zwolnień grupowych przez pracodaw-

cę, u którego była zatrudniona od kilku lat. Do tego czasu 

ukończyła wymagany wiek oraz posiadała niezbędny staż 

ubezpieczeniowy. Na początku lutego br. zarejestrowała 

się w powiatowym urzędzie pracy i nabyła prawo do zasił-

ku dla bezrobotnych. Zasiłek ten pobierała przez kolejnych 

6 miesięcy, a w czasie posiadania statusu osoby bezro-

botnej nie otrzymała z urzędu pracy propozycji podjęcia 

zatrudnienia. Następnie, będąc nadal osobą bezrobotną, 

zgłosiła wniosek o przyznanie świadczenia przedemery-

talnego, dołączając m.in. zaświadczenie powiatowego 

urzędu pracy potwierdzające wymienione okoliczności. 

W związku z tym, że wnioskodawczyni spełniła wszystkie 

wymagane warunki, ZUS przyznał świadczenie przedeme-

rytalne.

Trzeba złożyć komplet dokumentacji

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytal-
nego można zgłosić w dowolnej formie pisemnej, a na-
wet ustnie do protokołu w organie rentowym. Warto 
jednak skorzystać z formularza opracowanego przez 
ZUS, gdyż można być wtedy pewnym, że zawiera on 
wszystkie informacje wymagane do przyznania świad-
czenia. Formularz wniosku (ZUS Rp-26) można otrzy-

mać w każdej placówce ZUS lub wydrukować z serwi-
su internetowego ZUS.

Do wniosku o świadczenie przedemerytalne należy 
dołączyć określone dokumenty. Oprócz zaświadczenia 
powiatowego urzędu pracy potwierdzającego wymie-
nione wyżej okoliczności, będą to:
■  dokument stwierdzający datę urodzenia,
■  świadectwo pracy zawierające odpowiednią podsta-

wę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
służbowego bądź inny dokument pozwalający na 
ustalenie przyczyn uzasadniających ustanie zatrud-
nienia,

■  ,, Informacja dotycząca okresów składkowych i nie-
składkowych” (ZUS RP-6),

■  dokumenty potwierdzające przebyte okresy składko-
we i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, zaświad-
czenia, legitymacja ubezpieczeniowa).
Dokumentację wymaganą do przyznania świadcze-

nia przedemerytalnego należy przekazać do jednostki 
ZUS właściwej ze względu na własne miejsce zamel-
dowania na pobyt stały. Osoba mieszkająca za granicą 
w państwie, z którym Polska nie podpisała umowy 
międzynarodowej w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych, powinna skierować dokumentację do oddziału 
ZUS właściwego ze względu na ostatnie miejsce za-
meldowania na pobyt stały w Polsce. Jeśli natomiast 
mieszka w państwie „umownym” (np. na terytorium 
jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej), 
może złożyć dokumentację w jednostce realizującej 
umowy międzynarodowe wyznaczonej przez Prezesa 
ZUS (wykaz tych jednostek można znaleźć na stronie 
internetowej ZUS).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 2, art. 7 i art. 11 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytal-

nych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 170),
 ■  art. 2 ust.1 pkt 29 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy (j.t. DzU z 2013 r. poz. 674, ost. zm. DzU poz. 829),
 ■  art. 1 i art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązy-

wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(DzU nr 90, poz. 844, ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1654).

P a m i ę t a j  o  p r e n u m e r a c i e  „ S e r w i s u  P P ”
Szczegóły na stronie: www.serwispp.infor.pl
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MARIUSZ PIGULSKI
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy umowa-zlecenie bez wypłaty 
wynagrodzenia uprawnia do 
korzystania z bezpłatnej służby zdrowia
Zawarliśmy umowę-zlecenie z osobą, dla której był to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowot-
nego. Zleceniobiorca został zgłoszony do ZUS od pierwszego dnia wykonywania umowy. W umowie wy-
nagrodzenie zostało określone w formie prowizji. Zatrudniony po niespełna 2 miesiącach zrezygnował 
z dalszego realizowania zlecenia, nie uzyskując ostatecznie żadnego przychodu z powodu niesprzeda-
nia ani jednego produktu. W trakcie trwania umowy zleceniobiorca korzystał z bezpłatnej opieki medycz-
nej. Czy miał do tego prawo i czy nie czekają nas jako płatnika sankcje za nieprawidłowe zgłoszenie do 
ubezpieczeń tego zleceniobiorcy? – pyta Czytelniczka z Zawiercia.

