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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Zawiadomienie dłużnika o zawieszeniu 
biegu przedawnienia

Od 15 października 2013 r. organy podatkowe i cel-
ne są zobowiązane do zawiadamiania podatnika (dłuż-
nika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia 
przed upływem tego terminu (zmiany w Ordynacji po-
datkowej i Prawie celnym). Organy prowadzące postę-
powanie przygotowawcze karne (lub wykroczeniowe) 
mają obowiązek informować organy podatkowe (celne) 
o prowadzonym przez siebie postępowaniu (zmiany 
w Kodeksie karnym skarbowym). Zobowiązanie po-
datkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od koń-
ca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku. Nowelizacja stanowi realizację wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. 
(P 30/11). Zgodnie z nowymi przepisami wszczęcie po-
stępowania karnego (karnoskarbowego, wykroczenio-
woskarbowego) „w sprawie” będzie powodowało za-
wieszenie terminu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik (dłużnik) 
zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu 
przedawnienia przed upływem tego terminu.

Takie zasady wprowadza ustawa z 30 sierpnia 

2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, 

ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy 

– Prawo celne (DzU z 2013 r. poz. 1149).

Wzory dokumentów zgłoszeniowych 
i rozliczeniowych ZUS

Od 1 listopada 2013 r. w zakresie formularzy zgło-
szeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz w kodach 
ubezpieczeniowych będą obowiązywać następujące 
zmiany:
■  modyfikacja wzorów dokumentów zgłoszeniowych: 

ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, 
ZUS ZWUA, ZUS ZSWA polegająca na usunięciu 
opisu dla pól, w których wpisywany był numer NIP 
osoby ubezpieczonej. Płatnicy składek nie byli zobo-
wiązani do podawania numeru NIP osoby ubezpie-

czonej od 1 września 2011 r., teraz rozporządzenie 
dostosowano do zmienionego stanu prawnego,

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

■  rozdzielenie w deklaracji ZUS DRA i raporcie ZUS 
RCA dotychczasowej podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe na dwie od-
rębne podstawy, w celu zapewnienia prawidłowych 
i jednoznacznych zapisów na kontach płatników 
składek oraz na kontach ubezpieczonych,

■  uchylenie formularza ZUS RMUA, a w jego miejsce 
wprowadzenie dwóch nowych wzorów informacji 
dla osoby ubezpieczonej – informacji miesięcznej 
i rocznej,

■  zmiany kodów tytułu ubezpieczenia, uwzględniające 
nowe zasady podlegania dobrowolnym ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym, obowiązujące od 
1 stycznia 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 od 17 czerwca 2013 r. 
(m.in. urlopy rodzicielskie, nowe wymiary zasiłku 
macierzyńskiego 80% i 60%, możliwość uzyskania 
wyrównania kwoty zasiłku macierzyńskiego).
Wszystkie dotychczasowe formularze papierowe 

mogą być używane przez płatników składek do wyczer-
pania zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2013 r.

Takie regulacje wprowadza rozporządzenie Mini-

stra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzo-

rów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-

nia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych 

i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgło-

szeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji 

rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakte-

rze oraz innych dokumentów (DzU z 2013 r. poz. 1101).
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Więcej na ten temat pisaliśmy w dziale „O tym 

się mówi” w „Serwisie PP” nr 42/2013.

Łączenie stanowiska kuratora 
i wicekuratora oświaty z mandatem 
radnego

Sejm przyjął i przekazał do Senatu nowelizację 
ustawy o systemie oświaty, która zakazuje łączenia 
funkcji kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem 
radnego. Ustawa zakłada okres przejściowy dla osób, 
które w dniu jej wejścia w życie będą pełniły obowiązki 
kuratora (wicekuratora) oraz będą jednocześnie radny-
mi. Osoby takie będą mogły wykonywać obie funkcje 
do dnia wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania 
ze stanowiska.

Takie zmiany wprowadza ustawa z 27 września 

2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (nr dru-

ku sejmowego 1384).

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 
dla funkcjonariuszy policji

Nowelizacja ustawy o Policji oraz niektórych in-
nych ustaw została uchwalona przez Sejm i przeka-

zana do Senatu. Zmiana ustawy ma na celu dostoso-
wanie obecnego brzmienia ustawy do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. 
(K 1/08). W wyroku uznano za sprzeczne z Konsty-
tucją RP regulacje ograniczające prawa policjantów 
odchodzących ze służby do ekwiwalentu pieniężne-
go za urlop wypoczynkowy (lub nieodebrany czas 
wolny od służby), który przysługiwał wyłącznie za 
okres 3 ostatnich lat pracy, a nie za cały okres służ-
by. Po nowelizacji ekwiwalent za cały okres pracy 
będzie przysługiwał również funkcjonariuszom 
Straży Granicznej oraz Służby Więziennej, którzy 
do tej pory nie mieli prawa do świadczenia za cały 
okres pracy. 

Zmiany będą dotyczyły: funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura 
Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służby Wywiadu Wojskowego.

Takie zmiany wprowadza ustawa z 27 września 

2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 

innych ustaw (nr druku sejmowego 387).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 
21–30 PAŹDZIERNIKA 2013 r. 

21 PAŹDZIERNIKA 
■  wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fi-

zycznych od dokonywanych we wrześniu 2013 r. 
przez płatników podatku dochodowego od osób fi-
zycznych wypłat ze stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku 
pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego, wypłat z tytułu działalności wykonywanej oso-
biście, w tym z umów-zleceń i o dzieło,

■  wpłata na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, 
DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W) i in-
formacji (INF-1) za wrzesień 2013 r.

28 PAŹDZIERNIKA
■  wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe,
■  wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu 

Państwa.
OPRAC. KATARZYNA KALATA, JOANNA STOLARSKA

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PP” na 2014 r.
Szczegóły na str. 50
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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)

  ZUS

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne
Maksymalna podstawa wymiaru 

składek
Minimalna podstawa wymiaru 

składek
Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

od 1 września do 31 grudnia 2013 r. 2227,80 zł 1200 zł 520 zł

 (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; 
j.t. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; MP z 2012 r. poz. 1018)

Okres obowiązywania Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 2244,03 zł 520 zł
od 1 marca do 31 maja 2013 r. 2214,18 zł 520 zł
od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 2106,13 zł  520 zł

(j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; 

 j.t. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; MP z 2013 r.  poz. 392)

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



BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

AKTUALNOŚCI

7  nr 43/2013   

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. 983,MP z 2013 r. poz. 672)

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

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

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

(DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 996)

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. 1036)

 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)

Stan prawny na 10 października 2013 r.

Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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DR WOJCIECH RAFAŁ WIEWIÓROWSKI – GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH – WYJAŚNIA

PYTANIE:
Czy odmowa podania przez telefon informacji o nazwi-

sku lekarza pełniącego dyżur w przychodni lekarskiej 

ze względu na ochronę jego danych osobowych jest 

uzasadniona?

ODPOWIEDŹ:
Nie. Informacja o lekarzu pełniącym dyżur jest jawna, 

ponieważ należy do kategorii danych służbowych 

o pracowniku.

UZASADNIENIE:
Imię, nazwisko, stanowisko oraz adres służbowy 

e-mail stanowią tzw. dane służbowe, których wykorzy-
stywanie przez pracodawcę nie wymaga zgody osoby 
(pracownika), której dane dotyczą. Informacje te są 
ściśle związane z życiem zawodowym pracownika 
i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbo-
wych. Takie też stanowisko zajął Sąd Najwyższy, który 
w wyroku z  19 listopada 2003 r. (I PK 590/02) orzekł, 
że: „(...) nazwisko i imię jest z natury rzeczy skierowa-
nym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fi-
zycznej i wymienienie go (ujawnienie) przez inny pod-
miot w celu identyfikacji danej osoby nie może być 
zasadniczo uznane za bezprawne, o ile ze względu na 
okoliczności towarzyszące nie łączy się to z narusze-
niem innego jej dobra, np. czci, godności osobistej lub 
prywatności”. W dalszej części uzasadnienia sąd 
wskazał, że „funkcjonowanie zakładu wiąże się nie-
rozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – z kontrahen-
tami, klientami, administracją publiczną itd. Dlatego 
pracodawca nie może być pozbawiony możliwości 
ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących okre-
ślone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne sta-
nowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważ-
nego ograniczenia możliwości działania pracodawcy, 
bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie in-
teresów i praw pracownika. W normalnym bowiem 

układzie nie ma racjonalnych powodów, dla których 
pracownik byłby zainteresowany zachowaniem w ta-
jemnicy swojego nazwiska, a co za tym idzie, faktu 
związania z danym zakładem pracy. Imiona i nazwiska 
pracowników widnieją na drzwiach w zakładach pra-
cy, umieszcza się je na pieczątkach imiennych, pis-
mach sporządzanych w związku z pracą, prezentuje 
w informatorach o instytucjach i przedsiębiorstwach, 
co oznacza, że zgodnie z powszechną praktyką są one 
zasadniczo jawne”.

Zdaniem Sądu Najwyższego: „należy przyjąć, że 

ujawnienie przez pracodawcę nazwiska pracownika 

musi być usprawiedliwione celem działania praco-

dawcy, łączącym się z jego zadaniami i obowiązka-

mi związanymi z prowadzeniem zakładu, musi być 

niezbędne oraz nie może naruszać praw i wolności 

pracownika. Wskazane kryteria znajdują obecnie 
oparcie w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, jednakże mają 
one znaczenie ogólniejsze, niezależnie od tego, czy 
w danej sytuacji istnieją podstawy do stosowania tej 
ustawy, czy nie. Wyznaczają one bowiem adekwatne 
i mieszczące się w ramach porządku prawnego prze-
słanki uzasadniające ujawnienia nazwiska pracownika 
przez pracodawcę”, w ramach tzw. prawnie usprawied-
liwionego celu. 

Udzielenie telefonicznej informacji o nazwisku le-
karza pełniącego dyżur w przychodni lekarskiej, 
w związku z pełnionymi funkcjami służbowymi, nie 
może być uznane za naruszenie przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych. Jest to tym bardziej uza-
sadnione, ponieważ Centralny Rejestr Lekarzy jest jaw-
ny i każdy ma prawo dostępu do informacji w nim za-
wartych. 

PYTANIE:
Czy porozumienie o współpracy zawarte między Gene-

ralnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
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(GIODO) a Państwową Inspekcją Pracy (PIP) upraw-

nia te instytucje do przeprowadzenia wspólnych kon-

troli?

ODPOWIEDŹ:
Nie. Podpisane porozumienie między GIODO a PIP 

nie daje podstaw do wspólnego przeprowadzenia czyn-

ności kontrolnych.

UZASADNIENIE:
Porozumienie między Generalnym Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Państwową 
Inspekcją Pracy (PIP) ma na celu poprawę skuteczności 
działań w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych w stosunkach pracy. Przestrzeganie 
przez przedsiębiorców i inne instytucje przepisów Ko-
deksu pracy oraz przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych może być sprawdzane podczas pojedynczej 
kontroli prowadzonej przez pracowników GIODO albo 
Państwowej Inspekcji Pracy. Instytucje te nie mogą jed-
nak kontrolować pracodawców wspólnie.

Takie porozumienie przewiduje m.in.:
■  wzajemną wymianę doświadczeń wynikających 

z kontroli realizowanych przez każdą ze stron poro-
zumienia zgodnie z przyznanymi jej kompetencjami,

■  konsultacje w zakresie doskonalenia metod prowa-
dzenia kontroli,

■  podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwali-
fikacji pracowników obu instytucji np. przez wspól-
ne opracowywanie programów szkoleń czy wymia-

nę wykładowców. Na przykład, dokonując kontroli 
systemu teleinformatycznego, inspektorzy PIP czę-
sto nie są przygotowani do tego, aby przeprowadzić 
taką inspekcję. GIODO natomiast dysponuje takimi 
specjalistami. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, 
w których pracownicy GIODO nie są przygotowani 
do tego, aby ocenić pewne działania pracodawcy 
wobec pracowników lub odwrotnie, natomiast PIP 
może tego dokonać.
Jednym z elementów porozumienia jest zobowiąza-

nie GIODO do udzielania opinii prawnych z zakresu 
ochrony danych osobowych, niezbędnych do przepro-
wadzenia kontroli przez organy PIP. Generalny Inspek-
tor Ochrony Danych Osobowych ma też informować 
PIP o wynikach postępowania w sprawie wskazanych 
nieprawidłowości, a także zawiadamiać inspekcję pra-
cy o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach 
przepisów prawa pracy.

PIP zobowiązuje się natomiast do zawiadomienia 
GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawid-
łowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych 
z przepisami o ochronie danych osobowych.

Praktyka pokazuje, że niekiedy GIODO potrzebuje 
wyjaśnień PIP, czy odnotowane przez niego zdarzenie 
wymaga korekty czy nie, jak również PIP korzysta ze 
wskazówek GIODO. Jako organy publiczne, zarówno 
GIODO, jak i PIP, mogą też interweniować, kiedy do-
chodzi do rażącego naruszenia praw pracowniczych, 
w tym zgłosić informacje o popełnieniu przestępstwa, 
jeśli mają podejrzenie, że do niego doszło. ■

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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Ile wyniesie odpis na zfśs w 2014 r.

Podstawą do ustalenia odpisu na zfśs i świadczenia urlopowego w 2014 r. będzie taka sama kwota, 
która obowiązywała w 2013 r., tj. 2917,14 zł. Odpisy na zfśs w 2014 r. dla nauczycieli należy natomiast 
ustalać od kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia 2012 r., tj. od 2618,10 zł. To najważniejsze postano-
wienia, jakie zostały przyjęte przez rząd w projekcie z 18 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa). Projekt ten został prze-
kazany do Sejmu.

Odpis na nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze zajęć w 2014 r. wyniesie 2879,91 zł 

(110% kwoty bazowej). Natomiast pracodawcy 
prywatni będą dokonywać odpisu na fundusz so-
cjalny w wysokości obowiązującej w poprzednim 
roku.

Ustawa okołobudżetowa zakłada również pozosta-
wienie na tym samym poziomie co dotychczas kwoty 
bazowej dla:
■  osób zajmujących kierownicze stanowiska państwo-

we, tj. 1766,46 zł,
■  członków korpusu służby cywilnej, etatowych człon-

ków samorządowych kolegiów odwoławczych i ko-
legiów regionalnych izb obrachunkowych, pracow-
ników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, 
asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patento-
wego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy 
Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebę-
dących członkami korpusu służby cywilnej, tj. 
1873,84 zł,

■  członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 
Urzędu Zamówień Publicznych, tj. 1523,29 zł,

■  żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, tj. 
1523,29 zł.
Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej będzie wynosił 
100,0%, co oznacza, że wynagrodzenia nie zostaną 
zwaloryzowane.

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

Osoby, na które jest dokonywany odpis Wysokość odpisu 
podstawowego

na jednego pracownika zatrudnionego w nor-
malnych warunkach (37,5%) 

1093,93 zł

na jednego pracownika wykonującego pracę 
w szczególnych warunkach lub pracę o szcze-
gólnym charakterze w rozumieniu przepisów 
o emeryturach pomostowych (50%) 

1458,57 zł

na jednego pracownika młodocianego:

w pierwszym roku nauki (5%) 145,86 zł

w drugim roku nauki (6%) 175,03 zł

w trzecim roku nauki (7%) 204,20 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne 
zwiększenie 

Zwiększenie odpisu 
podstawowego

na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do 
której orzeczono znaczący lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, wysokość odpi-
su może być zwiększona o 6,25% przeciętne-
go wynagrodzenia miesięcznego 

182,32 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne 
zwiększenie 

Zwiększenie fun-
duszu

na każdego uprawnionego do opieki socjalnej 
emeryta i rencistę, w tym także ze zlikwidowa-
nych zakładów pracy, nad którymi praco-
dawca sprawuje opiekę socjalną, fundusz 
może być zwiększony o 6,25% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego 

182,32 zł

na każdą zatrudnioną osobę fundusz można 
zwiększyć o 7,5% przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego, pod warunkiem przezna-
czenia całości tych zwiększeń na prowadze-
nie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego 
przez pracodawcę 

218,79 zł 
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MAŁGORZATA KOZŁOWSKA
radca prawny

Jakie obowiązki mają płatnicy 
składek w związku z ubezpieczeniem 
zdrowotnym studenta
Osoba studiująca ma prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Jeżeli nie jest 
aktywna zawodowo, wówczas do ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić studenta ubezpieczony czło-
nek rodziny albo – w określonych przypadkach – uczelnia, na której student się kształci. Inaczej jest 
w przypadku osoby, która łączy studia z pracą zarobkową. Do ubezpieczenia zdrowotnego taką osobę 
w większości przypadków musi zgłosić podmiot, który zatrudnia studenta.

Studentem jest osoba, która kształci się na studiach 
pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednoli-

tych studiach magisterskich. Status studenta przysługu-
je od dnia immatrykulacji do daty ukończenia studiów 
bądź do daty skreślenia z listy studentów. Za studentów 
nie uważa się uczestników studiów doktoranckich oraz 
słuchaczy studiów podyplomowych. 

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego, jeśli nie zostali zgłoszeni do tego ubez-
pieczenia z innego tytułu. Obowiązek ubezpieczenia 
powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświad-
czenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukoń-
czenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów 
(art. 73 pkt 4 ustawy zdrowotnej). Studenta zgłasza do 
ubezpieczenia zdrowotnego szkoła wyższa (art. 75 ust. 
4 ustawy zdrowotnej). Jednak student, który spełnia 

równocześnie warunki do podlegania ubezpiecze-

niu zdrowotnemu jako członek rodziny, do ukoń-

czenia 26. roku życia jest zgłaszany do ubezpiecze-

nia zdrowotnego przez członków rodziny, a nie 

przez uczelnię, ponieważ ubezpieczeniowo status 

członka rodziny ma pierwszeństwo przed statusem 

studenta.

Student (lub uczeń) jest zatem zgłaszany do ubez-
pieczenia zdrowotnego przez:
■  rodziców lub opiekunów prawnych – jako członek 

rodziny (do ukończenia 26. roku życia lub jeżeli po-
siada orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności albo inne traktowane na równi – bez 
ograniczenia wieku) albo

■  szkołę, szkołę wyższą – pod warunkiem że uczy się 
na terenie Polski, nie jest członkiem rodziny osoby 
ubezpieczonej i złoży oświadczenie, że nie podlega 
obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

PRZYKŁAD

Magdalena W. studiuje zaocznie ekonomię i nie posiada 

własnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Do tego ubezpieczenia jako członka rodziny zgłosił ją ojciec 

(przez swojego pracodawcę). Magdalena W. 24 listopada 

2013 r. skończy 26 lat. Z tą datą powinna zostać wyrejestro-

wana jako członek rodziny i zgłoszona przez uczelnię.

