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O TYM SIÊ MÓWI

Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa antykryzysowa
Senat 17 października br. przyj¹³ ustawê o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z ochron¹ miejsc 
pracy (dalej ustawa antykryzysowa). Ustawa antykryzysowa umo¿liwi m.in. wprowadzenie przestoju 
ekonomicznego oraz obni¿enie wymiaru czasu pracy pracownikom w okresie trudnej sytuacji fi nansowej 
przedsiêbiorcy. Oczekuje ona obecnie na podpis prezydenta.  .....................................................  8

TEMAT MIESI¥CA
Jakie korzyści daje pracodawcy przyjêcie studenta na praktyki   
Zatrudnianie studentów pozwala zwykle pracodawcom obni¿yæ koszty pracy. Nie daje takiej mo¿liwości 
zatrudnienie studenta na podstawie umowy o pracê, ale  przyjêcie do pracy studenta na umowê 
o praktyki absolwenckie stwarza ju¿ takie mo¿liwości.   ................................................................  9

WYNAGRODZENIA

Jak rozliczyæ świadczenie przyznane praktykantowi 
Praktyka absolwencka mo¿e odbywaæ siê odp³atnie lub nieodp³atnie. Podmioty przyjmuj¹ce 
na praktyki czêsto jednak oferuj¹ takim osobom świadczenia niepieniê¿ne. Powstaje wówczas 
w¹tpliwośæ, czy przekazanie takiego świadczenia jest zgodne z przepisami i jak wp³ywa na obowi¹zki 
podatkowe stron umowy o praktyki.  ...........................................................................................  19

ZUS

Jakie s¹ konsekwencje podania przez p³atnika sk³adek nieprawdziwych 
danych w ZUS IWA 
Za nieprawdziwe dane w ZUS IWA nale¿y uznaæ b³êdne dane, które p³atnik sk³adek poda³ w sposób 
zawiniony. Je¿eli ich podanie przyczyni siê do zani¿enia stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie 
wypadkowe, wówczas ZUS ustali stopê procentow¹ sk³adki na ca³y rok sk³adkowy w wysokości 150% 
stopy procentowej ustalonej na podstawie prawid³owych danych. ................................................  30

PRAWO PRACY

Jak pracodawca powinien przeciwdzia³aæ mobbingowi
Pracownik mo¿e byæ poddawany mobbingowi zarówno bezpośrednio przez pracodawcê, jak i przez 
wspó³pracowników. Za ka¿de takie zakazane dzia³anie odpowiada jednak pracodawca. Powinien on 
wprowadziæ jasne zasady przeciwdzia³ania takim zjawiskom – najlepiej przez opracowanie konkretnej, 
dopasowanej do realiów fi rmy polityki antymobbingowej.  .............................................................  10
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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Przejazdy publicznym transportem 
zbiorowym dla nauczycieli

Sejm wprowadził zmianę wysokości ulgi na prze-
jazd transportem zbiorowym dla nauczycieli z dotych-
czasowych 37% do 33%. Nowelizacja przyznaje rów-
nież prawo do ulgi nauczycielom pracującym 
w przedszkolach.

Celem nowelizacji było dostosowanie obecnego 
brzmienia przepisów do wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z 16 listopada 2010 r. (K 2/10, DzU nr 222, 
poz. 1456). W wyroku Trybunał orzekł, że przepisy 
pozbawiające nauczycieli zatrudnionych w przedszko-
lach prawa do ulgowych przejazdów środkami pub-
licznego transportu zbiorowego są niezgodne z Kon-
stytucją RP. Obowiązujące przepisy nie pozbawiały 
natomiast prawa do ulgi nauczycieli szkolnych i aka-
demickich. Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 
2014 r.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 11 paździer-
nika 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego trans-
portu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela, 
która została przekazana do Senatu.