Mimo nieuzyskania jakiegokolwiek przychodu 
z zawartej umowy-zlecenia zleceniobiorca miał 

prawo do korzystania ze świadczeń służby zdrowia fi-
nansowanych ze środków publicznych. Takie prawo 
przysługuje mu również w okresie 30 dni po zakończe-
niu trwania tej umowy. Jako płatnik składek prawidło-
wo zgłosili Państwo swojego zleceniobiorcę do ZUS.

Umowa-zlecenie może być zarówno odpłatna, jak 
i nieodpłatna. W tym drugim przypadku:
■  nieodpłatny charakter umowy musi wyraźnie wyni-

kać z jej postanowień,
■  z tytułu takiej umowy zleceniobiorca nie podlega 

ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdro-
wotnemu.
W przedstawionej sytuacji umowa-zlecenie nie była 

umową nieodpłatną, lecz wynagrodzenie za jej wyko-
nanie określono prowizyjnie. Umowa ta stanowiła za-
tem tytuł do objęcia ubezpieczeniami, w tym ubezpie-
czeniem zdrowotnym, a osoba zatrudniona na podstawie 
tej umowy musiała zostać zgłoszona do ZUS. Zgłosze-
nie  zleceniobiorcy było więc prawidłowe.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się 
za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowot-
nego osoby podlegającej temu obowiązkowi oraz opła-
ceniu składki w terminie i na zasadach określonych 

w ustawie (art. 67 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Podstawą 
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zlece-
niobiorców wynagradzanych prowizyjnie jest przy-
chód osiągnięty z umowy-zlecenia (pomniejszony 
o potrącane z wynagrodzenia zleceniobiorcy kwoty 
składek emerytalnej, rentowej i chorobowej, jeżeli zle-
ceniobiorca podlega również tym ubezpieczeniom). 
W przypadku ww. zleceniobiorcy przychód ze zlece-
nia wynosi 0, ponieważ mimo wykonywania umowy 
zleceniobiorca nie sprzedał żadnego produktu i w 
związku z tym nie wypracował żadnej prowizji. Nie-
uzyskanie żadnego wynagrodzenia z racji zawartej od-
płatnej umowy-zlecenia nie wyklucza zleceniobiorcy 
z grona ubezpieczonych. Mimo że zleceniobiorca nie 
wypracował przychodu i dlatego nie opłacono za niego 
żadnej składki, miał on prawo do korzystania ze świad-
czeń państwowej opieki medycznej. Prawo to przysłu-
giwało mu w okresie:
■  wykonywania umowy-zlecenia, a także
■  30 dni po zakończeniu umowy i ustaniu tytułu do 

ubezpieczeń (art. 67 ust. 4 ustawy zdrowotnej).
Zleceniobiorca podlegający ubezpieczeniu zdro-

wotnemu może korzystać z bezpłatnej opieki me-
dycznej, nawet jeśli przez cały okres trwania umo-
wy- zlecenia nie uzyska żadnego wynagrodzenia.
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Brak wypłaty wynagrodzenia za zlecenie, będące 
tytułem do ubezpieczeń w ZUS, nie zwalnia zlecenio-
dawcy z obowiązku składania za zatrudnionego rapor-
tów ZUS RCA/RZA (z wykazaną zerową podstawą 
składek i zerowymi składkami) oraz wydawania mu 
(np. na jego żądanie) dokumentów poświadczających 
jego prawo do świadczeń zdrowotnych (np. RMUA 
z zerowymi wartościami podstaw wymiaru składek 
oraz zerowymi składkami).