Płatnik składek powinien okresowo weryfikować, 

czy pełnoletnie dzieci zgłoszone jako członkowie ro-

dziny przez ubezpieczonych nadal posiadają status 

ucznia/studenta lub czy nie przekroczyły wieku 26 lat.
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Ubezpieczenie studenta aktywnego 
zawodowo

W sytuacji gdy student ma własny tytuł do obowiąz-
kowego ubezpieczenia (np. jest zatrudniony na podsta-
wie umowy o pracę lub prowadzi działalność gospodar-
czą), będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z tego tytułu. Obowiązkiem pracodawcy 
jako płatnika składek jest zgłoszenie go do ubezpieczeń 
i opłacanie za niego składki. Wówczas nie może być 
zgłoszony ani jako członek rodziny, ani jako student 
przez swoją uczelnię.

PRZYKŁAD

Jan C. ma 25 lat i studiuje zaocznie geografię. Jednocześ-

nie od 21 października 2013 r. będzie zatrudniony na pod-

stawie umowy o pracę w agencji reklamowej. Jan C. będzie 

podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy 

o pracę, mimo że jest studentem i nie ukończył jeszcze 

26 lat. Członek rodziny, który zgłosił go do ubezpieczenia 

zdrowotnego, powinien zgłosić swojemu płatnikowi ko-

nieczność wyrejestrowania Jana C. od 21 listopada 2013 r.

Student, który nie ukończył 26 lat, wykonujący umo-
wę-zlecenie, nie podlega z tego tytułu ani ubezpiecze-
niom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Taki 
zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony do ubezpie-
czenia zdrowotnego przez członka rodziny lub – jeżeli 
nie ma takiej osoby – przez swoją uczelnię. Po ukończe-
niu przez studenta zleceniobiorcę 26 lat, zleceniodawca 
musi zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń, w tym 
do ubezpieczenia zdrowotnego.

PRZYKŁAD 

Ewa S. zaocznie studiuje i jednocześnie jest zatrudniona na 

podstawie umowy-zlecenia. Ponieważ nie ukończyła jesz-

cze 26. roku życia, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosił ją 

pracodawca matki, natomiast zleceniodawca w ogóle nie 

zgłasza Ewy S. do ZUS. Ewa S. 1 października 2013 r. ukoń-

czy 26 lat. Od tego dnia pracodawca matki musi wyrejestro-

wać Ewę S. z ubezpieczenia zdrowotnego (matka Ewy S. 

ma 7 dni na poinformowanie płatnika o tym obowiązku). 

Jednocześnie od tego samego dnia zleceniodawca Ewy S. 

będzie musiał zgłosić ją do obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin składania dokumentów 
zgłoszeniowych i wyrejestrowujących

Płatnik składek ma obowiązek zgłosić zatrudnione 
osoby do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni 
od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Płatnik 
składek ma również 7 dni na wyrejestrowanie osób, 
w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczeń. 
Ponadto osoba ubezpieczona, która zgłosiła do NFZ 
członków rodziny, ma obowiązek poinformować płat-
nika składek o okolicznościach powodujących koniecz-
ność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego 
w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 
Należy również zawiadomić płatnika, gdy osoba zgło-
szona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek ro-
dziny przestaje spełniać warunki do podlegania temu 
ubezpieczeniu (np. osiągnie wiek 26 lat, ukończy stu-
dia) lub uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowot-
nego (np. podejmuje pracę). Z ubezpieczenia zdrowot-
nego wyrejestrowuje podmiot właściwy do dokonania 
zgłoszenia, czyli płatnik składek (art. 76a ustawy zdro-
wotnej). W tym celu wypełnia formularz ZUS ZCNA, 
opatrzony kodem 2, który oznacza wyrejestrowanie.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, e, pkt 20, ust. 2, art. 67 ust. 3 i 5, art. 73 pkt 4, art. 75 

ust. 4, art. 76a 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. 983), 

 ■ art. 2 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 18k ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (j.t. DzU z 2012 r. poz. 572, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 829),

 ■ załącznik nr 2 i 5 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 2013 r. poz. 1101).
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BOŻENA LENART
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Jak po zmianie przepisów pracodawca 
może  wprowadzać system 
przerywanego czasu pracy
System przerywanego czasu pracy to jedyny system czasu pracy, w którym pracownik może rozpoczy-
nać pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, tj. dobowy wymiar czasu pracy jest podzielony na 
2 części przedzielone przerwą. Przerwa nie może trwać dłużej niż 5 godzin i musi być z góry zaplanowa-
na w rozkładzie czasu pracy pracownika.

System przerywanego czasu pracy może być stoso-
wany,  jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy 

lub jej organizacją (art. 139 Kodeksu pracy, dalej k.p.). 
Najczęściej stosowany jest on w gastronomii, hotelar-
stwie, komunikacji miejskiej, ponieważ występuje tam 
różne zapotrzebowanie na pracę zatrudnionych pra-
cowników w różnych porach doby. 

Systemu przerywanego czasu pracy nie można jed-
nak stosować do pracowników objętych:
■  systemem równoważnego czasu pracy, w tym stoso-

wanym przy pracach polegających na  dozorze urzą-
dzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem 
w pogotowiu do pracy, do pracowników zatrudnio-
nych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz 
do pracowników zakładowych straży pożarnych i za-
kładowych służb ratowniczych, 

■  systemem pracy w ruchu ciągłym, 
■  systemem skróconego tygodnia pracy,
■  systemem pracy weekendowej.

We wszystkich tych systemach pracownik może 
mieć planowaną pracę w wymiarze wyższym niż 
8 godzin na dobę. Tymczasem tak jak pozostałym 
pracownikom również pracownikom zatrudnionym 
w systemie przerywanego czasu pracy przysługuje 
minimum 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek do-
bowy. Jeżeli dopuszczalna jest w nim przerwa trwają-
ca do 5 godzin, to aby odpoczynek ten został pracow-

nikom zagwarantowany, pracownik może pracować 
tylko do 8 godzin na dobę (24 godziny – 11 godzin – 5 
godzin = 8 godzin). System  równoważnego czasu 
pracy i system przerywanego czasu pracy są uznawa-
ne za uciążliwe dla pracowników – również z tego 
względu wykluczona jest możliwość ich łączenia.

PRZYKŁAD 

Pracodawca stosuje do pracowników system równoważne-

go czasu pracy, tj. pracownicy wykonują pracę w wymiarze 

do 12 godzin na dobę. Pracodawca chciałby dodatkowo 

stosować do tych pracowników system przerywanego cza-

su pracy, z 2-godzinną przerwą w trakcie dnia pracy. Nie jest 

to jednak dopuszczalne ze względu na naruszenie odpo-

czynku dobowego, który wynosi minimum 11 godz. W tym 

przypadku, jeżeli pracodawca zamierza stosować do pra-

cowników system przerywanego czasu pracy, musi zrezyg-

nować z systemu równoważnego czasu pracy na rzecz tzw. 

podstawowego czasu pracy.   

   

Wprowadzanie systemu przerywanego 
czasu pracy 

Po zmianach przepisów od 23 sierpnia 2013 r.  sy-
stem przerywanego czasu pracy wprowadza się w na-
stępujący sposób:
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■  w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu 
z zakładową organizacją związkową; jeżeli nie jest 
możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze 
wszystkimi organizacjami związkowymi – praco-
dawca uzgadnia treść porozumienia z organizacja-
mi związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu 
art. 24125a k.p.,

■  w porozumieniu z przedstawicielami pracowników 
wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy 
– jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa 
organizacja związkowa.
Taki tryb wprowadzania systemu przerywanego 

czasu pracy jest istotną zmianą, ponieważ do 22 sierp-
nia 2013 r. mógł być on co do zasady wprowadzany tyl-
ko w drodze układu zbiorowego pracy.  

W drodze wyjątku, tak jak i przed zmianami, u pra-
codawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego 
działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego 
nie działa zakładowa organizacja związkowa, system 
przerywanego czasu pracy może być stosowany na 
podstawie umowy o pracę. 

Ze względu na to, że wprowadzenie systemu przery-
wanego czasu pracy w układzie zbiorowym pracy wyma-
ga jego zawarcia (tam, gdzie takiego układu nie ma)  albo 
zmiany tego układu (w drodze protokołów dodatkowych) 
– zapewne częstsze będzie jego wprowadzanie w porozu-
mieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 
U pracodawców, u których takie organizacje nie działają, 
jego wprowadzenie będzie możliwe tylko w drodze poro-
zumienia (z przedstawicielami pracowników).   

     Porozumienie z przedstawicielami 
pracowników

Przepisy Kodeksu pracy nie określają treści porozu-
mienia. Można jednak przyjąć, że porozumienie   takie  
powinno określać przede wszystkim:
■  długość przerwy w pracy, którą pracodawca będzie mógł 

zaplanować pracownikom w systemie przerywanym,
■  grupy pracowników, które będą objęte tym systemem, 
■  okres, przez który będzie obowiązywało zawarte po-

rozumienie (czyli wskazanie, jak długo pracodawca 
będzie mógł stosować ten system czasu pracy).
W porozumieniu można uzgodnić, że przerwa, jaką 

pracodawca będzie mógł planować pracownikom, bę-
dzie wynosiła maksymalnie 5 godzin. Należy jednak 
w nim wskazać konkretną długość tej przerwy, np. 
3 godziny. Można też uzgodnić, że system ten będzie 
stosowany do wszystkich pracowników albo tylko do 
niektórych grup pracowników (niektórych stanowisk 
pracy). Ponadto system ten może być wprowadzony na 
stałe albo tylko na czas określony. 

Przepisy Kodeksu pracy nie wymagają, aby 
w związku z zawarciem porozumienia i wprowadze-
niem systemu przerywanego czasu pracy  dokonywać 
zmian w regulaminie pracy (w zakresie obowiązują-
cych u pracodawcy systemów czasu pracy). Pracodaw-
ca powinien jednak poinformować pracowników o za-
warciu takiego porozumienia, np.  przez wywieszenie 
informacji na tablicy ogłoszeń lub przesłanie jej pocztą 
elektroniczną.

Wzór porozumienia w sprawie wprowadzenia systemu przerywanego czasu pracy

Porozumienie o wprowadzeniu systemu przerywanego czasu pracy

Na podstawie art. 139 § 3 Kodeksu pracy w dniu ....................................... zostało zawarte niniejsze porozumie-
nie dotyczące wprowadzenia systemu przerywanego czasu pracy.

Porozumienie zawarli:
– ..................................................... – reprezentujący pracodawcę, tj. ............................,
– ..................................................... – przedstawiciele pracowników.

Porozumienie obejmuje następujące postanowienia:
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§ 1.
System przerywanego czasu pracy będzie stosowany do wszystkich pracowników/ następujących grup pracowników: 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  

§ 2.
W ramach tego systemu czasu pracy rozkład czasu pracy pracowników może przewidywać jedną przerwę w pra-
cy w ciągu doby, trwającą ............... godzin.   

§ 3.
System przerywanego czasu pracy wprowadza się od dnia........................................... / na  okres od dnia............
.............................................. do dnia ...................................................

....................................................                                                 ............................................
    (podpis pracodawcy lub osób                                                         (podpisy przedstawicieli
          go reprezentujących)                                                                                  pracowników)  

Wynagrodzenie za przerwę 

Przerwa wprowadzona dla pracowników wykonują-
cych pracę w systemie przerywanego czasu pracy nie jest 
wliczana do czasu pracy. Jednak za jej czas pracowniko-
wi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 
połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju (tj. 
wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszerego-
wania pracownika w stawce godzinowej lub miesięcznej, 
a gdy składnik taki nie został wyodrębniony przy okre-
ślaniu warunków wynagrodzenia – 60% wynagrodzenia 
pracownika). Jednak w każdym przypadku wynagrodze-
nie to nie może być mniejsze niż połowa minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (czyli w 2013 r. nie mniej niż 
800 zł brutto, a w 2014 r. nie mniej niż 840 zł brutto).

W przypadku natomiast pracownika zatrudnionego 
u pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego 
działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie 
działa zakładowa organizacja związkowa, gdy system 
przerywanego czasu pracy stosowany jest  na podstawie 
umowy o pracę, wynagrodzenie za czas przerwy będzie 
przysługiwało tylko, jeżeli wynika to z umowy o pracę.

PRZYKŁAD 

Pracownik jest wynagradzany w stawce miesięcznej w sta-

łej wysokości – 2800 zł. Ponadto na podstawie regulaminu 

wynagradzania może mu przysługiwać premia kwartalna; 

regulamin przewiduje też nagrody. Pracownik ten jest za-

trudniony w systemie przerywanego czasu pracy – przerwa 

w ciągu dnia pracy trwa 4 godziny. Za czas tej przerwy pra-

cownikowi przysługuje wynagrodzenie, które jest obliczane 

tylko na podstawie stawki wynagrodzenia zasadniczego, 

czyli 2800 zł; pozostałe składniki wynagrodzenia nie są bra-

ne pod uwagę. Jeżeli w listopadzie br. wymiar czasu pracy 

stanowią 152 godziny, oznacza to, że stawka godzinowa 

tego pracownika w tym miesiącu wynosi 18,42 zł (2800 zł : 

: 152 godz.), połowa tej stawki to 9,21 zł. Takie wynagrodze-

nie przysługuje mu w tym miesiącu za każdą godzinę prze-

rwy w pracy. Za 4 godz. będzie to zatem kwota 36,84 zł 

(9,21 zł x 4 godz.).

W przypadku  gdy pracownik jest wynagradzany stawką 

godzinową (np. 15 zł za godz.), należy ustalić 1/2 stawki 

godzinowej pracownika (np. 1/2 x 15 zł = 7,5 zł). Wynagro-

dzenie w tej kwocie będzie przysługiwało pracownikowi za 

każda godzinę przerwy. Jeżeli przerwa w każdym dniu liczy 

4 godziny, będzie to kwota 30 zł dziennie.

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 81 § 1, art. 139, art. 24125a  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. 1028), 
 ■ rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości mini-

malngo wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (DzU z 2012 r. poz. 1026),
 ■  rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości mini-

malnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (DzU z 2013 r. poz. 1074).
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KATARZYNA PIĘTKA 
radca prawny

Jakie są skutki dla pracowników 
przekształcenia SP ZOZ w spółkę
Podmiot, który utworzył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, może go przekształcić w spół-
kę kapitałową. W przypadku zadłużonych placówek, co do których podmioty tworzące je nie podjęły do 
30 września 2013 r. decyzji o pokryciu ich ujemnego wyniku finansowego, przekształcenie jest obowiąz-
kowe do 30 września 2014 r., chyba że uruchomiona zostanie procedura likwidacyjna tych placówek. 
Z dniem przekształcenia pracownicy przekształcanego SP ZOZ stają się z mocy prawa pracownikami 
spółki kapitałowej. 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 
(SP ZOZ) mogą się przekształcać w spółki kapitałowe 
na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej.

Jak dochodzi do przekształcenia SP ZOZ 
– instrukcja

Krok 1. 

Badanie kondycji finansowej SP ZOZ

Zanim dojdzie do przekształcenia, podmiot tworzą-
cy SP ZOZ ma obowiązek zbadać jego sytuację finan-
sową (na podstawie sprawozdania finansowego 
SP ZOZ). Głównym celem tego badania jest ustalenie 
wskaźnika zadłużenia samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej. Jest on istotny, gdyż od jego 
wysokości zależy, czy przed przekształceniem podmiot 
tworzący będzie zobowiązany do przejęcia zobowiązań 
SP ZOZ czy też nie. 

Jeśli wskaźnik ten jest wysoki, to podmiot tworzący 
musi przejąć zobowiązania samodzielnego publiczne-
go zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby 
wskaźnik nie przekraczał poziomu określonego w usta-
wie. Jeśli zaś wskaźnik ten jest równy lub mniejszy od 
ustawowo wskazanego, to podmiot tworzący SP ZOZ 
nie ma obowiązku oddłużenia zakładu przed jego prze-
kształceniem, ale oczywiście może to zrobić. 

Krok 2.

Podjęcie decyzji o przekształceniu 

Jeżeli w terminie do 30 września 2013 r. podmiot two-
rzący SP ZOZ nie zdecydował się na oddłużenie zadłużo-
nej jednostki, to w ciągu 12 miesięcy, a więc do 30 wrześ-
nia 2014 r., będzie musiał podjąć decyzję albo o zmianie 
formy organizacyjno-prawnej SP ZOZ, albo o jego likwi-
dacji. W tym celu wyżej wskazany podmiot tworzący 
SP ZOZ wydaje odpowiednio rozporządzenie (minister), 
zarządzenie (wójt/burmistrz/prezydent) albo podejmuje 
uchwałę (zarząd powiatu lub zarząd województwa) 
o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Krok 3. 

Sporządzenie aktu przekształcenia

Organ dokonujący przekształcenia sporządza akt 
przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową. Akt przekształ-
cenia zawiera:
■  akt założycielski spółki,
■  imiona i nazwiska członków organów spółki pierw-

szej kadencji,
■  pierwszy regulamin organizacyjny.

Akt przekształcenia zastępuje czynności określone 
w Kodeksie spółek handlowych, poprzedzające złożenie 
wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. 

 zakłady opieki zdrowotnej



  nr 43/2013   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

czas pracy PRAWO PRACY

17

Krok 4. 

Dokonanie wpisu do KRS

Niezwłocznie po sporządzeniu aktu przekształcenia 
zarząd spółki kapitałowej składa wniosek o wpisanie 
spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, a po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsię-
biorców – wniosek o zmianę wpisu w rejestrze pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą, prowa-
dzonym przez wojewodę właściwego dla siedziby 
podmiotu leczniczego.

Dniem przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową jest 
dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców. 
Z dniem przekształcenia następuje wykreślenie z urzę-
du samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej z Krajowego Rejestru Sądowego.

PRZYKŁAD 

Przyjmijmy, że SP ZOZ w Poznaniu miał zadłużenie na 

30 września 2013 r. Podmiotem tworzącym ten SP ZOZ było 

województwo wielkopolskie, które zdecydowało, że nie bę-

dzie pokrywało ujemnego jego wyniku finansowego.

15 października 2013 r. zarząd województwa wielkopol-

skiego przyjął uchwałę o przekształceniu tego SP ZOZ 

w spółkę z o.o. Decyzję o przekształceniu podjęto przed 30 

września 2014 r., a więc działanie było prawidłowe.