Wymagania dotyczące kwalifikacji 
niektórych pracowników 
samorządowych

Od 23 października 2013 r. obowiązują zmiany 
w zakresie kwalifikacji dla pracowników samorządo-
wych. Określono w nich minimalne wykształcenie dla 
osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach 
w urzędzie pracy. Osoba zatrudniona na stanowisku 
lidera klubu pracy musi legitymować się wykształce-
niem co najmniej średnim. Ponadto osoba zatrudniona 
na stanowisku doradcy EURES w wojewódzkim urzę-
dzie pracy musi posiadać wykształcenie co najmniej 
wyższe oraz spełniać dodatkowo wymagania zawarte 
w Karcie EURES. Osoby zatrudnione na stanowi-
skach: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, spe-

cjalisty ds. programów, specjalisty ds. rozwoju zawo-
dowego, lidera klubu pracy oraz doradcy EURES 
w wojewódzkim urzędzie pracy muszą posiadać co 
najmniej roczne doświadczenie zawodowe. Natomiast 
osoby zatrudnione na stanowiskach: doradcy zawodo-
wego – stażysty, pośrednika pracy – stażysty, specjali-
sty ds. programów – stażysty, specjalisty ds. rozwoju 
zawodowego – stażysty oraz asystenta EURES w wo-
jewódzkim urzędzie pracy posiadające wyższe wy-
kształcenie nie muszą posiadać doświadczenia zawo-
dowego. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów 
do ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regu-
lujących wykonywanie niektórych zawodów (DzU 
z 2013 r. poz. 829).

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Rady 
Ministrów z 30 września 2013 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (DzU z  2013 r. poz. 1218).

Pracodawcy nie będą mogli żądać 
weksla od pracowników

Sejm 10 października 2013 r. rozpatrywał projekt 
nowelizacji Kodeksu pracy (druk 1752), który zakazuje 
stosowania weksli w stosunku do pracowników oraz 
żądania od swoich podwładnych oświadczenia o pod-
daniu się egzekucji lub o uznaniu długu. Rozwiązanie 
ma zabezpieczyć sytuację pracownika w sposób unie-
możliwiający złożenie deklaracji (weksla, oświadcze-
nia) dotyczącej przyszłego, lecz nieskonkretyzowanego 
roszczenia pracodawcy.

Nowelizacja przewiduje sankcje dla pracodawców, 
którzy będą żądali od swoich pracowników weksli lub 
innego zabezpieczenia w postaci kary grzywny od
1 tys. zł do 30 tys. zł.

Wszystkie weksle, złożone oświadczenia o podda-
niu się egzekucji lub o uznaniu długu będą nieważne 
z mocy prawa od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa została przekazana do Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
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Wymiana informacji między instytucjami 
ubezpieczeniowymi w państwach UE

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektro-
nicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpie-
czenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Celem zmiany przepisów jest usprawnienie 
wymiany informacji między instytucjami zabezpiecze-
nia społecznego w państwach wspólnoty europejskiej. 
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, 
obowiązująca w  UE, realizuje zasady: stosowania jed-
nego ustawodawstwa, równego traktowania obywateli, 
równego traktowania świadczeń, dochodów, okoliczno-
ści lub zdarzeń, sumowania okresów ubezpieczenia 
i zamieszkania w celu nabycia prawa do świadczeń 
oraz eksportu świadczeń dla osób zamieszkałych 
w państwach objętych koordynacją. Krajowe instytucje 
państw członkowskich współpracują ze sobą, wymie-
niając dane niezbędne do ustalenia praw i obowiązków 
ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców. Wymiana 
takich danych odbywa się obecnie na podstawie formu-
larzy i dokumentów w wersji papierowej. Do 1 maja 
2014 r. wszystkie państwa członkowskie zobowiązane 

zostały do włączenia się do Systemu Elektronicznej 
Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 
Społecznego. Po zmianie przepisów przekazywanie 
danych będzie się odbywać bezpośrednio, drogą elek-
troniczną, w ramach wspólnej bezpiecznej sieci zapew-
niającej poufność i ochronę danych. Polskie instytucje 
wykonujące zadania z zakresu zabezpieczenia społecz-
nego (przede wszystkim ZUS) powinny być przygoto-
wane do rozpoczęcia korzystania z systemu wymiany 
informacji (EESSI – system wysyłania i otrzymywania 
drogą elektroniczną standardowych dokumentów elek-
tronicznych) na 1 maja 2014 r. Od tego też dnia zacznie 
obowiązywać większość przepisów wprowadzonych na 
mocy projektowanej ustawy.