Trzeba jednak wspomnieć, że umowy objęte ubez-
pieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdro-
wotnym mogą być analizowane pod kątem tego, czy 
istotnie stanowiły tytuł do ubezpieczeń. ZUS może we-
ryfikować, czy osoba zgłoszona do ubezpieczeń spo-
łecznych faktycznie posiada tytuł do objęcia tymi 
ubezpieczeniami, określony w obowiązujących przepi-
sach. Uprawnienie takie nadaje mu art. 68 ustawy sy-
stemowej. ZUS wyda decyzję wyłączającą zlecenio-
biorcę z ubezpieczeń społecznych, jeżeli uzna, że 
umowa-zlecenie została zawarta dla pozoru lub w celu 
obejścia prawa.

Po uprawomocnieniu się decyzji ZUS zleceniobior-
ca nie będzie podlegał także ubezpieczeniu zdrowotne-
mu, ponieważ utraci tytuł również do tego ubezpiecze-
nia. W konsekwencji NFZ będzie mógł uznać, że 
zleceniobiorca w czasie wykonywania pracy na podsta-
wie zakwestionowanej umowy cywilnoprawnej oraz po 
jej zakończeniu nie był uprawniony do bezpłatnego ko-
rzystania z państwowej służby zdrowia. Może to ozna-
czać konieczność zwrotu kosztów świadczeń udzielo-
nych mu w okresie, kiedy nie posiadał tytułu do 

ubezpieczenia zdrowotnego (art. 50 ust. 16 ustawy 
zdrowotnej).

PRZYKŁAD

Właściciel sklepu sportowego zatrudnił od 1 czerwca br. na 

umowę-zlecenie swojego znajomego, zgłaszając go do ube-

zpieczeń społecznych i zdrowotnego (mężczyzna ten nie po-

siadał żadnych innych tytułów do ubezpieczeń). Przedmio-

tem umowy było badanie trendów konsumenckich w handlu 

asortymentem sportowym. Zatrudniony nie stawiał się u zle-

ceniodawcy, nie miał wyznaczonych celów do osiągnięcia 

ani obowiązku składania sprawozdań z efektów swojej pra-

cy. Nie sporządzał raportów objętych umową-zleceniem i nie 

było żadnych świadków wykonywania tej umowy. ZUS w ta-

kich okolicznościach może podważyć zasadność zgłoszenia 

zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego, uzasadniając to tym, że umowa-zlecenie zosta-

ła zawarta dla pozoru, a jej faktycznym celem nie było nawią-

zanie stosunku cywilnoprawnego charakterystycznego dla 

tej umowy, lecz np. uzyskanie prawa do świadczeń zdrowot-

nych lub prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 67 ust. 2 i ust. 4, art. 69 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (j.t. DzU  z 2008 r. nr 164, 
poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r.  poz. 879),

 ■ załączniki nr 12 i 13  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 
października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych 
i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji 
rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych 
o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych 
dokumentów   (DzU  nr 186, poz. 1444, ost. zm. DzU   z 2011 r. nr 109, poz. 633).

W „Serwisie PP” nr 38/2013 r. polecamy artykuły:

■  w dziale „Temat miesiąca” – „Jak będzie ustalana podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe od 1 stycznia 2014 r.?” 

■  w dziale ZUS – „Czy pracownik poszkodowany w wypadku otrzyma świadczenie rehabilitacyjne w wysoko-
ści 100%, 90% czy 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?”

Zachęcamy do prenumeraty „Serwisu PP”. 
Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30; e-mail: bok@infor.pl
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MAŁGORZATA MĘDRALA 
radca prawny cd970d79-bebe-47e7–9138–8726522bb2ff

Czy przedsiębiorca zatrudniający 
osoby na innej podstawie 
niż stosunek pracy 
ma obowiązki w zakresie bhp
Firma, oprócz pracowników na etatach, zatrudnia osoby na podstawie umów-zleceń, umów o dzieło, 
a także w ramach odpłatnej i nieodpłatnej praktyki zawodowej. Czy zakład pracy ma obowiązek wyma-
gać od tych osób aktualnych badań lekarskich? – pyta Czytelniczka z Lublina.