Skutki przekształcenia

Nowo powstała spółka kapitałowa z dniem prze-
kształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, 
których podmiotem był samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej.

Z dniem przekształcenia pracownicy przekształca-
nego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej stają się z mocy prawa pracownikami spółki 
kapitałowej. Nie jest więc potrzebna żadna czynność 
ani ze strony pracodawcy (np. nie musi on dokonywać 
wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę), ani ze 
strony pracownika (np. nie ma potrzeby podpisywania 
aneksu do umowy o pracę). 

Przy przekształceniu SP ZOZ nie 
trzeba zmieniać pracownikom 
umów o pracę.

Czym jest przejście zakładu pracy

W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy przekształ-
cenie SP ZOZ w spółkę kapitałową na opisanych wyżej 
zasadach stanowi przejście zakładu pracy na innego praco-
dawcę, uregulowane w art. 231 Kodeksu pracy (dalej k.p.).

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na 
innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną 
w dotychczasowych stosunkach pracy. 

Jeżeli u pracodawców uczestniczących w przejściu 
nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotych-
czasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swo-
ich pracowników o:
■  przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy 

lub jego części na innego pracodawcę, 
■  jego przyczynach, 
■  prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach 

dla pracowników, 
■  zamierzonych działaniach dotyczących warunków 

zatrudnienia pracowników, w szczególności warun-
ków pracy, płacy i przekwalifikowania.
Przekazanie informacji powinno nastąpić co naj-

mniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przej-
ścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodaw-
cę. Ponadto nowy pracodawca odpowiada solidarnie 
z dotychczasowym za zobowiązania wynikające ze sto-
sunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu 
pracy na innego pracodawcę.

Ułatwione jest rozwiązanie umowy o pracę przez 
pracownika. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakła-
du pracy lub jego części na innego pracodawcę pracow-
nik ten może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym 
uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie 
stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika 
skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiąza-
niem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowie-
dzeniem. Pracownicy są jednocześnie chronieni dodat-
kowo, gdyż przejście zakładu pracy lub jego części na 
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innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uza-
sadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosun-
ku pracy.

Charakter prawny przekształcenia

Przekształcenie SP ZOZ w spółkę kapitałową nie 
stanowi jednak przejścia zakładu pracy na innego pra-
codawcę w rozumieniu art. 231 k.p.

W przypadku przekształcenia następuje tak zwana 
sukcesja generalna, co oznacza, że spółka kapitałowa 
z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa 
i obowiązki, których podmiotem był samodzielny pub-
liczny zakład opieki zdrowotnej. Spółka jest prawnym 
następcą przekształcanego podmiotu, a do wstąpienia 
w jego prawa i obowiązki nie jest potrzebny żaden do-
datkowy akt, żadna czynność. Wstąpienie to następuje 
z mocy samego prawa.

Przekształcenie nie oznacza przejścia 
zakładu pracy na innego pracodaw-
cę w rozumieniu Kodeksu pracy.

Ponadto przejście zakładu pracy na innego praco-
dawcę zakłada jednoczesne istnienie 2 podmiotów. 
Przepisy przewidują solidarną odpowiedzialność do-
tychczasowego i nowego pracodawcy. Tego nie ma 
w przypadku przekształcenia, gdyż tutaj podmiot prze-
kształcany (SP ZOZ) przestaje istnieć w dniu prze-
kształcenia, podmiot przekształcony zaś (spółka kapi-
tałowa) w tym dniu dopiero rozpoczyna swój byt. Nie 
ma więc mowy o solidarnej odpowiedzialności tych 
podmiotów. 

Inaczej jest w przypadku połączenia SP ZOZ, gdzie 
wyraźnie wskazano, że wywołuje to skutki przejścia 
zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. 

Co przekształcenie oznacza 
dla pracowników

Przy przekształceniu SP ZOZ zmiana sprowadza się 
więc do zmiany w nazwie i podstawie działania osoby 
pracodawcy. Dotychczas był nim samodzielny publicz-
ny zakład opieki zdrowotnej, natomiast z dniem prze-

kształcenia staje się nim spółka kapitałowa. Przekształ-
cenie nie wywiera zmian w zakresie praw i obowiązków 
pracowniczych. Istnieje ciągłość stosunku pracy. Żaden 
przepis nie nakłada również na pracodawcę obowiązku 
informacyjnego względem pracowników o dokonanym 
przekształceniu, jednak należy uznać, że pracodawca 
powinien obwieścić o tym w zakładzie pracy w sposób 
zwyczajowo u niego przyjęty, np. wywiesić informację 
na tablicy ogłoszeń, rozesłać e-maile itp.

Do rozwiązania lub zmiany stosunku pracy stosuje 
się ogólne zasady przewidziane w Kodeksie pracy. 
Stosunki pracy pracowników nie są jednak dodatkowo 
chronione, jak to ma miejsce w przypadku przejścia 
zakładu pracy na innego pracodawcę. Oznacza to, że 
w tym przypadku pracodawca może wypowiedzieć 
umowę o pracę, uzasadniając to przekształceniem 
w spółkę, jednak należy pamiętać, że uzasadnienie to 
musi odzwierciedlać rzeczywistą potrzebę zwolnienia 
danego pracownika. Trudno będzie zaś wykazać, że 
samo przekształcenie będzie uzasadniać wypowie-
dzenie umowy o pracę, skoro przekształcona spółka 
działa na tych samych zasadach co dawny SP ZOZ. 
Dopiero zmiany organizacyjne w przekształconym 
podmiocie mogą więc uzasadniać wypowiedzenie, 
taka jednak przyczyna wypowiedzenia mogłaby zaist-
nieć również w sytuacji, gdyby do przekształcenia nie 
doszło. 

Samo przekształcenie nie stanowi 
przyczyny uzasadniającej wypo-
wiedzenie umowy u pracę.

Wszelkie regulaminy (regulamin pracy, regulamin 
wynagradzania itd.), które obowiązywały w SP ZOZ, 
nadal obowiązują w spółce kapitałowej. Zmiany tych 
aktów oraz ich wypowiedzenie może być dokonywane 
na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu pracy.

Jeśli w SP ZOZ działała organizacja związkowa, 
może ona nadal funkcjonować w spółce kapitałowej, 
bez konieczności dokonywania dodatkowych formal-
ności. Gdy w SP ZOZ obowiązywał układ zbiorowy 
pracy, to akt ten nadal obowiązuje w spółce kapitało-
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wej, ale może zostać wypowiedziany lub zmieniony na 
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie pracy. 

PRZYKŁAD

Załóżmy, że 16 lipca 2013 r. podjęta została decyzja o prze-

kształceniu SP ZOZ w Gdańsku w spółkę z o.o. Przeprowadzo-

no całą procedurę przekształceniową i 2 października 2013 r. 

spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Nowy pracodawca 3 października 2013 r. postanowił poinfor-

mować pracowników przez obwieszczenie na tablicy infor-

macyjnej o fakcie przekształcenia oraz o nowym brzmieniu 

nazwy przekształconego podmiotu. W piśmie tym jednocześ-

nie wskazano, że wszystkie umowy o pracę nadal obowiązu-

ją, a przekształcenie nie miało żadnego wpływu na treść sto-

sunków pracy. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe. 

Osoby zatrudnione na podstawie 
powołania

Stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie 
powołania w przekształcanym samodzielnym publicz-
nym zakładzie opieki zdrowotnej wygasają z dniem 
przekształcenia (art. 81 ust. 2 ustawy o działalności 
leczniczej).

W praktyce dotyczy to stanowiska kierownika (dy-
rektora) samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. Tylko dla tego stanowiska powołanie jest 
możliwym źródłem stosunku pracy. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 59, art. 66, art. 69–82, art. 81, art. 216 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działal-

ności leczniczej (j.t. DzU z 2013 r. poz. 217),
 ■ art. 231 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. 1028).

MAREK SKAŁKOWSKI 
specjalista w zakresie prawa pracy 

Jak rozliczyć czas pracy pracowników 
pracujących w nocy podczas zmiany 
czasu letniego na zimowy
W naszym zakładzie praca jest wykonywana na 3 zmiany (w godzinach   6.00–14.00, 14.00–22.00 
i  22.00–6.00) przez 7 dni w tygodniu. Pracownicy pracują w systemie podstawowym czasu pracy. Jak 
powinniśmy rozliczyć czas pracy pracowników pracujących na nocną zmianę (w godz. 22.00–6.00) 
w przypadku zmiany czasu letniego na zimowy, która będzie miała miejsce z 26 na 27 października br.? 
Pracownicy przepracują bowiem 1 godzinę dłużej. Jakie zapisy wprowadzić do ewidencji czasu pracy 
w tym przypadku? – pyta Czytelniczka z Łodzi.

Pracownicy pracujący na nocną zmianę z 26 na 
27 października br. będą faktycznie wykony-

wali pracę przez 9 godzin. W związku z tym, że 
pracownicy przepracują 1 godzinę nadliczbową, 
przysługuje im za nią odbiór czasu wolnego lub do-
datek w wysokości 100% wynagrodzenia. W ewi-
dencji czasu pracy powinni Państwo uwzględnić 

9 godzin faktycznie przepracowanych przez pra-
cowników. 

Ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy, 
która nastąpi w tym roku w nocy z 26 na 27 październi-
ka, należy przesunąć wskazówki zegara z godz. 3.00 na 
godz. 2.00. Dla pracowników pracujących w tym czasie 
w nocy oznacza to, że będą pracowali faktycznie o go-
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dzinę dłużej. Jeżeli zatem Państwa pracownicy mają 
ustalone godziny pracy między godz. 22.00 (26 paź-
dziernika) a godz. 6.00 następnego dnia, to przepracują 
nie 8 godzin, lecz 9 godzin. Tę jedną dodatkową godzinę 
należy potraktować jak godzinę nadliczbową. Pracowni-
kowi przysługuje za nią odbiór czasu wolnego lub oprócz 
normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% 
(art. 1511 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, dalej k.p.). 

W przypadku odbioru czasu wolnego pracowniko-
wi przysługuje za dodatkową godzinę przepracowaną 
w związku ze zmianą czasu odbiór 1 godziny, jeżeli 
wniosek o zrekompensowanie pracy nadliczbowej 
w formie czasu wolnego złoży pracownik. Jeśli nato-
miast odbiór czasu wolnego nastąpi bez wniosku pra-
cownika, wówczas za 1 godzinę nadliczbową będzie 
mu przysługiwać 1,5 godziny czasu wolnego. 

Oprócz rekompensaty pracy nadliczbowej pracow-
nikom będzie przysługiwać dodatek za pracę w nocy. 
Pora nocna powinna obejmować 8 godzin między go-
dzinami 21.00 a 7.00. Pracodawca powinien określić, 
które 8 godzin w tym przedziale czasowym jest w jego 
zakładzie porą nocną. Dodatek nocny powinien przy-
sługiwać również za dodatkową godzinę przepracowa-
ną w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy. 
Należy się on w wysokości 20% stawki godzinowej 
wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. 

PRZYKŁAD 

W zakładzie pracy pora nocna jest ustalona między godz. 22.00 

a 6.00. Pracownik będzie pracował z 26 na 27 października br. 

w godz. od 22.00 do 6.00. Ze względu na zmianę czasu letnie-

go na zimowy przepracuje faktycznie 9 godzin. Dodatek nocny 

będzie mu przysługiwał w tym przypadku za 9 godzin. 

Wśród ekspertów prawa pracy można również 
spotkać odmienny pogląd, zgodnie z którym w przy-
padku zmiany czasu letniego na zimowy nie można 
wypłacić pracownikowi dodatku nocnego za 9 go-
dzin. Pogląd ten opiera się na tym, że dodatek nocny 
przysługuje maksymalnie za 8 godzin. Nie można 
więc przyznać tego dodatku za 9 godzin. Stanowi-
sko to jest jednak niekorzystne dla pracownika, gdyż 
pozbawia go dodatku za jedną dodatkową godzinę, 
która została faktycznie przepracowana w porze 
nocnej. 

W przypadku wykonywania pracy przez pra-

cowników w trakcie zmiany czasu, w ewidencji cza-

su pracy powinni Państwo odnotować, że praca była 

wykonywana przez 9 godzin. Aby zapis w ewidencji 
był bardziej czytelny, można wpisać liczbę godzin 
przepracowanych przez pracownika jako „8+1”. 

Pracodawca nie może planować pracy w godzi-
nach nadliczbowych. Zlecając pracę w godzinach od 
22.00 do 6.00, w sytuacji  kiedy następuje zmiana 
czasu letniego na zimowy i pracownicy pracują w sy-
stemie podstawowym czasu pracy, pracodawca fak-
tycznie planuje 1 godzinę nadliczbową. Jednak praco-
dawca nie musi uwzględniać zmiany czasu letniego 
na zimowy i zmniejszać pracownikom liczby godzin 
w ten sposób, aby nie przepracowali 1 godziny nad-
liczbowej. Zmiana czasu letniego na zimowy jest bo-
wiem niezależna od pracodawcy i stanowi wyjątek od 
zasady zakazu planowania pracy w godzinach nad-
liczbowych. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 149, art. 151 § 1, art. 1511, art. 1512, art. 1517 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. 1028),
 ■  § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 
2012–2016 (DzU z 2012 r. poz. 33). 

P O L E CA M Y !

W „Serwisie PP” nr 44/2013  w dziale „Prawo pracy” przeczytasz m.in.:
■  jak pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi, 
■  jakie konsekwencje może ponieść urzędnik samorządowy za niedopełnienie lub naruszenie obowiązków służbowych.

Informacje i zamówienia: tel. 22 761 30 30; e-mail:bok@infor.pl
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zwolnienie ze świadczenia pracy WYNAGRODZENIA

DOROTA TWARDO
specjalista ds. prawa pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie 
pracownika zwolnionego 
ze świadczenia pracy
W okresie wypowiedzenia pracownik, mimo że  powinien świadczyć pracę na rzecz swojego pracodawcy,
często się jednak zdarza, że pracodawca zwalnia go z tego obowiązku z zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie pracownika zwolnionego ze świadczenia pracy. 
Eksperci prawa pracy są podzieleni, w związku z czym przyjmuje się, że są 3 sposoby naliczenia wynagrodzenia za 
zwolnienie ze świadczenia pracy, tj. jak ekwiwalent za urlop, jak za przestój lub wynagrodzenia za urlop. W artykule 
prezentujemy dwa najczęściej stosowane sposoby wynagradzania za zwolnienia od pracy.

Pracodawca może zwolnić pracownika za jego zgodą 
z obowiązku świadczenia pracy w każdym terminie 

i na każdy okres. Taką możliwość potwierdził Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 20 maja 1998 r. (I PKN 137/98, 
OSNP 1999/12/388). Przepisy prawa pracy nie regulują 
jednak ani kwestii dotyczących takiego zwolnienia, ani 
zasad wypłacania za ten czas wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik wynagradzany stałą stawką mie-

sięczną zostałby zwolniony ze świadczenia pracy, pra-

cownik otrzyma kwotę wynagrodzenia zasadniczego 

określonego w umowie o pracę. Problem z ustaleniem 
wynagrodzenia za zwolnienie ze świadczenia pracy 
może pojawić się, gdy pracownik jest wynagradzany 
jeszcze dodatkowymi, zmiennymi składnikami pensji.

Eksperci prawa pracy prezentują 2 koncepcje doty-
czące ustalania wynagrodzenia za czas zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy, tj. przyjęcie zasad 
obowiązujących przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop 
bądź też ustalenie wynagrodzenia na podstawie przepi-
sów dotyczących przestoju.

Wynagrodzenie obliczone jak 
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Część specjalistów prawa pracy uważa, że za czas 
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracowniko-

wi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, 
gdyby w tym czasie pracował. Według nich pensję za 
czas takiego zwolnienia należy obliczać na zasadach 
przyjętych do ustalania ekwiwalentu pieniężnego za ur-
lop wypoczynkowy. Są one bowiem stosowane do usta-
lania innych należności ze stosunku pracy, których cha-
rakter jest bardzo zbliżony do wynagrodzenia należnego 
pracownikowi w okresie zwolnienia ze świadczenia pra-
cy, jak np. wynagrodzenie: 
■  za czas pozostawania bez pracy, przysługujące pra-

cownikowi przywróconemu do pracy, 
■  za czas do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli został 

zastosowany okres wypowiedzenia krótszy od wy-
maganego,

■  za okres wypowiedzenia lub za okres równy okreso-
wi wypowiedzenia, przysługującego pracownikowi 
odwołanemu ze stanowiska.
Zastosowanie powyższego stanowiska oznacza ko-

nieczność uwzględnienia w podstawie wymiaru wyna-
grodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy 
zarówno elementów pensji o charakterze stałym, jak 
i tych o charakterze zmiennym. 

A zatem składniki pensji określone w stawce 
miesięcznej w stałej wysokości trzeba przyjąć 
w wynagrodzeniu za czas zwolnienia z obowiązku 

Czy odszkodowania wypłacone 
w wyniku ugody należy opodat-
kować i oskładkować – dowiesz 
się z „Serwisu PP” nr 44/2013.
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świadczenia pracy w wysokości należnej w miesią-
cu nabycia prawa do tego wynagrodzenia. Natomiast 
inne składniki wynagrodzenia przysługujące pra-
cownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 
i uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do tego wynagrodzenia, na-
leży uwzględnić w przeciętnej wysokości z okresu 
3 miesięcy. Jeszcze inaczej postępuje się w stosun-
ku do składników wynagrodzenia przysługujących 
pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wy-
płaconych w okresie 12 miesięcy bezpośrednio po-
przedzających miesiąc nabycia prawa do wynagro-
dzenia za czas zwolnienia ze świadczenia pracy. 
Uwzględnia się je bowiem w średniej wysokości 
z tego okresu.

Ponadto jeżeli pracownik nie przepracował w okre-
sie przyjętym do ustalenia podstawy wymiaru wyna-
grodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadcze-
nia pracy pełnych 3 lub 12 miesięcy, wówczas 
faktycznie uzyskane przez niego wynagrodzenie dzie-
li się przez liczbę dni pracy, za które ono przysługiwa-
ło, a otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni, jakie 
pracownik przepracowałby w ramach normalnego 
czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy.

Wynagrodzenie obliczone 
jak wynagrodzenie za przestój

Część specjalistów prezentuje odmienne stanowi-
sko. Według nich wynagrodzenie za okres zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy powinno być liczone 
zgodnie z zasadami zawartymi w art. 81 Kodeksu pracy 
(dalej k.p.), tj. tak jak wynagrodzenie przestojowe. Ta-
kie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku 
z 16 czerwca 2005 r. (I PK 260/04, OSNP 2006/9-
-10/145). W uzasadnieniu wyjaśniał, że: „pracownik 
odsunięty od wykonywania pracy (zwolniony z obo-
wiązku świadczenia pracy) doznaje przeszkód w jej 
wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy, 
który podejmuje decyzję o takim odsunięciu (zwolnie-
niu). Sytuację taką reguluje wprost właśnie art. 81 § 1 
k.p., nie ma zatem powodu do sięgania przez analogię 

do przepisów dotyczących wynagrodzenia za urlop wy-
poczynkowy”. 