Takie zmiany zostaną wprowadzone na mocy 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany In-
formacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt 
ustawy został skierowany do pierwszego czytania 
w komisjach Administracji i Cyfryzacji oraz Polity-
ki Społecznej i Rodziny. ZUS nie wniósł do projektu 
żadnych uwag.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 
1–5 LISTOPADA 2013 r. 

1 LISTOPADA 
■  w tym dniu obowiązuje zakaz pracy pracowników 

w placówkach handlowych. 

5 LISTOPADA 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i rapor-

tów imiennych za październik 2013 r. przez płatni-

ków będących jednostkami budżetowymi i samorzą-
dowymi zakładami budżetowymi, 

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

OPRAC. KATARZYNA KALATA, JOANNA STOLARSKA

Aktualność ● Kompleksowość ● Poradniczość 
Zamów prenumeratę „Serwisu PP” – tel. 22 761 30 30
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI
 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)

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)

  PODATKI
Skala podatkowa w 2013 r. 

Podstawa obliczenia podatku w złotych 
Podatek wynosi

ponad do 

  85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł 

85 528 zł   14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 361, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1036) 

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2013 r. 

Przychody podatnika Miesięczne Roczne 
1 2 3

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania 
podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 

111,25 zł 1335,00 zł 

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) 

111,25 zł 2002,05 zł 

AKTUALNOŚCI
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1 2 3
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania 
podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie 
uzyskuje dodatku za rozłąkę) 

139,06 zł 1668,72 zł 

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a 
podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) 

139,06 zł 2502,56 zł 

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 361, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1036)

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek w 2013 r. Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

miesięczna roczna 

46,33 zł 556,02 zł 3091 zł

(j.t. DzU z 2012 r. poz. 361, 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 i  ob wiesz cze nie Pre ze sa GUS z 18 lu te go 2011 r. w spra wie prze cięt ne go wy na gro dze-
nia mie sięcz ne go w go spo dar ce na ro do wej w 2010 r. i w dru gim pół ro czu 2010 r. (MP z 2011 r. nr 15, poz. 156). 

Wysokość odpisów w 2013 r.
Odpis podstawowy Wysokość odpisu

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

1458,57 zł

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

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

182,32 zł

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

182,32 zł

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

218,79 zł

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

 NAUCZYCIELE

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

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

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

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

Świadczenie urlopowe nauczycieli 
Świadczenie urlopowe nauczycieli w 2013 r. wynosi – 1093,93 zł. 

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

Stan prawny na 17 października 2013 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

AKTUALNOŚCI
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KATARZYNA KALATA
specjalista w zakresie prawa pracy

Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa 
antykryzysowa
Senat 17 października br. przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 
pracy (dalej ustawa antykryzysowa). Ustawa antykryzysowa umożliwi m.in. wprowadzenie przestoju 
ekonomicznego oraz obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom w okresie trudnej sytuacji finanso-
wej przedsiębiorcy. Oczekuje ona obecnie na podpis prezydenta.

Poprzednia ustawa antykryzysowa z 1 lipca 2009 r. 
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 

pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035, 
ost. zm. DzU z 2010 r. nr 219, poz. 1445) obowiązywa-
ła do  31 grudnia 2011 r.

Ustawa antykryzysowa z 11 października 2013 r., 
tak jak poprzednia, ma zastosowanie do przedsiębior-
ców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej (DzU z 2013 r. poz. 672, 
ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1036), tj. osób fizycznych, 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędą-
cych osobą prawną (wykonującą we własnym imieniu 
działalność gospodarczą). Za przedsiębiorców uznaje 
się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wyko-
nywanej przez nich działalności gospodarczej.