Osoby wykonujące pracę na terenie zakładu pra-
cy na podstawie umów cywilnoprawnych lub 

w ramach praktyk nie muszą być w każdym przy-
padku kierowane na badania lekarskie. Decyzja 
w tym zakresie należy do pracodawcy, który przy 
jej podejmowaniu powinien brać pod uwagę   rodzaj 
wykonywanej pracy i stopień zagrożenia wypadko-
wego. 

Przedsiębiorca ma obowiązek ochrony życia i zdro-
wia ludzkiego zagrożonych w procesie pracy, zapew-
nienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki 
i techniki osobom świadczącym pracę w ramach za-
trudnienia cywilnoprawnego (na podstawie umowy-
-zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej bądź 
innej umowy o świadczenie usług) oraz względem 
osób niebędących jego pracownikami – uczniów i stu-
dentów, którzy na terenie zakładu pracy odbywają zaję-
cia dydaktyczne czy praktyki (art. 304 § 1 i § 2 Kodek-
su pracy, dalej k.p.). Bez znaczenia jest podstawa 
prawna odbywania takich zajęć w zakładzie u danego 
pracodawcy. 

Takie jest również stanowisko Departamentu Praw-
nego Głównego Inspektoratu Pracy z lipca 2007 r. 
(GNP/426/4560–364/07/PE) w sprawie bhp osób sa-
mozatrudnionych.

Kiedy wskazane szkolenie 
i badania

Osoba zatrudniona w ramach umowy cywilno-
prawnej nie musi być w każdym przypadku kierowana 
na badania lekarskie. Wskazane jest natomiast odby-
cie przez nią szkolenia bhp. W stosunku do prakty-
kantów ustawodawca przewiduje przy tym wprost 
obowiązek przeprowadzenia zarówno instruktażu 
ogólnego, jak i stanowiskowego (§ 10 ust. 1 i § 11 
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 27 lipca 2004 r. w spra-
wie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy). 

Ze względu na brak wyraźnego nakazu ustawodaw-
cy kierowania na badania lekarskie osób zatrudnionych 
w ramach umów cywilnoprawnych czy praktykantów 
pracodawca może we własnym zakresie zdecydować, 
czy rodzaj wykonywanych przez nich czynności i sto-
pień zagrożeń związanych z warunkami wykonywania 
tych czynności wskazywałby na celowość dopuszcza-
nia do pracy wyłącznie osób cieszących się odpowied-
nim stanem zdrowia. Takie stanowisko zajął Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 25 września 1974 r. (II CR 493/74, 
niepubl.), stwierdzając, że pracodawca może, ale nie 
musi wymagać w stosunku do tych osób poddania się 
badaniom lekarskim. 
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Pracodawca zatrudnia doraźnie osoby na podstawie 

umów-zleceń do prac porządkowych, np. do sprzątania hal, 

innych powierzchni itp. Osoby te przychodzą do pracy kilka 

razy w miesiącu, w zależności od potrzeb zakładu pracy. 

W tej sytuacji pracodawca nie musi wymagać od wskaza-

nych osób aktualnych badań lekarskich ze względu na ni-

skie ryzyko czynników szkodliwych dla zdrowia, jak również 

doraźny charakter wykonywanych czynności na terenie 

jego zakładu pracy. Może zdecydować jedynie o przepro-

wadzeniu szkolenia bhp. 

PRZYKŁAD 

Pracodawca zatrudnił na okres wakacyjny w ramach umów 

o dzieło osoby do pomocy w laboratorium chemicznym. 

Osoby te przychodzą do pracy średnio 20 godzin tygodnio-

wo, w zależności od bieżących potrzeb. W tej sytuacji, ze 

względu na zagrożenie czynnikami uciążliwymi i szkodliwy-

mi dla zdrowia, pracodawca mógł zażądać przedłożenia 

przez nich aktualnych zaświadczeń lekarskich o zdolności 

do pracy na tego rodzaju stanowisku. Pracodawca nie musi 

przy tym pokrywać kosztów tych badań, jeżeli w umowie 

cywilnoprawnej będzie zapis, że badania lekarskie odbywa-

ją się na koszt wykonawcy dzieła.