Za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracow-

nik był gotów do jej świadczenia, a doznał prze-

szkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przy-

sługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego 

osobistego zaszeregowania. Może to być wynagro-
dzenie określone stawką godzinową lub miesięczną, 
a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wy-
odrębniony przy określaniu warunków wynagradza-
nia – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku to 
wynagrodzenie gwarancyjne nie może być niższe od 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W pojęciu „wynagrodzenie wynikające z osobiste-
go zaszeregowania pracownika, określone stawką go-
dzinową lub miesięczną” (art. 81 k.p.) mieści się jedy-
nie stawka wynagrodzenia zasadniczego, wynikająca 
z umowy o pracę, określona godzinowo lub miesięcz-
nie (wyrok SN z 3 kwietnia 2007 r., II PZP 4/07, OSNP 
2007/21–22/307).

PRZYKŁAD

Pracownikowi 30 września 2013 r. wypowiedziano umo-

wę o pracę. Przysługuje mu 3-miesięczny okres wypowie-

dzenia, który upłynie 31 grudnia 2013 r. W okresie wypo-

wiedzenia umowy pracownik został zwolniony 

z obowiązku świadczenia pracy. Jego pensja składa się 

ze stałej płacy zasadniczej w kwocie 5000 zł oraz zmien-

nego wynagrodzenia prowizyjnego. W okresie 3 miesięcy 

poprzedzających miesiące zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy (październik br.) pracownik nie korzy-

stał z urlopów i zwolnień lekarskich i otrzymał następują-

ce prowizje:

■  we wrześniu 2013 r. – 2225 zł,

■  w  sierpniu 2013 r. – 2851 zł,

■  w lipcu 2013 r. – 2678 zł.

I. Obliczenie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiąz-

ku świadczenia pracy na zasadach określonych dla ekwi-

walentu pieniężnego za urlop

Dokończenie na str. 31



Urzędnicy państwowi są najczęściej zatrudniani na podstawie umowy o pracę. 
Jednak w ściśle określonych przypadkach powinni być zatrudniani na podstawie 
mianowania. 

W przepisach dotyczących urzędników 
państwowych  wyczerpująco uregulo-

wano wiele kwestii związanych ze stosunkiem 
pracy pracownika urzędu państwowego, np.:
■  zasady nawiązywania i rozwiązywania sto-

sunku pracy,
■  zasady wprowadzania zmian w już trwają-

cym stosunku pracy,
■  zasady rozwiązywania stosunku pracy,
■  zasady wynagradzania,
■  czas pracy,
■  odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną. 

Kogo obejmuje ustawa 
o pracownikach urzędów 
państwowych 

Regulacje dotyczące zatrudniania zawarte 
w ustawie o urzędnikach państwowych stosu-
jemy tylko do pracowników pracujących w na-
stępujących urzędach państwowych:
■  Kancelarii Sejmu i Senatu,

■  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej,

■  Sądzie Najwyższym,
■  Biurze Trybunału Konstytucyjnego,
■  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
■  Biurze Rzecznika Praw Dziecka,
■  Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-

zji (dalej Biuro KRRiT),
■  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 

w sprawach nieuregulowanych w odrębnych 
przepisach, np. w ustawie z  8 lipca 2005 r. 
o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

■  Krajowym Biurze Wyborczym,
■  Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
■  Biurze Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych,
■  Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu.
Przedstawiony katalog został rozszerzony 

o pracowników zatrudnionych również w in-

Prawo w jednostkach
budżetowych 
Zatrudnianie pracowników 
urzędów państwowych 
w praktyce
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nych urzędach państwowych, co do których nie 
stosuje się przepisów ustawy z 24 sierpnia 
2006 r. o służbie cywilnej, tj. o pracowników:
■  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rzą-

dowego Centrum Legislacji,
■  urzędów ministrów i przewodniczących ko-

mitetów wchodzących w skład Rady Mini-
strów oraz urzędów centralnych organów 
administracji rządowej,

■  urzędów wojewódzkich oraz innych urzę-
dów, stanowiących aparat pomocniczy tere-
nowych organów administracji rządowej 
podległych ministrom lub centralnym orga-
nom administracji rządowej,

■  komend, inspektoratów i innych jednostek 
organizacyjnych, stanowiących aparat po-
mocniczy kierowników zespolonych służb, 
inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierow-
ników powiatowych służb, inspekcji i straży,

■  Biura Nasiennictwa Leśnego.

Procedura rekrutacyjna

Procedurę rekrutacyjną na urzędnika pań-
stwowego przeprowadza kierownik danego 
urzędu państwowego. Kierownik danego urzę-
du ma praktycznie zupełną swobodę w jej 
wprowadzeniu. 

W pierwszej kolejności zamieszczone zo-
staje ogłoszenie o poszukiwanym kandydacie 
(np. na stronie urzędu), a następnie zaintereso-
wani kandydaci przesyłają swoje zgłoszenia. 
Po upływie terminu na przesłanie dokumen-
tów najczęściej przeprowadza się dodatkowo 
etap, w którym kandydaci są zapraszani na 
rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba ubiegająca się o stanowisko pracy 
jako urzędnik państwowy powinna spełniać 
następujące wymogi:
■  narodowościowe – być obywatelem pol-

skim,
■  wiekowe – ukończyć 18. rok  życia i posia-

dać pełnię zdolności do czynności prawnych 

oraz pełnię praw publicznych (osoby ubez-
własnowolnione całkowicie czy częściowo, 
a także osoby ograniczone w prawach pu-
blicznych nie mogą pracować jako urzędni-
cy państwowi),

■  reputacyjne – posiadać nieskazitelny cha-
rakter,

■  zdrowotne – posiadać stan zdrowia pozwa-
lający na zatrudnienie na określonym stano-
wisku, 

■  wykształcenia – posiadać odpowiednie wy-
kształcenie oraz musi odbyć aplikację admi-
nistracyjną.
Po zakończeniu procedury naboru wybrany 

kandydat zostaje zatrudniony w ramach sto-
sunku pracy w drodze mianowania lub umowy 
o pracę.

Ograniczenia w zatrudnianiu

W przypadku zatrudniania urzędników 
państwowych występują pewne ograniczenia.   
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w miesiącu poprzedzającym mie-
siąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niż-
szy niż 6%, kierownik urzędu państwowego 
jest zobowiązany w pierwszej kolejności za-
trudnić osobę niepełnosprawną, jeśli spełnia 
wymogi przewidziane na dane stanowisko 
(art. 3b ustawy o pracownikach urzędów pań-
stwowych).

 Ponadto małżonkowie oraz osoby pozosta-
jące ze sobą w stosunku pokrewieństwa do 
drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa 
pierwszego stopnia nie mogą być zatrudnieni 
w tym samym urzędzie (art. 9 ustawy o pra-
cownikach państwowych). 

Ograniczenia nie dotyczą zatrudniania 
w jednym urzędzie osób połączonych określo-
nymi więzami rodzinnymi, jeżeli nie występu-
je między nimi stosunek podległości służbo-
wej. W tym przypadku nie chodzi jedynie 
o  podległość bezpośrednią (podwładny), ale 
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również podległość pośrednią, taką, gdy oso-
ba nadzoruje pracę innej osoby (np. geodeta 
a główny geodeta wojewódzki itp.).

PRZYKŁAD

Dyrektor Departamentu Prawnego w Minister-

stwie Pracy i Polityki Społecznej poszukuje pra-

cownika na stanowisko referendarza w podle-

głym mu departamencie. Zgłosiło się 5 kandyda-

tów. Wśród kandydatów najlepiej przygotowana 

jest do pracy na danym stanowisku córka dyrek-

tora departamentu. Nie będzie jednak mogła zo-

stać zatrudniona na tym stanowisku, ponieważ 

zgodnie z art. 9 ustawy o pracownikach pań-

stwowych pokrewieństwo między ojcem i córką 

uniemożliwia zatrudnienie takich osób  tam,  

gdzie powstałby między nimi stosunek podległo-

ści służbowej.

Zbieranie danych osobowych 
kandydatów

Pracodawca ma prawo żądać od osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie podania danych 
osobowych obejmujących: 
■  imię (imiona) i nazwisko,
■  imiona rodziców, 
■  datę urodzenia,
■  miejsce zamieszkania (adres do korespon-

dencji),
■  wykształcenie,
■  przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy 
związane z procesem rekrutacji zostały skon-
kretyzowane też w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumenta-
cji w sprawach związanych ze stosunkiem pra-
cy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika (dalej rozporządzenie o dokumen-
tacji pracowniczej).

Zakład pracy może żądać od osoby ubiega-
jącej się o zatrudnienie złożenia następujących 
dokumentów:
■  wypełnionego kwestionariusza osobowego 

dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
■  świadectw pracy z poprzednich miejsc pra-

cy lub innych dokumentów potwierdzają-
cych okresy zatrudnienia, obejmujących 
okresy pracy przypadające w roku kalenda-
rzowym, w którym pracownik ubiega się 
o zatrudnienie, 

■  dokumentów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe, wymagane do wykonywania 
oferowanej pracy, 

■  świadectwa ukończenia gimnazjum 
– w przypadku osoby ubiegającej się o za-
trudnienie w celu przygotowania zawodo-
wego, 

■  orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do pracy na określo-
nym stanowisku, 

■  innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich 
przedłożenia wynika z odrębnych przepi-
sów

– § 1 ust. 1 rozporządzenia o dokumentacji 
pracowniczej.

Jeżeli dana osoba stanie się pracownikiem, 
wówczas  pracodawca będzie mógł zażądać 
innych danych osobowych pracownika, jeśli 
podanie takich danych będzie konieczne ze 
względu na korzystanie przez pracownika ze 
szczególnych uprawnień przewidzianych w pra-
wie pracy. Udostępnienie pracodawcy danych 
osobowych następuje w formie oświadczenia 
osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma   
prawo żądać udokumentowania danych osobo-
wych – art. 221 § 3 Kodeksu pracy,   dalej  k.p.

Aplikacja administracyjna

Osoba ubiegająca się o pracę na wybra-
nych stanowiskach urzędniczych musi odbyć 
aplikację administracyjną. Ma ona na celu 
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przygotowanie nowego urzędnika zarówno 
teoretyczne, jak i praktyczne do należytego 
pełnienia swoich obowiązków, a tym samym 
przyczyniania się do realizowania zadań speł-
nianych przez poszczególne urzędy.

Nie każdy pracownik państwowy musi 
spełnić wymóg odbycia aplikacji administra-
cyjnej. Od tego obowiązku może być zwolnio-
na osoba, która wykaże się:
■  wymaganą programem aplikacji wiedzą 

teoretyczną, 
■  umiejętnościami stosowania tej wiedzy 

w praktyce, 
■  znajomością organizacji i funkcjonowania 

urzędu, w którym jest lub ma być zatrud-
niona,  

■  znajomością metod i technik pracy biuro-
wej 
(§ 9 rozporządzenia Rady Ministrów 

z 8 listopada 1982 r. w sprawie aplikacji admi-
nistracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzęd-
ników państwowych; dalej rozporządzenie 
w sprawie aplikacji administracyjnej). Decyzję 
w sprawie zwolnienia od obowiązku odbycia 
aplikacji podejmuje minister lub wojewoda.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w jednostkach pu-

blicznych od 10 lat. Dysponuje dużą wiedzą i do-

świadczeniem zawodowym. Posiada wykształ-

cenie wyższe kierunkowe, znajomość 2 języków 

obcych, a także uczestniczył w licznych kursach 

doszkalających. Odbył także służbę przygoto-

wawczą w jednostce samorządowej, podczas 

której w dużej części zapoznał się z przepisami 

publicznoprawnymi, które będzie stosował także 

w urzędzie państwowym. Minister w tym przy-

padku podjął decyzję o zwolnieniu go z obowiąz-

ku odbycia aplikacji administracyjnej. Postępo-

wanie pracodawcy było prawidłowe. 

Wykaz stanowisk w urzędach administracji 
państwowej, których objęcie poprzedzone jest 
aplikacją administracyjną, przedstawia tabela 1.

TABELA 1. Wykaz stanowisk 
w urzędach administracji państwowej, 
na których wymagana jest aplikacja 
administracyjna

Urząd administra-
cji państwowej Stanowisko

1 2

Ministerstwa 
i urzędy centralne

■  starszy specjalista, radca prawny, 
główny księgowy,

■  specjalista,
■  starszy radca, starszy inspektor,
■  radca, inspektor, starszy statystyk,
■  starszy referent, statystyk, starszy 

księgowy,
■  referent, księgowy, sekretarka.

Urzędy terenowe, 
podporządkowane 
naczelnym i cen-
tralnym organom 
administracji 
państwowej

stanowiska określone w nomenklaturze 
stanowisk, z wyjątkiem kierownika urzędu 

Urzędy wojewódz-
kie i urzędy miej-
skie w miastach 
powyżej 300 tys. 
mieszkańców

■  zastępca dyrektora (kierownika) wydzia-
łu (równorzędnej komórki organizacyj-
nej), wicekurator oświaty i wychowania, 
przewodniczący podatkowej komisji 
odwoławczej, dyrektor wojewódzkiego 
ośrodka doskonalenia kadr, wojewódzki 
konserwator zabytków, wojewódzki 
konserwator przyrody, wojewódzki lekarz 
weterynarii, kierownik ekspozytury, głów-
ny geolog wojewódzki, główny księgowy 
województwa, starszy inspektor woje-
wódzki, rzecznik patentowy, komornik 
skarbowy,

■  radca p rawny,
■  kierownik oddziału (działu), starszy 

wizytator, inspektor wojewódzki (miejski), 
inspektor nadzoru gmin, zastępca 
dyrektora wojewódzkiego ośrodka 
doskonalenia kadr,

■  pielęgniarka wojewódzka, wizytator,
■  radca kolegium do spraw wykroczeń,
■  starszy inspektor, starszy rewident,
■  inspektor, rewident, instruktor ośrodka 

doskonalenia kadr,
■  sekretarka,
■  starszy r eferent,
■ referent księgowy.

Urzędy miejskie 
w miastach 
liczących powyżej 
20 tys. do 300 
tys. mieszkańców 
i urzędy dzielni-
cowe

■  kierownik wydziału, inspektor oświaty 
i wychowania, kierownik urzędu stanu 
cywilnego,

■  zastępca kierownika wydziału, za-
stępca inspektora oświaty i wychowa-
nia, miejski lekarz weterynarii, miejski 
konserwator zabytków, główny 
księgowy budżetu miasta, starszy 
inspektor miejski, komornik skarbowy,

■  radca p rawny,
■  starszy w izytator,
■  radca kolegium do spraw wykroczeń,
■  wizytator,
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1 2

■  kierownik oddziału, główny księgowy, 
inspektor miejski,

■  inspektor, r ewident,
■  starszy referent, starszy księgowy,
■  referent, księgo wy.

Urzędy gmin 
(miast i gmin) 
i urzędy miejskie 
w miastach liczą-
cych do 20 tys. 
mieszkańców

■  sekretarz urzędu gminy (miasta i gminy), 
sekretarz urzędu miejskiego,

■  kierownik wydziału, główny księgowy 
gminy (miasta i gminy), główny księgowy 
miasta, kierownik gminnej służby rolnej, 
komornik skarbowy,

■  radca p rawny,
■  inspektor do spraw budownictwa, starszy 

geodeta, starszy inspektor do spraw...,
■  kierownik urzędu stanu cywilnego, 

kierownik referatu, 
■  inspektor do spraw..., geodeta,
■  referent, referent techniczno-kancelaryjny.

Biuro KRRiT ■  główny księgo wy,
■  naczelnik samodzielnego wydziału,
■  ekspert i asystent,
■  naczelnik w ydziału,
■  główny s pecjalista,
■  radca p rawny,
■  zastępca naczelnika wydziału,
■  starszy rzeczoznawca i rzeczoznawca,
■  kierownik kancelarii i kierownik archiwum,
■  aspirant,
■  starszy inspektor ppoż. i bhp,
■  starszy specjalista i specjalista,
■  starszy radca, starszy księgowy i starszy 

dyspozytor,
■  radca, księgowy, sekretarz przewodni-

czącego i dyrektora,
■  referent p rawny,
■  starszy referent i archiwista,
■  referent.

Program aplikacji powinien obejmować ta-
kie zagadnienia, które pozwolą aplikantowi 
zapoznać się:
■  ze strukturą urzędu,
■  z funkcjonowaniem podstawowych komó-

rek organizacyjnych, a także
■  z trybem załatwiania spraw, które będą należały do 

kompetencji przyszłego urzędnika państwowego,
■  z charakterystyką pracy biurowej.

Jeżeli jest to uzasadnione zakresem działa-
nia danego urzędu, kierownik może podjąć 

decyzję o rozszerzeniu problematyki objętej 
programem aplikacji.

PRZYKŁAD

Program aplikacji administracyjnej w Ministerstwie 

Cyfryzacji został rozszerzony o informacje związa-

ne z systemami i sieciami teleinformatycznymi ad-

ministracji publicznej. Takie rozszerzenie programu 

aplikacji administracyjnej jest dopuszczalne.

Kto organizuje szkolenie aplikantów

Wszystkie zajęcia w ramach aplikacji ad-
ministracyjnej są organizowane przez kierow-
nika urzędu, w którym odbywa się aplikacja. 

Przebiegiem aplikacji administracyjnej kieruje 
pracownik wybrany przez kierownika urzędu. Jeże-
li aplikację odbywa jednocześnie więcej niż 15 apli-
kantów, to pracownik urzędu, któremu powierzono 
funkcję kierownika aplikacji, może zostać zwolnio-
ny od wykonywania swoich dotychczasowych obo-
wiązków służbowych i w ramach otrzymywanego 
wynagrodzenia wykonywać jedynie obowiązki 
związane z funkcją kierownika aplikacji.

Kierownik aplikacji lub opiekun sporządza 
opinię o przebiegu aplikacji każdego aplikanta.

W opinii takiej należy uwzględnić:
■  wiedzę zawodową aplikanta oraz umiejęt-

ność jej stosowania w praktyce,
■  obowiązkowość, pracowitość, inicjatywę 

i punktualność,
■  zdolności zawodowe,
■  stosunek do współpracowników i interesantów.