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowot-
ną praktykantów spoczywa na szkole lub szkole wyż-
szej, gdy pobierający praktyczną naukę zawodu naraże-
ni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia (art. 5 ust. 2 ustawy 
z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy). W ta-
kiej sytuacji pracodawca może wymagać przedstawie-
nia badań od szkoły kierującej do niego praktykantów 
na praktykę zawodową. 

Koszty badań lekarskich

Pracodawca ma obowiązek pokrywania kosztów ba-
dań lekarskich jedynie w przypadku pracowników 
(art. 229 § 6 k.p.). Nie ma takiego obowiązku w stosun-
ku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywil-
noprawnych (np. umowy-zlecenia, o dzieło)  czy do 
praktykantów. 

Jednak część ekspertów prawa pracy uważa, że sko-
ro na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
zleceniobiorcom odpowiednich warunków bhp, to rów-
nież musi on pokryć koszty badań lekarskich. Najlepiej   
tę kwestię ustalić w umowie cywilnoprawnej. Nie ma 
przeszkód, aby w takiej umowie zaznaczono, że koszty 
badań lekarskich pokrywa przedsiębiorca, przy czym 
można również ustalić, że koszty te ponosi w całości 
zleceniobiorca. 

Strony umowy cywilnoprawnej 
mogą ustalić w jej treści, że koszty 
badań lekarskich pokrywa 
wykonawca tej umowy. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 22, art. 207, art. 211, art. 226–229, art. 304 § 1 i § 2, art. 3041 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 896), 

 ■  art. 5 ust. 2 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. DzU 
z 2004 r. nr 125, poz. 1317, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 112, poz. 654), 

 ■  § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 
nr 180, poz. 1860, ost. zm. DzU z 2007 r. nr 196, poz. 1420). 

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

malgorzata.nowakowska@infor.pl
Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.

C Z E K A M Y  N A   T WO J E   P R O P O Z YC J E
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DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA pożyczka z zfśs

JOANNA NOWICKA 
specjalista ds. podatków f62a3272-b579–4432-b87f-354e7dd5d44f

Umorzenie pożyczki z zfśs 
– czy podlega opodatkowaniu?
Czy pozostała do spłaty kwota pożyczki zfśs, umorzona po śmierci pracownika, podlega opodatkowaniu 
u żyjącego współmałżonka (spadkobiercy)? Czy mamy obowiązek wystawić informację PIT-8C? – pyta 
Czytelnik z Konina.

Nie muszą Państwo wystawiać informacji PIT-8C dla 
współmałżonka w sytuacji, gdy żadne zapisy w re-

gulaminie nie precyzują obowiązku uregulowania nie-
spłaconych rat pożyczki przez spadkobiercę (w tym 
– współmałżonka), a udzielona pożyczka z zfśs umarzana 
jest w związku ze śmiercią pracownika. Zobowiązanie za-
ciągnięte przez pracownika tytułem pożyczki wygasa 
z chwilą śmierci. Pracodawca nie ma wówczas obowiązku 
wystawienia informacji PIT-8C spadkobiercom.

Co do zasady pożyczki udzielane pracownikowi przez 
zakład pracy z zfśs nie stanowią przychodu podlegającego 
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Przychodem 
takim jest jednak umorzona pracownikowi (za jego życia) 
kwota pożyczki (jako nieodpłatne lub częściowo odpłatne 
świadczenie). W przypadku pracowników kwota ta stanowi 
przychód ze stosunku pracy opodatkowany na takich sa-
mych zasadach jak pozostałe przychody z tego źródła.

Jeżeli natomiast umorzenie pożyczki następuje po 
śmierci pożyczkobiorcy, a w regulaminie zfśs lub 
w umowie o udzielenie pożyczki zawarto zapis o obo-
wiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez 
spadkobiercę po śmierci pożyczkobiorcy – pożyczka 
zostaje umorzona spadkobiercy, a nie pracownikowi. 
W tej sytuacji przychód uzyskuje spadkobierca przej-
mujący obowiązki dłużnika, a pożyczkodawca ma obo-
wiązek wystawić mu informację PIT-8C.

PRZYKŁAD
Małżonka zmarłego pracownika wystąpiła do jednostki 

z wnioskiem o umorzenie pozostałej, niespłaconej czę-

ści pożyczki wraz z odsetkami. W regulaminie zfśs jed-

nostki i w umowie o udzielenie pożyczki z tego funduszu 

nie ma zapisu o obowiązku regulowania niespłaconych 

rat pożyczki przez spadkobiercę po śmierci pożyczko-

biorcy. W regulaminie zfśs zawarty jest natomiast zapis 

o treści:,, W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespła-

cona podlega umorzeniu”. Przychylając się do wniosku 

żony zmarłego pracownika i działając zgodnie z obowią-

zującym zapisem w regulaminie zfśs pracodawca umo-

rzył pozostałą do spłaty należność. Oznacza to, że 

w przypadku gdy po śmierci pożyczkobiorcy dochodzi 

do umorzenia pożyczki spadkobiercy, który przejął obo-

wiązki dłużnika, u tego spadkobiercy powstaje przychód 

w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych. Przychód ten odpowiada war-

tości umorzonej pożyczki.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 12 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych (j.t.  DzU z 2012 r. nr 361, ost. zm. DzU 2013 r. poz. 888),
 ■ art. 8 ustawy z  4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(j.t.  DzU 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747).

Zapraszamy na szkolenia – Czas pracy po zmianach przepisów

Szczegóły na stronie: www.okk.infor.pl
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DANUTA KOŚKA
specjalista w zakresie prawa pracy

Jak zorganizować odpracowywanie 
wyjść prywatnych pracowników
Od niedawna zatrudniam kilku pracowników. Niektórzy chcieliby czasami wcześniej wychodzić z pracy lub 
później przychodzić, aby zająć się dziećmi czy załatwić prywatne sprawy. Godziny takie będą odpracowywać 
w późniejszym czasie. Zastanawiam się, czy jest to zgodne z prawem i czy nie poniosę jakichś konsekwencji. 

Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawca ma możliwość 
wyrażenia zgody na takie propozycje pracowni-

ków (późniejszego rozpoczynania pracy lub wcześniej-
szego jej kończenia oraz odpracowywania zwolnienia 
od pracy) bez narażenia się na zarzut naruszania doby 
pracowniczej i przepisów o godzinach nadliczbowych. 
Można bowiem wprowadzić w takim przypadku dla 
pracowników ruchomy czas pracy.

W opisanej w pytaniu sytuacji można zastosować 
ruchomy czas pracy bądź odpracowywanie przez pra-
cownika zwolnienia od pracy. Wybór rozwiązania może 
być uzależniony od częstotliwości zwolnień od pracy, 
ich przewidywalności przez pracownika oraz oczywi-
ście potrzeb i organizacji pracy pracodawcy. Takie m.in. 
regulacje od 23 sierpnia 2013 r. wprowadza ustawa z 12 
lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
o związkach zawodowych (DzU z 2013 r. poz. 896).

Jeżeli pracownik wystąpi do pracodawcy z wnios-
kiem o wyrażenie zgody na późniejsze rozpoczynanie 
pracy (lub wcześniejsze jej kończenie) i jest w stanie 
przewidzieć, że będzie to regularne, np. w poniedziałki 
i czwartki, pracodawca może zastosować w tym przy-
padku ruchomy czas pracy (art. 1401 Kodeksu pracy, 
dalej k.p.). Może on mianowicie:
■  ustalić pracownikowi rozkład czasu pracy, który bę-

dzie uwzględniał różne godziny rozpoczynania 
(i kończenia) pracy, np. w poniedziałek w godz. 
10.00–18.00, w czwartek w godz. 7.00–15.00,

■  przewidzieć przedział czasu, w którym pracownik 
decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy, np. w ponie-

działek rozpoczęcie w godz. 8.00–10.00, zakończe-
nie 16.00–18.00; czwartek rozpoczęcie w godz. 
7.00–8.00, zakończenie 15.00–16.00.
Ruchomy czas pracy w Państwa firmie może być 

wprowadzony na pisemny wniosek pracownika. 
W przypadku braku wniosku pracownika wymagana 
jest współpraca ze związkami zawodowymi (gdy dzia-
łają w firmie) lub przedstawicielami załogi (gdy brak 
jest związków zawodowych lub nie wyrażają zgody) 
oraz ustalenie tego rozkładu w układzie zbiorowym pra-
cy lub w porozumieniu. Przy ruchomym czasie pracy 
ponowne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie pra-
cowniczej nie jest pracą w nadgodzinach.  