Wzór opinii o przebiegu aplikacji administracyjnej

Opinia

Pan/Pani ____________jest zatrudniony/a w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na umowę 

o pracę na czas nieokreślony od dnia _________ roku. Od dnia ________ roku do __________ roku 

odbywał/a aplikację administracyjną. 
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W czasie odbywania aplikacji Pan/Pani __________zapoznawał/a się z całokształtem pracy 

___________na stanowisku ___________ w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach 

praktyki przygotowywał/a _________________ (np.: akty prawne, pisma, stanowiska i zagadnienia 

prawne  o różnym stopniu trudności). 

Pan/i ____________ został/a zapoznana z organizacją i funkcjonowaniem biura w Departamencie 

________, w szczególności ____________________.

Podczas wykonywania powierzonych czynności Pan/i __________ wykazał/a się znajomością prze-

pisów prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz umiejętnością ich właściwego zastosowania 

w praktyce. Ponadto wykazał/a się dużym zaangażowaniem w pracę, sumiennością, obowiązkowo-

ścią i starannością oraz dobrą organizacją pracy. Pan/i _______________ jest osobą komunikatywną, 

umiejącą pracować indywidualnie jak i w zespole. 

Pan/i ________________ wykazał/a się wysoką kulturą osobistą podczas kontaktów z innymi pra-

cownikami biura,  jak również z interesantami. Udzielał/a rzetelnych, merytorycznych informacji oraz 

cierpliwie i ze zrozumieniem wyjaśniał/a interesantom zawiłości prawne.

Pan/i __ posiada zdolności zawodowe do świadczenia pracy na stanowisku ______________________.

W związku z powyższym wydaję pozytywną opinię o Panu/i _______________.

Ile trwa aplikacja administracyjna

Aplikacja administracyjna trwa 12 miesię-
cy. Na poczet całego okresu aplikacji może 
być zaliczony przez kierownika urzędu okres 
uprzedniego zatrudnienia:
■  na stanowisku kierowniczym lub samo-

dzielnym w jednostce gospodarki uspołecz-
nionej, w tym w organizacji społecznej,

■  w charakterze nauczyciela akademickiego 
dyscypliny związanej z organizacją i funk-
cjonowaniem aparatu państwowego.
Czas odbywania aplikacji może zostać więc 

skrócony, ale nie więcej niż do 6 miesięcy.

Co się składa na ocenę 
końcową

Aplikacja administracyjna kończy się oce-
ną kwalifikacyjną. Jeżeli jest ona pozytywna, 
to osoba powinna być zatrudniona na stanowi-
sku. Ocena negatywna nie uniemożliwia za-
trudnienia w urzędzie, ale taka osoba może 
być zatrudniona jedynie na stanowisku, dla 

którego nie jest wymagana aplikacja admini-
stracyjna.

Po upływie roku pracy na danym stanowi-
sku możliwa jest ponowna ocena kwalifika-
cyjna.

Sposoby nawiązania 
stosunku pracy urzędnika 
państwowego

Podstawowym sposobem zawarcia stosun-
ku pracy przez kierownika danego urzędu 
z nowo zatrudnianym pracownikiem jest umo-
wa o pracę. Natomiast zgodnie z § 2 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 8 listopada 1982 r. 
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych 
oraz zasad nawiązywania z urzędnikami pań-
stwowymi stosunku pracy na podstawie mia-
nowania, stosunek pracy na szczegółowo 
określonych stanowiskach jest nawiązywany 
przez akt mianowania.

Stanowiska, na których akt mianowania 
jest podstawą nawiązania  stosunku pracy, 
przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Wykaz stanowisk, na których 
pracownicy są zatrudniani 
na podstawie  mianowania 

Stosunek pracy na podstawie aktu mianowania nawiązuje się

w urzędach naczelnych i cen-
tralnych organów administracji 
państwowej na stanowiskach:

w urzędach terenowych orga-
nów administracji państwowej 

na stanowiskach:

■  kierownika oraz zastęp-
cy kierownika urzędu 
podległego naczelnemu 
lub centralnemu organowi 
administracji państwowej,

■  dyrektora d epartamentu 
(biura, gabinetu, zespołu, 
działu),

■  doradcy Prezesa Rady Mini-
strów, doradcy wiceprezesa 
Rady Ministrów,

■  wicedyrektora d epartamen-
tu (biura, gabinetu, zespołu, 
działu),

■  doradcy ministra (kierowni-
ka urzędu),

■  radcy prawnego i starszego 
radcy prawnego,

■  głównego s pecjalisty,
■  naczelnika w ydziału,
■  głównego księgo wego,
■  przewodniczącego or az 

zastępcy przewodniczącego 
odwoławczej komisji do 
spraw szkód górniczych 
w Wyższym Urzędzie 
Górniczym,

■  specjalisty i starszego 
specjalisty,

■  kierownika hali maszyn, 
kierownika kancelarii i kie-
rownika archiwum,

■  radcy (inspektora) i star-
szego radcy (starszego 
inspektora),

■  sekretarzy osób zaj-
mujących kierownicze 
stanowiska w administracji 
państwowej,

■  księgowego i starszego 
księgowego,

■  kasjera,
■  referenta i starszego 

referenta,
■  maszynistki i starszej 

maszynistki.

■  wiceprezydenta m iasta 
stopnia podstawowego,

■  zastępcy naczelnika miasta, 
dzielnicy, gminy oraz miasta 
i gminy,

■  dyrektora, k ierownika 
wydziału (komórki równo-
rzędnej),

■  zastępcy dyrektora, kie-
rownika wydziału (komórki 
równorzędnej),

■  kuratora oświaty i wychowania,
■  zastępcy kuratora oświaty 

i wychowania,
■  radcy prawnego i starszego 

radcy prawnego,
■  inspektora oświaty i wycho-

wania,
■  zastępcy inspektora oświaty 

i wychowania,
■  kierownika oddziału, refera-

tu, ekspozytury,
■  głównego księgowego woje-

wództwa, miasta i gminy,
■  wojewódzkiego i miejskiego 

konserwatora przyrody,
■  wojewódzkiego i miejskiego 

konserwatora zabytków,
■  wojewódzkiego i miejskiego 

lekarza weterynarii,
■  komendanta w ojewódz-

kiego Państwowej Straży 
Rybackiej,

■  zastępcy komendanta Pań-
stwowej Straży Rybackiej,

■  rzecznika p rasowego,
■  inspektora w ojewódzkiego 

(miejskiego),
■  wizytatora i starszego 

wizytatora,
■  sekretarza urzędu miasta, 

gminy oraz miasta i gminy,
■  kierownika gminnej służby 

rolnej,
■  geodety,
■  głównego geologa woje-

wódzkiego,
■  dyrektora, zastępcy dyrek-

tora, instruktora ośrodka 
doskonalenia kadr,

■  radcy kolegium do spraw 
wykroczeń,

■  przewodniczącego p odat-
kowej komisji odwoławczej, 
starszego rewidenta, 
komornika skarbowego,

■  rzecznika p atentowego,
■  księgowego i starszego 

księgowego,
■  referenta i starszego 

referenta,
■  maszynistki i starszej 

maszynistki.

Podstawą nawiązania stosunku pracy 
w urzędach organów administracji państwo-
wej innych niż wymienione w tabeli 2 będzie 
również akt mianowania, gdy z powodu szcze-
gólnej struktury organizacyjnej obowiązuje 
tam inna nomenklatura stanowisk, jednak 
można stwierdzić, że dane stanowisko jest sta-
nowiskiem równorzędnym. 

Podstawą zatrudnienia osoby na wskaza-
ne w tabeli 2 stanowiska nie musi być jednak 
tylko akt mianowania. Kierownik urzędu 
w uzasadnionych przypadkach może zdecy-
dować się na zawarcie z przyszłym pracow-
nikiem stosunku pracy na podstawie umowy 
o pracę, zwłaszcza gdy pracownik wystąpi 
z takim wnioskiem lub gdy ma być zatrud-
niany w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Różnice w zatrudnieniu pracownika na pod-
stawie aktu mianowania i na podstawie umowy 
o pracę zostały przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3. Różnice w zatrudnieniu  
na podstawie mianowania i umowy 
o pracę

Umowa o pracę Akt mianowania

1 2

Wypowiedzenie umowy o pracę 
jest dopuszczalne z każdego 
powodu, który uzasadnia 
rozwiązanie umowy (powody 
leżące zarówno po stronie 
pracownika, jak i pracodawcy)

Rozwiązanie stosunku pracy 
z urzędnikiem państwowym 
mianowanym może nastąpić 
w drodze wypowiedzenia tylko 
w razie:
1) otrzymania ujemnej oceny 
kwalifikacyjnej, potwierdzonej 
ponowną ujemną oceną, 
która nie może być dokonana 
wcześniej niż po upływie 
3 miesięcy,
2) likwidacji urzędu lub jego 
reorganizacji, jeżeli nie jest 
możliwe przeniesienie urzędni-
ka państwowego mianowane-
go na inne stanowisko w tym 
samym urzędzie,
3) niezawinionej utraty upraw-
nień wymaganych do wykony-
wania pracy na zajmowanym 
stanowisku W tym wypadku 
urząd powinien zaproponować 
urzędnikowi państwowemu 
mianowanemu podjęcie 
pracy na innym stanowisku 
odpowiadającym posiadanym 
kwalifikacjom, jeżeli takim 
stanowiskiem dysponuje,
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1 2

4) trwałej utraty zdolności 
fizycznej lub psychicznej do 
pracy na zajmowanym stanowi-
sku, stwierdzonej orzeczeniem 
komisji lekarskiej do spraw 
inwalidztwa i zatrudnienia, 
jeżeli nie ma możliwości zatrud-
nienia urzędnika państwowego 
mianowanego na innym 
stanowisku, odpowiednim do 
jego stanu zdrowia i kwalifikacji 
zawodowych, albo gdy urzęd-
nik państwowy mianowany 
odmawia przejścia do takiej 
pracy.

Okres wypowiedzenia 
wynika z przepisów Kodeksu 
pracy.
Przy zawieraniu umowy 
o pracę na czas określony, 
dłuższych niż 6 miesięcy, 
strony mogą przewidzieć 
dopuszczalność wcześniejsze-
go rozwiązania tej umowy za 
dwutygodniowym wypowie-
dzeniem.
Okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na zastępstwo 
nieobecnego pracownika wyno-
si 3 dni robocze.
Okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na okres 
próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres 
próbny nie przekracza 2 tygodni,
2) 1 tydzień, jeżeli okres prób-
ny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
3) 2 tygodnie, jeżeli okres 
próbny wynosi 3 miesiące.
Okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas nie-
określony jest uzależniony od 
okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik 
był zatrudniony krócej niż 
6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik 
był zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik 
był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia stosunku 
pracy wynosi zawsze 3 miesią-
ce i kończy się ostatniego dnia 
miesiąca.

Stosunek pracy może zostać 
rozwiązany bez wypowiedzenia 
w przypadku:
1) ciężkiego naruszenia 
przez pracownika podstawo-
wych obowiązków pracow-
niczych,
2)   popełnienia przez pracow-
nika w czasie trwania umowy 
o pracę przestępstwa, które 
uniemożliwia dalsze zatrud-
nianie go na zajmowanym 
stanowisku, jeżeli przestępstwo 
jest oczywiste lub zostało 
stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem,
3)   zawinionej przez pracow-
nika utraty uprawnień koniecz-
nych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku.

Stosunek pracy z urzędnikiem 
państwowym mianowanym 
ulega z mocy prawa rozwiąza-
niu z jego winy bez wypowie-
dzenia, w razie:
1) prawomocnego skazania 
na karę pozbawienia praw 
publicznych albo prawa wyko-
nywania zawodu,
2) prawomocnego ukarania 
karą dyscyplinarną wydalenia 
z pracy w urzędzie,
3) zawinionej utraty upraw-
nień koniecznych do wykony-
wania pracy na zajmowanym 
stanowisku,
4) utraty obywatelstwa 
polskiego.

Podejmowanie dodatkowego 
zatrudnienia przez urzędnika 
państwowego

Urzędnikowi nie wolno podejmować żad-
nego dodatkowego zatrudnienia bez zgody 
kierownika danego urzędu (art. 19 ustawy 
o pracownikach urzędów państwowych). 

Ponadto urzędnikowi nie wolno wykonywać 
żadnych zajęć, które pozostawałyby w sprzecz-
ności z jego obowiązkami albo mogłyby wywo-
łać podejrzenie o stronniczość lub interesow-
ność. Wyjątkowo urzędnik może uzyskać zgodę 
kierownika na tego rodzaju działalność.

PRZYKŁAD

Urzędnik państwowy, który brał udział w pracach 

legislacyjnych nad przepisami dotyczącymi 

przedsiębiorców, prowadzi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej szkolenia, podczas których 

przedstawia sposoby na omijanie obowiązków 

ustawowych wynikających z tych przepisów. Ta-

kie postępowanie urzędnika jest nieprawidłowe. 

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 1–9, art. 13–14, art. 19 ustawy z 16 września 1982 r. o pracow-

nikach urzędów państwowych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 269),
 ■ art. 20–22, art. 29–32 ustawy z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Gene-

ralnej Skarbu Państwa (DzU z 2013 r. poz. 1150),
 ■ art. 221, art. 32–36, art. 52 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. 1028), 

 ■ art. 2–3 ustawy  z  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU 
z 2008 r. nr 227, poz. 1505, ost. zm. DzU  z 2012 r. poz. 1544),

 ■ § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców doku-
mentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposo-
bu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU z 1996 r. nr 62, 
poz. 286,ost. zm. DzU  z 2009 r.  nr 115, poz. 971),

 ■ § 2–6 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 listopada 1982 r. w spra-
wie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania 
z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie miano-
wania (DzU nr 39, poz. 257, ost .zm. DzU  z 1985 r. nr 44, poz. 213),

 ■ § 6 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 listopada 1982 r. w spra-
wie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędni-
ków państwowych (DzU nr 39, poz. 258).

PRZEMYSŁAW CISZEK
radca prawny, wspólnik 

w C&C Chakowski&Ciszek, 
wykładowca na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego

22 października 2013 roku    www.serwispp.infor.pl

PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

30



  nr 43/2013   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

dddddddd WYNAGRODZENIA

31

Krok 1.

Do podstawy wynagrodzenia za czas zwolnienia z obo-

wiązku świadczenia pracy należy przyjąć aktualne wyna-

grodzenie zasadnicze pracownika, tj. 5000 zł, i przeciętną 

wysokość prowizji wypłaconych w okresie 3 miesięcy po-

przedzających miesiące zwolnienia z obowiązku świadcze-

nia pracy:

2225 zł + 2851 zł + 2678 zł = 7754 zł,

7754 zł : 3 miesiące = 2584,67 zł.

Krok 2.

Następnie należy ustalić podstawę naliczenia wynagrodze-

nia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. 

W tym celu należy zsumować wynagrodzenie ze stałych 

i zmiennych składników pensji:

5000 zł + 2584,67 zł = 7584,67 zł.

Krok 3.

Podstawę należy podzielić przez obowiązujący w 2013 r. 

współczynnik ekwiwalentowy:

7584,67 zł : 20,92 = 362,56 zł.

Krok 4.

Otrzymaną stawkę dzienną należy:

■  podzielić przez 8 godzin:

362,56 zł : 8 godz. = 45,32 zł/godz.,

■  pomnożyć przez liczbę godzin, w których pracownik zo-

stał zwolniony ze świadczenia pracy (w okresie od paź-

dziernika do grudnia 2013 r., tj. 496 godzin – 62 dni ro-

bocze):

45,32 zł/godz. x 496 godz. = 22 478,72 zł. 

Kwota 22 478,72 zł to wynagrodzenie przysługujące pracow-

nikowi za cały okres zwolnienia z obowiązku świadczenia 

pracy.

II. Obliczenie pensji za czas zwolnienia z obowiązku świad-

czenia pracy na zasadach określonych dla wynagrodzenia 

za czas przestoju

Jeśli pensja pracownika składa się z wynagrodzenia zmien-

nego (w tym przypadku jest to prowizja) oraz wynagrodze-

nia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracowni-

ka określonego stawką miesięczną, wówczas przy 

ustalaniu kwoty pensji za czas przestoju (a tym samym 

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy) uwzględnia się 

jedynie płacę zasadniczą.

A zatem w każdym z 3 miesięcy zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy pracownik powinien otrzymać kwotę 

5000 zł, co daje  15 000 zł za cały okres zwolnienia z obo-

wiązku świadczenia pracy.

W przypadku obliczania wynagrodzenia za czas przesto-

ju na zasadach określonych dla ekwiwalentu za urlop 

pracownik otrzyma 22 478,72 zł, natomiast przy zasto-

sowaniu reguł określonych do wynagrodzenia przestojo-

wego – 15 000 zł. 7478,72 zł to różnica w wysokości 

wynagrodzenia pracownika, w zależności od metody 

jego liczenia.

Wybór sposobu postępowania przy liczeniu wy-
nagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy może w znacznym stopniu wpły-
nąć na jego wysokość. O ile zgodnie z pierwszym 
stanowiskiem pracownikowi zostanie naliczone 
wynagrodzenie jak ekwiwalent za urlop, biorąc pod 
uwagę zarówno stałe, jak i zmienne elementy, 
o tyle w myśl drugiego zostanie ujęte albo tylko 
wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszere-
gowania, albo 60% wynagrodzenia zmiennego li-
czonego jak za urlop.

Zastosowanie metody liczenia nie ma większego 
znaczenia, gdy pracownik jest wynagradzany według 
stawki miesięcznej lub godzinowej i nie przysługują 
mu inne elementy pensji. W takim przypadku pracow-
nik otrzyma takie wynagrodzenie, jakie by mu przysłu-
giwało, gdyby świadczył pracę. 

Wybór reguł ma jednak znaczenie zarówno dla tych 
pracowników, którzy oprócz stałych elementów pensji 
otrzymują różne dodatki, jak i dla tych pracowników, 
którzy są zatrudnieni w systemach zmiennych, np. akor-
dowym, prowizyjnym, zadaniowym.

Zastosowanie zasad dotyczących ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop przyczyni się do tego, że pracownik 
otrzyma kwotę zbliżoną do tej, którą by otrzymał, gdy-
by pracował. Jeśli jednak przyjęte zostaną reguły odno-

Dokończenie ze str. 22
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szące się do wynagrodzenia przestojowego, pracownik, 
którego pensja składa się ze stałych i zmiennych ele-
mentów pensji, otrzyma wynagrodzenie obliczone je-
dynie na podstawie stałych stawek, natomiast pracow-
nik, którego pensja składa się ze zmiennych składników, 
otrzyma tylko 60% wynagrodzenia.