Jeżeli zaś późniejsze rozpoczynanie pracy (lub wcześ-
niejsze wychodzenie) nie będzie przez pracownika regu-
larne, pracodawca może wyrazić zgodę na „odpracowa-
nie” czasu zwolnienia od pracy. Odpracowanie może 
nastąpić nawet w tej samej dobie pracowniczej, pracodaw-
ca musi jednak przestrzegać dobowych i tygodniowych 
norm odpoczynku pracownika. Po nowelizacji Kodeksu 
pracy nie jest pracą w godzinach nadliczbowych czas od-
pracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracowniko-
wi w celu załatwienia spraw osobistych (art. 151 § 21 k.p.).

Należy podkreślić, że pracodawca może wniosek 
pracownika uwzględnić, ale nie musi na taką propozy-
cję (ruchomych godzin pracy lub zwolnienia od pracy 
i odpracowywania) wyrazić zgody. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 1401, art. 151 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU 

z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 896).
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Z WOKANDY składki na ubezpieczenia

RAFAŁ KRAWCZYK 
sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

Pracodawca nie zapłaci składek ZUS, 
jeśli pracownik delegowany za granicę 
pracował wcześniej w Polsce
Warunkiem podlegania polskim ubezpieczeniom społecznym w czasie pracy za granicą jest wcześ-
niejsze ubezpieczenie się pracownika w Polsce. Takie stanowisko wynika z wyroku Sądu Najwyższego
z 6 sierpnia 2013 r. (II UK 116/13).

Polski oddział zagranicznej spółki domagał się wy-
dania przez ZUS zaświadczenia o podleganiu ich 

pracownika (Polaka zatrudnianego we Francji) ubez-
pieczeniom społecznym w Polsce. Uzyskanie takiego 
zaświadczenia miało istotne znaczenie, ponieważ zwal-
niałoby pracodawcę z obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenia we Francji. ZUS odmówił wydania ta-
kiego zaświadczenia. Spółka wystąpiła do sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych.

Spółka powoływała się na rozporządzenie Parlamen-
tu i Rady UE nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
(DzU UE L z 2004 r. nr 166, s. 1, ost. zm. DzU UE L 
z 2013 r. nr 158, s. 1), zgodnie z którym pracownik, de-
legowany do pracy w innym państwie członkowskim, 
nadal podlega polskim przepisom o ubezpieczeniu spo-
łecznym, jeżeli czas pracy za granicą nie jest dłuższy niż 
24 miesiące. Warunkiem podlegania ubezpieczeniu jest 
wcześniejsze podleganie ubezpieczeniu w państwie, 
z którego zostaje delegowany do innego kraju, przez 
miesiąc. Pracownik spełniał wymóg okresu pracy za 
granicą podczas delegowania. Był natomiast przekona-
ny, że podlegał ubezpieczeniom jako członek rodziny.

Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie Sądu 
Najwyższego

Sąd I instancji ustalił, że pracownik nie był w ogóle 
ubezpieczony na terenie Polski i to w okresie całej swojej 

aktywności zawodowej. Spółka odwołała się od wyroku 
do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny oddalił apelację. 

Spółka złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyż-
szego. Skarżąca spółka wskazywała, że w jej opinii prze-
pisy unijne nie przewidują wymogu podlegania ubezpie-
czeniom społecznym w kraju, z którego pracownik jest 
wysłany do pracy, tylko podlegania prawu tego kraju. 
Zdaniem spółki dla podlegania prawu wystarczający był 
fakt zamieszkiwania pracownika na terenie Polski.

Sąd Najwyższy nie podzielił takiej interpretacji i od-
dalił skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy wskazał, że art. 12 
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 883/2004 dotyczy zabezpieczenia społecznego, 
dlatego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Pol-
sce przed okresem delegowania jest konieczne.