Aby uniknąć zarzutu, że w związku ze zwolnieniem 
pracownika z obowiązku świadczenia pracy doszło do 
pogorszenia jego sytuacji materialnej, bezpieczniej jest 

stosować zasady dotyczące wyliczania ekwiwalentu za 
urlop, ponieważ bez wątpienia jest to rozwiązanie bar-
dziej korzystne dla pracownika. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 81 § 1, art. 171 § 1, art. 173 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. 1028),
 ■ § 6–19 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych za-

sad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14, ost. zm. 
DzU z 2009 r. nr 174, poz. 1353).

BEATA TOFILUK
 specjalista ds. prawa pracy

Jak wyliczyć wynagrodzenie 
za część miesiąca, jeżeli przez pozostałą 
część pracownik był chory bez prawa 
do wynagrodzenia chorobowego
Od 1 września br. zatrudniamy pracownika, który od 14 do 25 września br. przebywał na zwolnieniu 
lekarskim. Po analizie dokumentów dotyczących jego zatrudnienia okazało się, że pracownik nie nabył 
jeszcze prawa do wynagrodzenia chorobowego. Jak w takiej sytuacji powinniśmy naliczyć pracowni-
kowi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, jeśli jest wynagradzany stawką miesięczną? 
– pyta Czytelnik z Warszawy.

Jeżeli pracownik wynagradzany stałą stawką mie-
sięczną przez część miesiąca pracował, a przez 

pozostałą część chorował, ale nie nabył jeszcze pra-
wa do wynagrodzenia chorobowego, zastosowanie 
będzie miał art. 80 Kodeksu pracy (dalej k.p.). Na 
podstawie tego przepisu wynagrodzenie przysługuje 
za wykonaną pracę. W przedstawionej sytuacji, przy 
ustalaniu wysokości wynagrodzenia za część miesią-
ca należy kwotę miesięcznego wynagrodzenia usta-
lonego w stawce miesięcznej podzielić przez liczbę 
godzin przypadającą do przepracowania w danym 
miesiącu, a następnie uzyskany wynik pomnożyć 
przez liczbę godzin przepracowanych przez pracow-
nika.

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, 
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej roz-
porządzenie w sprawie ustalania wynagrodzenia) przewi-
dują 2 metody wyliczania wynagrodzenia za przepraco-
waną część miesiąca, jeżeli przez pozostałą część miesiąca 
pracownik był nieobecny w pracy.

Wybranie odpowiedniej metody jest uzależnione od 
rodzaju absencji pracownika w danym miesiącu oraz 
od rodzaju świadczenia, jakie pracownik otrzymał 
z powodu takiej nieobecności.
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Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporzą-
dzeniu w celu obliczenia wynagrodzenia ustalone-
go w stawce miesięcznej w stałej wysokości za 
przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za 
pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagro-
dzenie chorobowe, miesięczną stawkę wynagrodze-
nia należy podzielić przez 30 i otrzymaną kwotę 
pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświad-
czeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracow-
nika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwo-
tę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia 
przysługującego za cały miesiąc. Powyższe zasady 
należy również odpowiednio stosować w przypad-
ku nieobecności pracownika w pracy, w okresie 
której nie przysługuje mu zasiłek przewidziany 
w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, a więc np. zasiłek chorobowy czy za-
siłek opiekuńczy.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone w stawce 

miesięcznej w stałej wysokości 5000 zł. Od 1 do 13 wrześ-

nia 2013 r. (13 dni) przebywał na zwolnieniu lekarskim, za 

które otrzymał wynagrodzenie chorobowe.

W celu ustalenia wynagrodzenia przysługującego pracow-

nikowi za przepracowaną część miesiąca miesięczną 

stawkę wynagrodzenia, tj. 5000 zł, należy podzielić przez 

30, a następnie otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę 

dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim, tj. przez 

13 dni. Uzyskany wynik należy odjąć od wynagrodzenia 

przysługującego za cały miesiąc, czyli:

 5000 zł : 30 = 166,67 zł,

 166,67 zł x 13 = 2166,71 zł,

 5000 zł – 2166,71 zł = 2833,29 zł.

Drugą z metod przewidzianych przepisami rozpo-
rządzenia należy stosować w sytuacji, gdy pracownik 

przez część miesiąca był nieobecny z innych przyczyn 
niż choroba. Na podstawie § 12 rozporządzenia 
w sprawie ustalania wynagrodzenia w celu wyliczenia 
wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej 
w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, 
jeżeli pracownik przez pozostałą jego część był nie-
obecny z innych usprawiedliwionych przyczyn niż 
niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za ten 
czas nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:
■  miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 

liczbę godzin przypadających do przepracowania 
w danym miesiącu,

■  otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nie-
obecności w pracy ze wskazanych przyczyn,

■  uzyskaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługu-
jącego za cały miesiąc.

PRZYKŁAD

Jan M. otrzymuje wynagrodzenie w stałej wysokości 

5000 zł. Od 1 do 14 września 2013 r. przebywał na urlopie 

bezpłatnym. We wrześniu miał do przepracowania 21 dni 

(168 godzin), a z powodu urlopu bezpłatnego przepraco-

wał 10 dni (80 godzin). Aby obliczyć wynagrodzenie za 

przepracowaną część miesiąca, miesięczną stawkę wyna-

grodzenia, tj. 5000 zł, należy podzielić przez liczbę godzin 

przypadających do przepracowania we wrześniu, czyli 

przez 168, a otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę go-

dzin nieobecności w pracy z powodu urlopu bezpłatnego, 

czyli przez 80 godzin.

Tak obliczoną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia przy-

sługującego za cały miesiąc, czyli:

 5000 zł : 168 godz. = 29,76 zł,

 29,76 zł x 80 godz. = 2380,80 zł,

 5000 zł – 2380,80 zł = 2619,20 zł.

Opisane wyżej metody nie znajdą zastosowania 
w przedstawionej przez Państwa sytuacji. Pracownik 
nie otrzymał bowiem za czas nieobecności wynagro-
dzenia chorobowego ani innego świadczenia przewi-
dzianego przepisami o świadczeniach pieniężnych 
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z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych. Nie był również nieobecny w pracy 
z powodu innych przyczyn niż choroba. Z tego wzglę-
du, aby wyliczyć wynagrodzenie pracownika za część 
miesiąca, kwotę miesięcznego wynagrodzenia ustalo-
nego stawką miesięczną należy podzielić przez liczbę 
godzin przypadającą do przepracowania w danym 
miesiącu, a następnie uzyskany wynik pomnożyć 
przez liczbę godzin przepracowanych przez pracow-
nika, tj. 5000 zł (stawka przykładowa) : 168 godz. 

(nominalny wymiar czasu pracy we wrześniu) = 
= 29,76 zł; 29,76 zł x 88 godz. (liczba godzin faktycz-
nie przepracowanych we wrześniu) = 2618,88 zł (wy-
nagrodzenie za czas faktycznie przepracowany we 
wrześniu).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 80 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. 1028),
 ■ § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. 

w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy 
oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, od-
praw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289, DzU z 2003 r. nr 230, 
poz. 2292).

LESZEK JAWORSKI 
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, 
doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Kiedy zleceniobiorcy nie przysługuje 
pełne wynagrodzenie z powodu choroby

Zawarliśmy z naszym pracownikiem umowę-zlecenie z wynagrodzeniem określonym w stałej kwocie. 
Osoba ta zachorowała i wypowiedzieliśmy jej umowę. Czy w tej sytuacji możemy obniżyć wynagrodze-
nie za zlecenie? – pyta Czytelnik z Warszawy.

Można obniżyć wynagrodzenie zleceniobiorcy 
z powodu choroby, jeżeli czynności wynikające 

z umowy nie zostały przez niego wykonane w umówio-
nym zakresie. Wówczas wynagrodzenie należy obni-
żyć proporcjonalnie do wykonanych przez niego zadań. 
W przeciwnym przypadku wynagrodzenie przysługuje 
w umówionej wysokości. 

Jeżeli czynności wskazane w umowie-zleceniu 
zostały przez zleceniobiorcę wykonane (mimo jego 
choroby), to nie ma podstaw do obniżenia mu wyna-
grodzenia. Wynagrodzenie należy się zleceniobiorcy 
za wykonaną pracę dopiero po wykonaniu zlecenia 
(art. 744 Kodeksu cywilnego). Strony mogą jednak 
inaczej uregulować zasady wypłaty wynagrodzenia, 
np. mogą ustalić, że wynagrodzenie będzie płatne 

z góry. Ze wskazanego przepisu wynika jednocześ-
nie, że może być ono obniżone proporcjonalnie do 
zakresu czynności, jakie zostały wykonane przez zle-
ceniobiorcę. 

PRZYKŁAD 

Andrzej P. zawarł umowę-zlecenie, która przewiduje zawie-

ranie przez zleceniobiorcę co najmniej 20 umów na usługi 

związane z montażem plastikowych okien. Za tę minimalną 

liczbę zawartych umów Andrzej P. miał otrzymać 3000 zł. 

Ze względu na chorobę udało mu się zawrzeć jedynie 

10 umów. Zleceniodawca może zatem obniżyć jego wyna-

grodzenie do 1500 zł. 
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W umowie strony mogą postanowić, że zlecenio-
biorcy zostanie zagwarantowana określona kwota wy-
nagrodzenia w sytuacjach, gdy nie będzie on mógł wy-
konać zlecenia nie z własnej winy. W tym przypadku 
należy przyjąć, że taką szczególną sytuacją jest m.in. 
choroba zleceniobiorcy. 

Przykładowy zapis w umowie gwarantujący 
wynagrodzenie zleceniobiorcy 

(...) § 2 
(...) 3. W razie niewykonania zlecenia z przyczyn, za 
które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, 
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wyso-
kości co najmniej 20% wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1, płatne w terminie 10 dni od daty za-
kończenia umowy zgodnie z § 1 umowy (...). 

Zleceniobiorca ma zasadniczo obowiązek osobiste-
go wykonania umowy. W razie choroby może on po-
wierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. Musi jed-
nak niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę o osobie 

i o miejscu zamieszkania swojego zastępcy. Zlecenio-
biorca odpowiada wówczas tylko za brak należytej sta-
ranności w wyborze zastępcy, natomiast zastępca jest 
odpowiedzialny za wykonanie zlecenia także wzglę-
dem zleceniodawcy. 

PRZYKŁAD 

Tomasz C. zawarł umowę na przeprowadzanie ankiet. 

W umowie strony określiły, że minimalna liczba ankiet 

w miesiącu wynosi 50. W połowie października Tomasz C. 

zachorował i nie był w stanie osobiście przeprowadzać an-

kiet z respondentami. Zleceniobiorca zawiadomił zlecenio-

dawcę, że w okresie jego niedyspozycji zlecone czynności 

będzie wykonywała jego żona. W tym przypadku wykona-

nie zadań będących przedmiotem umowy przez żonę To-

masza C. nie upoważnia zleceniodawcy do obniżenia mu 

wynagrodzenia. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 738, art. 744, art. 746 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 

nr 16, poz. 93, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1370).

   to pierwszy na polskim rynku miesięcznik 
branży HRM, który ukazuje się od 1994 roku.

W wydaniu październikowym magazynu m.in.:

rozmowy z:
 Adrianną Lewandowską, prezesem Instytutu Biznesu Rodzinnego, o sukcesji w polskich firmach
 Grzegorzem Łajcą, prezesem Grupy NordGlass, o polityce personalnej w branży automotive
  Mike’em Thompsonem, dyrektorem Centre for Leadership and Responsibility w China Europe International 
Business School w Szanghaju, o kompetencjach przywódczych

studia przypadku:
 Trendy na rynku pracy a elastyczny system wynagrodzeń w TRW SSP w Bielsku-Białej
 Jak strategia HRM wspiera rozwój Biedronki
 Program adaptacji obcojęzycznych pracowników w Capgemini Polska

Zachęcamy do prenumeraty „Personelu i Zarządzania”
tel.: 22 761 30 31, e-mail: prenumerata@infor.pl
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BOGUSŁAW NOWAKOWSKI 
praktyk z 25-letnim stażem w dziale świadczeń krótkoterminowych

Jak prawidłowo liczyć 
okres zasiłkowy pracownika
Pracodawca upoważniony do wypłaty zasiłków jest zobowiązany do prawidłowego ustalenia okresu za-
siłkowego oraz do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z ustaleniem tego okresu. Dlatego 
też, jeżeli po przerwie krótszej niż 60 dni pracownik dostarczy kolejne zaświadczenie lekarskie, które nie 
zawiera kodu literowego „A”, i pracodawca ma wątpliwości dotyczące ustalenia okresu zasiłkowego, po-
winien wystąpić na piśmie o wyjaśnienie przyczyny niezdolności do pracy (czy spowodowana tą samą 
chorobą) do lekarza, który wystawił to zaświadczenie. Z kolei, gdy zaświadczenie lekarskie wystawił 
inny lekarz, o wyjaśnienie sprawy związanej z prawidłowym ustaleniem okresu zasiłkowego pracodaw-
ca powinien zwrócić się do ZUS.

Częstym błędem popełnianym przez pracodaw-
cę przy obliczaniu okresu zasiłkowego jest 

niewliczanie do tego okresu nieprzerwanej nie-
zdolności do pracy, za którą są wypłacane świad-
czenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadko-
wego. 

Do okresu zasiłkowego wlicza się 
wszystkie okresy nieprzerwanej 
niezdolności do pracy z powodu 
choroby, a także okresy trakto-
wane na równi z tą niezdolnoś-
cią.

Do jednego okresu zasiłkowego należy również 
wliczać nieprzerwane niezdolności do pracy wypłaca-
ne z różnych funduszy, np. z ubezpieczenia chorobowe-
go i ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwa-
nia niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 
182 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy zo-
stała spowodowana gruźlicą albo przypada w okresie 
ciąży, zasiłek chorobowy może być wypłacany przez 
okres do 270 dni. Zasady liczenia tych okresów są jed-
nakowe.

Przerwa w niezdolności do pracy 
nieprzekraczająca 60 dni 

Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy 
poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą 
samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem po-
przedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie 
przekraczała 60 dni. Tę okoliczność potwierdza lekarz, 
wpisując na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA kod 
literowy A. Nawet przy braku takiego kodu należy 
zwrócić uwagę, czy zachodzi uzasadnione przypusz-
czenie o związku poszczególnych niezdolności do pra-
cy z tą samą chorobą. Informacje te można pozyskać 
nawet od samego ubezpieczonego, który informuje 
swojego pracodawcę, z jakiego powodu przebywa na 
zwolnieniu lekarskim. Należy zwrócić również uwagę, 
czy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA jest wystawione 
przez tego samego lekarza lub tę samą poradnię specja-
listyczną co wcześniej. W takich okolicznościach płat-
nik zasiłku, tj. pracodawca, powinien wdrożyć odpo-
wiednie postępowanie wyjaśniające.

Informację o związku poszczególnych niezdolności 
do pracy z tą samą chorobą można uzyskać:
■  bezpośrednio od lekarza leczącego, występując do 

niego z zapytaniem, czy obecna niezdolność do 

 obliczanie okresu zasiłkowego

Jakie są skutki zaniżenia stopy procento-
wej składki na ubezpieczenie wypadkowe 
– przeczytasz w „Serwisie PP” nr 44/2013.
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pracy została spowodowana tą samą chorobą co po-
przednia lub

■  z ZUS, który korzysta z posiadanych danych lub opi-
nii lekarza orzecznika.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywał w szpitalu od 7 do 11 sierpnia 2013 r. 

i z tego tytułu przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie 

ZUS ZLA od 7 do 20 sierpnia 2013 r. (14 dni). Kolejne zwol-

nienie lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego pra-

cownik przedłożył na okres od 12 do 24 września br. 

(13 dni). W zaświadczeniu tym lekarz wpisał kod A, co 

oznacza, że obecna niezdolność do pracy z powodu choro-

by spowodowana jest tą samą chorobą, która była przyczy-

ną niezdolności do pracy trwającej do 20 sierpnia br. Lekarz 

rodzinny mógł wpisać kod A w przypadku posiadania wie-

dzy co do przyczyny poprzedniej niezdolności do pracy, 

a więc np. gdy pracownik przedłożył kartę szpitalną. W tej 

sytuacji pracownik łącznie wykorzystał 27 dni okresu zasił-

kowego (14 dni + 13 dni).

Przerwa w niezdolności do pracy ponad 
60 dni

Jeżeli przerwa w zachorowaniu na tę samą chorobę 
wynosi ponad 60 dni, okresu przed przerwą i po prze-
rwie nie należy wliczać do jednego okresu zasiłkowe-
go. Wówczas okres zasiłkowy powinien być liczony na 
nowo.

Natomiast w razie wątpliwości, czy w przerwie 
w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą choro-
bą, trwającej ponad 60 dni, ubezpieczony odzyskał 
zdolność do pracy, płatnik zasiłku powinien zasięgnąć 
opinii lekarza leczącego lub ZUS. Musi to być bowiem 
przerwa w niezdolności do pracy, a nie przerwa 
w przedkładaniu zwolnień lekarskich.

Jeśli z opinii lekarza leczącego będzie wynikało, że 
między okresami orzeczonych niezdolności do pracy 
ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy, nie po-
wstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego mimo 
przerwy w zwolnieniach wynoszącej ponad 60 dni. 

W takiej sytuacji okresy niezdolności do pracy przypa-
dające przed przerwą i po przerwie należy zliczyć do 
jednego okresu zasiłkowego.

Nowy okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy należy liczyć od początku, jeśli ko-
lejne niezdolności do pracy zostały spowodowane róż-
nymi chorobami, a między nimi wystąpiła przerwa, na-
wet jednodniowa, w której ubezpieczony był zdolny do 
pracy. Prawo do nowego okresu zasiłkowego powstaje 
również w przypadku przerwy w niezdolności do pracy 
spowodowanej tą samą chorobą wynoszącej ponad 
60 dni, ale tylko wtedy, gdy jest to przerwa w niezdolno-
ści do pracy, a nie przerwa w zwolnieniach lekarskich.

PRZYKŁAD

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu urazu kręgosłu-

pa przez 182 dni, tj. od 22 marca 2013 r. do 19 września 

2013 r. Do pracy wrócił 20 września 2013 r. Przedłożył za-

świadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciw-

wskazań do pracy. Ponownie stał się niezdolny do pracy od 

21 września br. w związku z wypadkiem w drodze do pracy. 

Ponieważ wystąpiła jednodniowa przerwa w niezdolności 

do pracy spowodowanej różnymi chorobami, w której ubez-

pieczony był zdolny do pracy, nabywa on prawo do nowego 

okresu zasiłkowego.

Dłuższy okres zasiłkowy

Okoliczności uzasadniające prawo do dłuższego 
okresu zasiłkowego muszą być odpowiednio udoku-
mentowane. Jeśli zasiłek chorobowy jest wypłacany 
przez okres 270 dni, płatnik zasiłku musi zwrócić 
szczególną uwagę na umieszczane przez lekarza w za-
świadczeniu lekarskim ZUS ZLA kody (B – ciąża 
i D – gruźlica). W przypadku ich braku należy żądać 
przedłożenia odrębnego zaświadczenia stwierdzające-
go, że niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą 
bądź przypada w okresie ciąży. Brak tych informacji 
powoduje, że pracownik nie jest uprawniony do dłuż-
szego zasiłku chorobowego.
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Pracownik będzie miał prawo do 
zasiłku chorobowego przez 270 dni, 
jeżeli okoliczności uzasadniające 
prawo do dłuższego okresu za-
siłkowego zostaną odpowiednio 
przez niego udokumentowane.

PRZYKŁAD

Pracownica chorowała od 25 marca 2013 r. do 12 wrześ-

nia 2013 r. (172 dni) w związku z urazem biodra. Od 13 

września br. pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie 

od ginekologa z kodem B. Niezdolność do pracy została 

spowodowana różnymi schorzeniami, ale między nimi nie 

wystąpiła przerwa, zatem pracownica nie ma prawa do 

nowego okresu zasiłkowego. Niezdolność do pracy przy-

pada na okres ciąży, dlatego pracownica ma prawo do 

zasiłku chorobowego przez łączny okres nie dłuższy niż 

270 dni (liczony od 25 marca 2013 r.), który w przypadku 

nieprzerwanej niezdolności do pracy wyczerpie się 19 

grudnia 2013 r.

Wyłączenie z okresu zasiłkowego 
niektórych niezdolności do pracy

Częstym błędem jest wliczenie do okresu zasiłko-
wego okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku lub 
niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu 
bezpłatnego.

Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać okresów 
niezdolności do pracy, w których zasiłek chorobowy nie 
przysługuje, mimo że na taki okres zostało wystawione 
zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA (patrz tabela poniżej).

Przyznanie świadczenia 
rehabilitacyjnego

W sytuacji gdy niezdolność do pracy z powodu cho-
roby trwa nadal po wyczerpaniu pełnego okresu zasił-
kowego, przyznawane jest świadczenie rehabilitacyjne. 
Świadczenie to jest „przedłużeniem” okresu zasiłkowe-
go ponad ustawowy okres i przysługuje wówczas, gdy 
stan zdrowia wskazuje, że pracownik w czasie tego 
świadczenia może odzyskać zdolność do pracy. Jest ono 
wypłacane przez czas niezbędny do przywrócenia zdol-
ności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Do okresu zasiłkowego
nie należy wliczać okresów niezdolności do pracy przypa-

dających w czasie: należy wliczać okresy niezdolności do pracy przypadające w czasie:

wyczekiwania na prawo do zasiłku niewykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo upraw-
niony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi

urlopu bezpłatnego przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia 
uzależnienia alkoholowego oraz w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu 
leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych

urlopu wychowawczego poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 
dawców komórek, tkanek i narządów

tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozba-
wienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo 
do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób 
wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania 
do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności 
lub tymczasowego aresztowania

w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego przez cały okres lub przez 
część okresu orzeczonej niezdolności do pracy z następujących przyczyn:
■ pracownik został odsunięty od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zaraz-
ków choroby zakaźnej i pracodawca zaproponował mu inną pracę, niezabronioną 
takim osobom, odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wyko-
nywać po uprzednim przeszkoleniu, a pracownik nie podjął proponowanej mu pracy,
■ niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa 
lub wykroczenia,
■ niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu,
■ pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarob-
kową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego 
zwolnienia,
■ zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane,
■ w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 92 
Kodeksu pracy.
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Świadczenie to nie stanowi więc przerwy w nie-
zdolności do pracy z powodu choroby. Jeśli ubezpie-
czony miał przyznane świadczenie rehabilitacyjne np. 
na okres 5 miesięcy, po których odzyskał zdolność do 
pracy, a następnie po przerwie (nieprzekraczającej 
60 dni) ponownie zachorował i przyczyną choroby jest 
to samo schorzenie (z tytułu którego wyczerpał pełny 
okres zasiłkowy i 5 miesięcy świadczenia rehabilita-
cyjnego), ubezpieczony nie może rozpocząć korzysta-
nia z nowego okresu zasiłkowego. W tej sytuacji pra-
cownik może ubiegać się w ZUS o przyznanie 
świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres (nie-

przekraczający łącznie z wykorzystaną częścią 12 mie-
sięcy).

Świadczenie rehabilitacyjne jest 
wypłacane przez czas niezbędny 
do przywrócenia zdolności do pra-
cy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 6 ust. 2, art. 8, art. 9, art. 12, art. 14–17, art. 18, art. 53, art. 57 ustawy 

z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 996).

MARIA GAŁECKA
ekspert z zakresu emerytur i rent

Kiedy pracodawca poświadcza 
wynagrodzenie zastępcze do celów 
emerytalnych
Ustalając podstawę wymiaru świadczenia dla osób zatrudnionych za granicą przed 1991 r., ZUS może 
uwzględnić wynagrodzenie innego pracownika zatrudnionego na takim samym lub podobnym stanowisku 
w Polsce. Pracodawca, który zatrudniał takiego pracownika, powinien wystawić odpowiednie zaświadcze-
nie, jeśli zażąda tego ZUS lub osoba ubiegająca  się o emeryturę, rentę lub o ustalenie kapitału początkowego.

Ustalając podstawę wymiaru emerytury, renty lub 
kapitału początkowego ZUS uwzględnia wyna-

grodzenia, od których istniał obowiązek opłacenia 
składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe) zgodnie z polskimi przepisami 
ubezpieczeniowymi. Tracą na tym pracownicy, którzy 
pracowali poza granicami Polski, nie będąc delegowani 
do takiej pracy przez pracodawcę działającego na tery-
torium RP. W czasie gdy wykonywali pracę za granicą, 
nie było obowiązku opłacania za nich składek ubezpie-
czeniowych w Polsce, a tym samym uzyskiwane przez 
nich zagraniczne wynagrodzenie nie może być wliczo-
ne do podstawy wymiaru świadczeń emerytalno- rento-
wych. 

Osoby, które przez określony czas pracowały w kra-
jach, z którymi Polska ma podpisaną umowę między-
narodową w zakresie zabezpieczenia społecznego (np. 
w państwach Unii Europejskiej, USA, Kanadzie), mogą 
liczyć na wyłączenie okresu zagranicznego z 10 kolej-
nych lat kalendarzowych uwzględnianych w podstawie 
wymiaru świadczenia.

Inna preferencja przy ustalaniu podstawy wymiaru 
świadczeń dla osób zatrudnionych za granicą polega na 
możliwości przyjęcia przy obliczeniu podstawy wy-
miaru świadczeń tzw. wynagrodzenia zastępczego za 
okresy zatrudnienia za granicą  (§ 10 rozporządzenia 
Rady Ministrów z 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur 

podstawa wymiaru emerytury i renty ZUS
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i rent). W praktyce taka możliwość najczęściej dotyczy 
osób, które były w dawnych latach zatrudnione na tery-
torium Niemiec lub b. Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej.

Zarobki z podobnego stanowiska

Ustalając podstawę wymiaru świadczeń, ZUS może 
przyjąć wynagrodzenie zastępcze jedynie za te lata za-
trudnienia za granicą, które przypadają przed 1 stycz-
nia 1991 r. i mogą być zaliczone przy ustalaniu polskich 
świadczeń emerytalno-rentowych jako okresy składko-
we. Możliwość uwzględnienia takich okresów wynika 
z zawartych przez Polskę umów międzynarodowych, 
w tym umów polsko-niemieckich z 13 lipca 1957 r. 
oraz z 9 października 1975 r. Od powyższej zasady 
ustalania wynagrodzenia zastępczego wyłącznie za 
okres sprzed 1991 r. przewidziany jest jeden wyjątek. 
W związku z przekazaniem przez stronę niemiecką na 
konto ZUS składek na ubezpieczenia społeczne obywa-
teli polskich zatrudnionych na terytorium b. NRD 
w okresie od 1 stycznia 1991 r. do 30 września 1991 r.  
również ten okres może być zaliczony jako składkowy 
przy ustalaniu prawa i wysokości polskich świadczeń 
emerytalno-rentowych i  tym samym  można za ten 
okres przyjąć wynagrodzenie zastępcze.

Uwzględnienie przez ZUS przy ustalaniu podsta-

wy wymiaru świadczenia wynagrodzenia zastępcze-

go za lata zatrudnienia za granicą polega na przyję-

ciu zarobków wypłaconych w tych latach 

pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim sa-

mym lub podobnym charakterze, w jakim pracow-

nik był zatrudniony  przed wyjazdem za granicę lub  

w czasie wykonywania pracy za granicą.

Pracownik, który przed 1991 r. pracował za granicą 
(w b. NRD również w okresie styczeń–wrzesień 1991) 
i chce, aby ZUS uwzględnił mu przy ustalaniu podsta-
wy wymiaru świadczenia za ten okres wynagrodzenie 
zastępcze, może sam pozyskać odpowiednie zaświad-
czenie potwierdzające wynagrodzenie innego pracow-
nika zatrudnionego na tym samym lub podobnym sta-
nowisku. Powinien w tym celu zwrócić się 
o wystawienie takiego zaświadczenia do polskiego 

zakładu pracy z tej samej branży co podmiot, w którym 
sam był zatrudniony za granicą (lub w kraju przed wy-
jazdem za granicę). Pracodawca  powinien zrealizować 
takie żądanie. Jeśli pracownik sam nie przedłoży 
w ZUS zaświadczenia pozwalającego na przyjęcie wy-
nagrodzenia zastępczego, organ ten sam zwróci się do 
polskiego pracodawcy o wystawienie takiego doku-
mentu. Może tego zażądać również od kilku pracodaw-
ców, a następnie wybrać zaświadczenie z najkorzyst-
niejszymi zarobkami.

Można zwrócić się do kilku zakła-
dów pracy o wystawienie zaświad-
czenia potwierdzającego wyna-
grodzenie innego pracownika 
zatrudnionego na tym samym lub 
podobnym stanowisku, a następ-
nie można wybrać zaświadczenie 
z najkorzystniejszymi zarobkami.

Jeżeli nie istnieje już żaden zakład pracy z tej samej 
branży co pracodawca, u którego pracownik był zatrud-
niony za granicą (lub w kraju przed wyjazdem za gra-
nicę), to zarówno osoba ubiegająca się o świadczenie, 
jak i ZUS mogą zwrócić się do podmiotu przechowują-
cego dokumentację płacową jednego z takich praco-
dawców (np. do archiwum) o wystawienie zaświadcze-
nia (wykonania odpisów dokumentacji płacowej) 
potwierdzającego wynagrodzenia pracownika zatrud-
nionego w kraju w takim samym lub podobnym cha-
rakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wy-
jazdem za granicę lub w czasie wykonywania pracy za 
granicą.

Liczy się wymiar pracy za granicą

Ustalając podstawę wymiaru świadczenia, ZUS 
przyjmuje wynagrodzenie zastępcze właściwe dla pra-
cownika zatrudnionego w takim wymiarze czasu pracy, 
w jakim pracownik był zatrudniony za granicą. Przy-
kładowo, w przypadku  gdy zatrudnienie za granicą 
było wykonywane na pełnym etacie, a w kraju przed 
wyjazdem w niższym wymiarze, przyjmuje się wyna-
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grodzenie zastępcze właściwe dla pracownika zatrud-
nionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Takie roz-
wiązanie znalazło potwierdzenie m.in. w uchwale Sądu 
Najwyższego z 19 maja 1992 r. (II UZP 8/92). Należy 
jednak podkreślić, że zasada ta działa również ,,w dru-
gą stronę”.  Jeśli więc przed wyjazdem za granicę pra-
cownik był zatrudniony w wymiarze wyższym niż poza 
granicami Polski, ZUS przyjmie wynagrodzenie za-
stępcze właściwe dla pracownika zatrudnionego w tym 
niższym wymiarze czasu pracy, w jakim pracownik był 
zatrudniony za granicą.

PRZYKŁAD 

Pracownik był zatrudniony za granicą przed 1 stycznia 

1991 r. Przed wyjazdem pracował w kraju na 1/2 etatu, 

a w czasie pracy za granicą w pełnym wymiarze czasu pra-

cy. Pracodawca powinien ustalić mu wynagrodzenie za-

stępcze według zarobków pracownika zatrudnionego na 

pełnym etacie.

PRZYKŁAD

Mężczyzna pracował za granicą w latach 1986–1987. 

Przed wyjazdem był zatrudniony w kraju na podstawie 

dwóch odrębnych umów na różnych stanowiskach pracy, 

łącznie na 1,25 etatu. Natomiast za granicą pracował w wy-

miarze pełnego etatu. ZUS nie może przyjąć mu za lata pra-

cy za granicą wynagrodzenia pracownika zatrudnionego 

na 1,25 etatu, a jedynie zarobki takiego pracownika, który 

był w tym czasie zatrudniony na pełnym etacie.

Ustalenie wynagrodzenia zastępczego

Zasadą jest, że przy ustalaniu podstawy wymiaru 
świadczeń emerytalno-rentowych ZUS uwzględnia 
przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenia społeczne (przed 1 stycznia 1999 r.) lub 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (po 31 grudnia 
1998 r.). Uwzględniane są również niektóre inne wypła-
ty, które nie stanowiły podstawy wymiaru składki (np. 

kwoty świadczeń wypłaconych za okresy niezdolności 
do pracy). Inaczej jest,  gdy ZUS przyjmuje do ustalenia 
podstawy wymiaru świadczenia wynagrodzenie zastęp-
cze. W takim przypadku możliwe jest uwzględnienie 
wyłącznie stałych składników wynagrodzenia, które 
przysługiwały bezwarunkowo pracownikowi zatrudnio-
nemu w kraju w takim samym lub podobnym charakte-
rze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjaz-
dem za granicę lub w czasie wykonywania pracy za 
granicą. Do tych składników  zalicza się wynagrodzenie 
zasadnicze, a także stałe dodatki określone kwotowo 
lub procentowo. Wynagrodzenie zastępcze ustalane jest 
również z uwzględnieniem kwot świadczeń chorobo-
wych (np. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 
lub zasiłku chorobowego). 

Przy ustalaniu wynagrodzenia zastępczego 

uwzględnia się stałe składniki wynagrodzenia oraz 

kwoty świadczeń chorobowych.

Ustalając wynagrodzenie zastępcze, ZUS nie 
uwzględnia natomiast innych składników wynagrodze-
nia, które przysługiwały pracownikowi warunkowo lub 
uznaniowo (np. premii regulaminowej czy premii z zy-
sku). Przy ustalaniu wynagrodzenia zastępczego ZUS 
nie uwzględnia również: 
■  należności za pracę w godzinach nadliczbowych, 
■  ekwiwalentu za niewykorzystany przez niego urlop 

wypoczynkowy. 
O tych wszystkich zasadach powinien pamiętać pra-

codawca,  wystawiający zaświadczenie potwierdzające 
wynagrodzenia, które przysługiwały pracownikowi za-
trudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym cha-
rakterze, w jakim pracownik ubiegający się o świadcze-
nie emerytalno-rentowe był zatrudniony przed wyjazdem 
za granicę lub w czasie wykonywania pracy za granicą.

Gdy zatrudnienie nie trwało pełny rok

Może się zdarzyć, że osoba ubiegająca się o emery-
turę, rentę lub o ustalenie kapitału początkowego 
pracowała za granicą przez niepełny rok kalendarzowy. 
Jeśli zaświadczenie wystawione do celów ustalenia 

wynagrodzenia zastępczego potwierdzające zarobki 

innego pracownika wskazuje roczną ich kwotę, ZUS 
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przyjmie do ustalenia podstawy wymiaru wynagro-

dzenie zastępcze ustalone wyłącznie za pełne miesią-

ce zatrudnienia za granicą. W tym celu ustali najpierw 
wynagrodzenie za 1 miesiąc (dzieląc kwotę rocznych 
zarobków przez 12), a następnie pomnoży uzyskaną 
kwotę (po zaokrągleniu) przez faktyczną liczbę pełnych 
miesięcy zatrudnienia za granicą. Jeśli wnioskodawca 
pracował poza granicami Polski przez niepełny miesiąc, 
wówczas ZUS podzieli miesięczną kwotę tego wyna-

grodzenia przez liczbę dni kalendarzowych danego mie-
siąca, a następnie otrzymaną kwotę (po zaokrągleniu) 
pomnoży przez liczbę dni pracy za granicą. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 15 i art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-

szu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1036),

 ■ § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (DzU z 1989 r. nr 11, 
poz. 63, ost. zm. DzU z 1990 r. nr 71, poz. 418).

BOGUSŁAW NOWAKOWSKI 
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych 

Czy choroba w trakcie urlopu 
wychowawczego uprawnia do zasiłku
Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego udzielonego jej na okres 2 lat do 30 września 2013 r. 
Dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 20 września do 10 października 2013 r. Czy ma prawo do 
wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia choroby? – pyta Czytelniczka z Elbląga.

Nie. W czasie urlopu wychowawczego pracownicy 
nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wy-

płatę tego świadczenia należy podjąć od następnego 
dnia po zakończeniu urlopu, tj. od 1 października 2013 r. 

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi za 
okresy niezdolności do pracy z powodu choroby po-
wstałej w okresie ubezpieczenia chorobowego. Inaczej 
przedstawia się sytuacja, gdy pracownik stanie się nie-
zdolny do pracy z powodu choroby w okresie urlopu 
wychowawczego lub urlopu bezpłatnego. W okresie 
tych urlopów pracownik nie podlega ubezpieczeniu 
chorobowemu, dlatego przebywanie na zwolnieniu le-
karskim nie uprawnia go ani do wynagrodzenia choro-
bowego, ani do zasiłku chorobowego. 

Jeśli jednak pracownik stanie się niezdolny do pra-
cy z powodu choroby w czasie trwania urlopu wycho-
wawczego lub urlopu bezpłatnego i po ich zakończeniu 
nadal będzie chorował, to wypłatę wynagrodzenia, 
a następnie zasiłku chorobowego należy podjąć od 
pierwszego dnia po zakończeniu tych urlopów. 