Wnioski dla pracodawcy

Wyrok Sądu Najwyższego jest niekorzystny dla 
tych firm, które chciałyby rekrutować w Polsce pra-
cowników wcześniej tu niepracujących i nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej wyłącznie w celu dele-
gowania ich do pracy za granicą. W takim przypadku 
liczyć się one muszą z koniecznością opłacania składek 
w tym państwie, w którym dany pracownik będzie 
świadczył pracę. Skorzystanie z podlegania polskim 
ubezpieczeniom społecznym wymaga przynajmniej 
miesięcznego ubezpieczenia pracownika na terenie 
Polski.  ■
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  Problem  Nasz pracownik został delegowany do pracy w Szwecji od 20 lipca 2013 r. na około pół roku. Czy mu-
simy opłacać podatki i składki na ubezpieczenia społeczne w Szwecji? 

  Odpowiedź  Nie będą Państwo musieli opłacać podatku w Szwecji, jeśli łączny pobyt pracownika za granicą nie 
przekroczy 183 dni. Również nie będą Państwo zobowiązani do płacenia składek w Szwecji, jeśli uzyskają Państwo 
zaświadczenia A1 z polskiego ZUS.

Uzasadnienie  Pracodawca zatrudniający pracownika 
zobowiązany jest każdego miesiąca do potrącania zali-
czek na podatek dochodowy. W przypadku pracownika 
polskiej firmy, który wykonuje pracę w Szwecji i ma 
miejsce zamieszkania w Polsce, jego wynagrodzenie za 
pracę w Szwecji opodatkowane jest w Polsce, gdy: 
■  w danym roku podatkowym przebywał w Szwecji przez 

okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni oraz
■  wynagrodzenie wypłacane jest przez przedsiębiorcę 

mającego miejsce siedziby w Polsce, oraz
■  wynagrodzenie nie jest wypłacane przez stałą placów-

kę (zakład), którą polski przedsiębiorca ewentualnie 
posiada w Szwecji.

Wszystkie wymienione warunki muszą zostać speł-
nione łącznie, żeby dochód pracownika mógł być opo-
datkowany w Polsce na polskich zasadach. W innym 
przypadku, np. kiedy pracownik przebywał w danym 
roku podatkowym w Szwecji przez okres 300 dni, pol-
ski przedsiębiorca powinien za tego pracownika uiścić 
podatek dochodowy w Szwecji. 
Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne od wy-
nagrodzeń wypłacanych w Szwecji odprowadzane są 
do ZUS pod warunkiem przedstawienia w szwedzkiej 
instytucji zabezpieczenia społecznego zaświadczenia 
A1 z polskiego ZUS. Zaświadczenie to informuje, że 

pracownik w okresie oddelegowania podlega polskiemu 
systemowi ubezpieczeń społecznych.
Opłacając składki na ubezpieczenia społeczne od wynagro-
dzeń uzyskiwanych w Szwecji przez oddelegowanych pra-
cowników, z podstawy składek na ubezpieczenia społecz-
ne  wyłączona jest część wynagrodzeń  tych pracowników  
odpowiadająca równowartości diet przysługujących z tytułu 
podróży służbowych poza granice kraju.  ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ § 1 i § 2 pkt 1 ust. 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106, ost. zm. DzU z 2010 r. nr 127, poz. 860),

 ■ art. 3, art. 4a, art. 35  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 362, ost. zm. DzU 2013 r. poz. 888),

 ■ Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 
19 listopada 2004 r. (DzU  z 2006 r. nr 26, poz. 193),

 ■ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzU  
UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r.), 

 ■ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z 16 
września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go (DzU UE L 284 z 30 października 2009 r.),

 ■ załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej (DzU z 2013 r. poz. 167),

 ■ art. 18  ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t.   
DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 827). 

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 
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Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

  Planowane zmiany w kodeksie pracy 2013 – jakie i dlaczego?

  Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?

  Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

  Nowe urlopy dla rodziców - kto ma prawo do zasiłku macierzyńskiego?

  Jak rozliczyć składki ZUS, gdy dochody przekroczyły roczne limity?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Kadry i Płace. W ramach bez-
płatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/kadryiplace
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