A zatem pracownicy nie przysługuje prawo do 
wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 11 dni 
zwolnienia, tj. od 20 do 30 września br., przypadają-
ce na czas korzystania z urlopu wychowawczego. 
Prawo do wynagrodzenia chorobowego ma od na-
stępnego dnia po zakończonym urlopie. Nie ma zna-
czenia, że niezdolność do pracy powstała podczas 
urlopu wychowawczego. Istotne jest to, że trwa nie-
przerwanie po jego zakończeniu. Okresu niezdolno-
ści do pracy przypadającego w czasie trwania urlopu 
wychowawczego lub bezpłatnego nie należy wliczać 
do okresu, za który pracownikowi przysługuje wyna-
grodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę 
za 14/33 dni choroby w roku ani do okresu zasiłko-
wego. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 2 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. 996). 

ZUS  zasiłek chorobowy
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DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA zwolnienie z opodatkowania

PATRYCJA MIKUŁA
ekonomistka, specjalista w zakresie prawa podatkowego i prawa pracy, szkoleniowiec

Czy od kwoty biletów do kina 
przyznawanych ze środków zfśs należy 
odprowadzić podatek
W ramach posiadanych środków z zfśs zamierzamy zakupić bilety do kina dla pracowników. Czy prze-
kazane tym osobom bilety są zwolnione z podatku? Jeżeli tak, to na jakich warunkach? – pyta Czytelnik 
z Gdyni.

Bilety sfinansowane ze środków zfśs i przekazane 
pracownikom są zwolnione z opodatkowania do 

rocznej wysokości 380 zł.
W zakresie opodatkowania biletów do kina wątpli-

wości budzi rozstrzygnięcie, czy są one świadczeniami 
rzeczowymi. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2010 r., 
IBPBII/1/415–350/10/ASz wskazał, że:

(...) w związku z tym, że ustawa o podatku dochodo-
wym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczo-
wego, należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w języ-
ku potocznym lub definicji stosowanych w innych 
dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), 
rzeczami są wyłącznie przedmioty materialne. Zatem 
z ww. zwolnienia w limitowanej części korzystają świad-
czenia o charakterze rzeczowym. Podkreślić należy przy 
tym, iż świadczenie rzeczowe nie jest przeciwieństwem 
świadczenia pieniężnego w takim sensie, że każde świad-
czenie, które nie jest pieniężne, jest świadczeniem rzeczo-
wym. Uwzględniając powyższą definicję, materialny cha-
rakter dający podstawę do zakwalifikowania jako 
świadczenie rzeczowe mają np. paczki świąteczne, war-
tość biletów do kina, wartość karnetu na basen czy siłow-
nię (...).

Należy zatem przyjąć, że przekazane z zfśs świad-
czenia rzeczowe w postaci biletów do kina nie podlega-
ją opodatkowaniu, ale tylko do kwoty 380 zł rocznie 

(art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych).

Bilety wstępu do kina są świadcze-
niami rzeczowymi.

Do tego limitu należy wliczyć inne rzeczowe świad-
czenia przekazane pracownikowi w roku podatkowym. 
Podane ograniczenie nie ulega zwiększeniu w przy-
padku, gdy ze świadczeń tych korzystają członkowie 
rodziny pracownika (np. żona czy dzieci).

Do zastosowania zwolnienia z podatku konieczne 
jest, aby pracodawca (lub związek zawodowy) nie sfi-
nansował tych świadczeń z innych źródeł niż zakłado-
wy fundusz świadczeń socjalnych lub fundusz związ-
ków zawodowych. Ustawodawca nie odnosi się 
natomiast do wielkości udziału w finansowaniu świad-
czeń rzeczowych, tj. możliwe jest zarówno pokrycie 
przez zakład pracy lub związek zawodowy 100% war-
tości świadczeń bądź jego częściowe sfinansowanie 
z tych źródeł (pismo Ministerstwa Finansów z 30 grud-
nia 2004 r., PB5/IK-066–504–2374/04).

PRZYKŁAD

W Alfa Sp. z o.o. jest tworzony zfśs. Ponieważ pracodawca 

dysponuje ograniczonymi środkami na rachunku zfśs,



  nr 43/2013   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

pożyczka z zfśs DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

45

 

postanowił sfinansować bilety do kina dla pracowników 

w 70% z zfśs, a w 30% ze środków obrotowych. Bilety 

przekazał pracownikom przy uwzględnieniu kryterium 

socjalnego. Wartość jednego biletu wynosi 30 zł. Załóż-

my, że pracownik, który jest wynagradzany stałą stawką 

miesięczną w wysokości 2500 zł, we wrześniu 2013 r. 

otrzymał 2 bilety do kina o łącznej wartości 60 zł. Lista 

wynagrodzeń za wrzesień powinna wyglądać następu-

jąco:

Lista płac za wrzesień 2013 r.
1 2 3
1. Wynagrodzenie zasadnicze 2500,00
2. Bilety do kina – przychód, w tym: 60,00
3. Bilety do kina – przychód do opodat-

kowania
18,00

4. Bilety do kina – przychód zwolniony 
z podatku

42,00

5. Podstawa wymiaru składek na ubezp. 
emerytalno-rentowe

2518,00

6. Podstawa wymiaru składek na ubezp. 
chorobowe i wypadkowe

2518, 00

7. Składka na ubezp. emerytalne 
– 9,76% (pracownik)

245,76

8. Składka na ubezp. rentowe – 1,5% 
(pracownik)

37,77

9. Składka na ubezp. chorobowe 
– 2,45% (pracownik)

61,69

10. Razem ZUS – 13,71% (pracownik) 345,22
11. Przychód 2518,00
12. Koszty uzyskania przychodu 111,25
13. Ulga podatkowa 46,33
14. Podstawa opodatkowania (po za-

okrągleniu)
2062,00

15. Podstawa wymiaru składki na ubezp. 
zdrowotne

2172, 78

16. Składka na ubezp. zdrowotne 
– 7,75% (do odliczenia od podatku)

168,39

17. Składka na ubezp. zdrowotne – 9% 195,55
18. Podatek do US (po zaokrągleniu) 156,00
19. Do wypłaty 1821,23

Pracodawca, przyznając świadczenia z zfśs, powi-
nien odmiennie kształtować ich wysokość, uzależnia-
jąc ją od potrzeb poszczególnych uprawnionych, przy 
uwzględnieniu ich sytuacji życiowej, materialnej i ro-
dzinnej (art. 8 ustawy o zfśs). Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, OSNP 
2003/14/331) wskazał, że fundusz jest instytucją praw-
ną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pra-
cowników i ich rodzin, a jego adresatami są zwłaszcza 
rodziny o najniższych dochodach.

Do zastosowania zwolnienia z po-
datku konieczne jest, aby praco-
dawca (lub związek zawodowy) 
nie sfinansował np. świadczeń 
rzeczowych z innych źródeł niż 
zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych lub fundusz związków 
zawodowych.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747),
 ■ art. 21 ust. 1 pkt 67 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. 1036),
 ■ § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 

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

 ■ art. 45 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t.  DzU nr 16, poz. 93, 
ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1370).

Zadzwoń i zamów: Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

Nowość!

W 2013 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany 
w prawie pracy – bądź na bieżąco!

Najnowszy 
Kodeks pracy z komentarzem

159 zł



Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

  Problem  Zorganizowaliśmy dla wszystkich pracowników działu obowiązkowe szkolenie bhp i ppoż. Dla części 
z nich (z uwagi na harmonogram czasu pracy) szkolenie to wypadnie w dniu, który jest dla nich dniem wolnym 
od pracy wynikającym z 5-dniowego tygodnia pracy. Czy za ten dzień pracownicy powinni otrzymać inny dzień 
wolny? 

  Odpowiedź  Tak. Z uwagi na to, że pracownicy odbywają szkolenie na polecenie pracodawcy w dniu dodatkowo 
wolnym od pracy i są w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykony-
wania pracy, pracodawca powinien udzielić pracownikom innego dnia wolnego.

Uzasadnienie  Szkolenie z zakresu bhp odbywa się na 
koszt pracodawcy i w miarę możliwości w czasie pracy 
pracownika. W związku z tym szkolenie bhp jest to je-
dyne szkolenie, które w pełni zalicza się do czasu pra-
cy. Pracownicy muszą znać podstawowe sposoby roz-
poznawania i reagowania na zagrożenia i uczestniczyć 
w szkoleniach przeciwpożarowych. Dlatego też, nawet 
jeżeli szkolenie bhp i ppoż. odbywa się w dniu wol-
nym dla danego pracownika, pracodawca musi ten czas 
zaliczyć jako świadczenie pracy. Czas poświęcony na 
szkolenie w zakresie bhp jest czasem pracy pracow-
nika, za który pracownik zachowuje prawo do wyna-
grodzenia. Jeżeli szkolenie nie może odbyć się w go-
dzinach pracy pracownika, wówczas odbywanie tego 
szkolenia poza normalnymi godzinami pracy traktuje 

się jako pracę w godzinach nadliczbowych. A zatem 
pracownik za czas, w którym uczestniczył w szkoleniu 
bhp, zachowuje prawo do wynagrodzenia ze stosow-
nym dodatkiem lub powinien mu zostać udzielony czas 
wolny od pracy. Z uwagi na to, że w Państwa przypad-
ku szkolenie odbyło się w dniu wolnym dla pracowni-
ka od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia 
pracy, trzeba mu zapewnić inny dzień wolny od pracy. 
Nie ma w tym przypadku znaczenia, ile czasu trwało 
to szkolenie. Pracownikowi przysługuje bowiem cały 
dzień wolny.  ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■  art. 128, art. 2373 § 3 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. 1028).

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 

www.inforlex.pl

   www.serwispp.infor.pl46 22 października 2013 roku



  nr 43/2013   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

czas pracy ZATRUDNIANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

47

Jak rozliczać czas pracy pracowników 
niepełnosprawnych po wyroku TK

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11) zakwestionował obowiązujące od 1 
stycznia 2012 r. zasady stosowania skróconych norm czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych. 
Trybunał uznał, że niedopuszczalne jest stosowanie skróconej normy czasu pracy dla pracowników nie-
pełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym jedynie wówczas, gdy pracownicy uzyskają 
w tej sprawie zaświadczenie od lekarza.

Trybunał Konstytucyjny, mimo że zakwestionował 
przepisy dotyczące skróconych norm czasu pracy 

pracowników niepełnosprawnych, dał ustawodawcy 
rok, tj. do 10 lipca 2014 r., na dostosowanie przepisów 
do wyroku Trybunału. A zatem do 9 lipca 2014 r. (pod 
warunkiem że wcześniej nie zostanie dokonana noweli-
zacja przepisów) pracownicy niepełnosprawni w stop-
niu znacznym i umiarkowanym mogą pracować po 
8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, jeżeli nie 
przedstawią zaświadczenia lekarskiego nakazującego 
stosowanie skróconych norm czasu pracy. 

Prawo do skróconego czasu pracy

Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 go-
dzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 
5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozli-
czeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy – art. 129 
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. 1028). Inaczej jednak należy ustalać czas pracy 
pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może prze-
kraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo 
– art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. DzU 
z 2011 r. nr 127, poz. 721, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 
675), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej posiadającej 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin ty-
godniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania pro-
filaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz 
sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda 
w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości 
stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 
ustawy o rehabilitacji). Wskazane normy czasu pracy 
należy stosować od dnia przedstawienia pracodawcy 
zaświadczenia, nakazującego stosowanie skróconej 
normy czasu pracy (art. 15 ust. 2a ustawy o rehabilita-
cji). Koszty badań związane z ustaleniem celowości 
stosowania skróconej normy czasu pracy ponosi praco-
dawca (art. 15 ust. 4 ustawy o rehabilitacji).

Lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem może 
wydać zaświadczenie tylko w przypadku braku lekarza 
przeprowadzającego badania profilaktyczne (art. 15 
ust. 2 ustawy o rehabilitacji).

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rzą-
du do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 17 grudnia 

Dział two rzo ny jest przy współ pra cy z Pol ską Or ga ni za cją 
Pra co daw ców Osób Nie peł no spraw nych
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2011 r. (BON-I-52311–486–2-LK/2011) lekarz nie jest 
zobowiązany do wskazywania wymiaru czasu pracy, na 
jaki pracownik niepełnosprawny ma być zatrudniony. 
Istotne jest, aby lekarz – wystawiając zaświadczenie – 
wskazał, że stosowanie skróconych norm czasu wobec 
danego pracownika jest celowe. Ustawa o rehabilitacji 
nie wskazuje, na jaki okres zaświadczenie powinno zo-
stać wydane. Termin ważności zaświadczenia określa 
lekarz, który je wydaje. Od decyzji o niewydaniu za-
świadczenia stosowania skróconych norm czasu pracy 
nie istnieje instancja odwoławcza. Zaświadczenie takie 
może zostać wydane także w toku badań wstępnych, 
okresowych lub kontrolnych (stanowisko Głównego In-
spektoratu Pracy z 13 grudnia 2011 r., GIP-87–023–
184–1/11).

Stosowanie skróconych norm czasu pracy osoby 
niepełnosprawnej nie może obniżać wysokości wyna-
grodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości 
(art. 18 ustawy o rehabilitacji). Ponadto godzinowe 
stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające 
osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wyko-
nywanej pracy, przy przejściu na skrócone normy czasu 
pracy ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim po-
zostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych 
norm. Odnosi się to zarówno do wynagrodzenia wypła-
canego w stałej miesięcznej wysokości, jak i wynagro-
dzenia wypłacanego według stawek godzinowych.

Zmiana wynikająca z wyroku TK

Wyrokiem z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, DzU z  
2013 r. poz. 791) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 
art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (dopuszczający sto-
sowanie skróconych norm czasu pracy za zgodą leka-
rza) jest niezgodny z art. 2 w zw. z art. 69 Konstytucji 
RP w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróco-
nego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczo-

nej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepeł-
nosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego 
o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. 
Przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 12 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, 
tj. 10 lipca 2014 r. Pracodawca powinien więc do mo-
mentu wejścia w życie wyroku TK stosować przepisy 
dotyczące skróconego czasu pracy dla pracowników ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności, którzy posiadają odpowiednie zaświadczenie od 
lekarza o skróconej normie czasu pracy.

Wyłączenia stosowania skróconych 
norm czasu pracy

Pracodawcy powinni także pamiętać, że zgodnie 
z art. 16 ustawy o rehabilitacji skróconych norm czasu 
pracy nie stosuje się:
■   do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
■  gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przepro-

wadzający badania profilaktyczne pracowników lub 
w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą 
osobą wyrazi na to zgodę.
Jeżeli więc osoba niepełnosprawna (bez względu na 

posiadany stopień niepełnosprawności) jest zatrudnio-
na przy pilnowaniu lub gdy lekarz przeprowadzający 
badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego 
braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełno-
sprawną, na jej pisemny wniosek, wyrazi na to zgodę, 
to do tej osoby należy stosować przepisy dotyczące 
czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy, a nie z usta-
wy o rehabilitacji.

MATEUSZ BRZĄKOWSKI
radca prawny, Polska Organizacja 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

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

malgorzata.nowakowska@infor.pl
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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roszczenia ze stosunku pracy Z WOKANDY

MICHAŁ CULEPA
 prawnik, specjalista ds. zatrudnienia, szkoleniowiec

Jakich roszczeń może dochodzić 
nauczyciel, jeżeli nie było podstaw 
do zatrudniania go na czas określony
Nauczyciel, z którym zawierano umowy na czas określony, mimo że nie było do tego podstaw, a następ-
nie nie przedłużono z nim umowy o pracę, może żądać ustalenia istnienia stosunku pracy w szkole. Tak 
uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 4 października 2013 r. (I PZP 3/13). 

Pan C. G. był nauczycielem zatrudnionym w szkole 
od 2003 r. Od 5 września 2003 r. z C. G. zawarto 

7 umów o pracę na czas określony. W 2003 r. C. G. miał 
status nauczyciela kontraktowego. 17 sierpnia 2009 r. 
uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. 

Już na początku roku szkolnego 2009/2010 istniała 
szansa zatrudnienia Pana C. G. w pełnym wymiarze na 
czas nieokreślony. Ostatecznie jednak  umowa o pracę 
z C. G. z 31 sierpnia 2010 r. została rozwiązana. 

Orzeczenia sądów

Od tej decyzji szkoły nauczyciel odwołał się do 
sądu, twierdząc, że szkoła powinna z nim zawrzeć 
umowę na czas nieokreślony. Zażądał ustalenia istnie-
nia stosunku pracy.

Sąd I instancji uznał powództwo i ustalił, że nauczy-
ciel C. G. jest zatrudniony na czas nieokreślony od 2003 r. 
oraz że do rozwiązania umowy w ogóle nie doszło.

Apelację od tego wyroku złożyła szkoła. Spowodowa-
ła ona, że sąd II instancji zwrócił się do Sądu Najwyższe-
go z zapytaniem, jakie roszczenie może w opisywanym 
przypadku przysługiwać zwolnionemu nauczycielowi.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego 

Sąd Najwyższy wskazał, że w wypadku zawarcia 
z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas 
określony przy braku ustawowych przesłanek nauczy-
ciel może żądać ustalenia istnienia stosunku pracy.

Sąd  przypomniał, że w prawie pracy obowiązuje 
względna nieważność czynności prawnych. Co do za-
sady nawet czynności wykonane niezgodnie z prawem 
są ważne i skuteczne, a pracownik przeciwko nim może 
wytoczyć roszczenia odszkodowawcze lub restytucyjne 
(przywrócenie do pracy).

W omawianym przypadku Sąd uznał, że nie doszło 
w ogóle do rozwiązania umowy o pracę. Czynność po-
legająca na wydaniu świadectwa pracy i niedopuszcze-
niu do pracy nie była czynnością prawną – oświadcze-
niem woli pracodawcy, ale jedynie oświadczeniem 
wiedzy, zresztą błędnej. Pracownik miał prawo więc 
wnosić o ustalenie istnienia stosunku pracy. Takie rosz-
czenie nie ma ograniczeń czasowych, takich jak odwo-
łanie od wypowiedzenia (które musi być złożone naj-
później 7 dni od doręczenia wypowiedzenia) czy 
roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie 
za bezprawne zwolnienie (14 dni od dnia zwolnienia).

Wnioski dla pracodawcy

W razie zawierania z nauczycielem wielokrotnie 
umów na czas określony, jeżeli nie ma do tego podstaw 
prawnych, pracownik ma prawo wystąpienia z roszcze-
niem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Roszczenie 
to nie musi być składane bezpośrednio po rozwiązaniu 
stosunku pracy.  Pracownik ma prawo do występowania 
o roszczenie maksymalnie w terminie 3 lat od zdarze-
nia „rozwiązującego” umowę o pracę. ■
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