Ustawa antykryzysowa przewiduje rozwiązania dla 
przedsiębiorców, u których m.in. spadły obroty gospo-
darcze (sprzedaż towarów lub usług) w wysokości nie 
niższej niż 15%. Obroty zostaną obliczone jako stosu-
nek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy przez Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP) do 
łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 
12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Pomoc wprowadzona w projekcie ustawy antykry-
zysowej jest pomocą de minimis w rozumieniu przepi-
sów prawa unijnego (bezzwrotną). 

Pracodawca na mocy projektowanych zmian będzie mógł:

■  wprowadzić przestój ekonomiczny, czyli okres, 
w którym pracownicy nie wykonują pracy z przy-
czyn ekonomicznych (niedotyczących pracownika 
pozostającego w gotowości do pracy), 

■  obniżyć wymiar czasu pracy swoim pracownikom, 
jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.
Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicz-

nym i obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przy-
sługiwać wynagrodzenie w łącznej wysokości co naj-
mniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, które 
będzie finansowane przez  FGŚP i pracodawcę.  

Środki z FGŚP będą przyznawane przez okres  
6 miesięcy w okresie 12-miesięcznego przestoju od 
dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbęd-
nymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń doku-
mentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do 
marszałka województwa właściwego ze względu na 
siedzibę tego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy 
uzyskają pomoc, będą zobowiązani do  rozliczenia się 
z otrzymanych świadczeń. 

Ustawa antykryzysowa umożliwi również uzyska-
nie wsparcia od starosty (prezydenta miasta na prawach 
powiatu) właściwego ze względu na siedzibę przedsię-
biorcy, dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów 
szkolenia pracowników, pod warunkiem że szkolenie 
będzie uzasadnione potrzebami przedsiębiorcy. Ustawa 
antykryzysowa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ■
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Jakie korzyści daje pracodawcy 
przyjęcie studenta na praktyki 
Zatrudnianie studentów pozwala zwykle pracodawcom obniżyć koszty pracy. Nie daje takiej możliwości 
zatrudnienie studenta na podstawie umowy o pracę, ale  przyjęcie do pracy studenta na umowę o praktyki 
absolwenckie już tak. Wykonywanie pracy przez praktykanta może być bowiem nawet bezpłatne. 

Rozmowa z Markiem Rotkiewi-
czem, ekspertem w zakresie prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, 
byłym pracownikiem Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Szczecinie. 

■ Czy poza zatrudnieniem w ramach 
stosunku pracy lub na podstawie umowy-zlecenia czy 
o dzieło pracodawca może znaleźć jakąś ciekawą for-
mę współpracy ze studentem? Chodzi mi przede 
wszystkim o formy jak najtańsze dla pracodawcy. 

– Myślę, że warto w tym zakresie zwrócić uwagę na 
ustawę z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich 
(DzU z 2009 r. nr 127, poz. 1052). Praktyka absolwen-
cka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania 
doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych 
niezbędnych do wykonywania pracy. Praktyka nakiero-
wana musi być przede wszystkim na podniesienie prak-
tycznych umiejętności zawodowych absolwenta. Skut-
kuje również realizacją określonej pracy na rzecz 
podmiotu przyjmującego na praktykę. 

Na praktykę może zostać przyjęty absolwent, czyli 
osoba, która spełnia łącznie dwie cechy: ukończyła co 
najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie 
ukończyła 30. roku życia. 

Absolwentem jest w tym znaczeniu nie tylko osoba, 
która zakończyła już edukację, ale również osoba, któ-
ra zakończyła pewien jej poziom (co najmniej gimna-
zjum) i kontynuuje naukę (np. na studiach). 

Praktyka może być wykonywana nieodpłatnie lub od-
płatnie (przy ograniczeniu maksymalnego miesięcznego 
świadczenia pieniężnego do kwoty 3200 zł). Co ważne, umo-
wa absolwencka nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych 

i ubezpieczenia zdrowotnego. Od świadczenia otrzymywa-
nego przez praktykanta nie opłacamy zatem składek. 

Nie zawsze oczywiście można zastosować taką umo-
wę. Trudno mówić, że cel jej zawarcia zostanie spełnio-
ny przy roznoszeniu ulotek czy przy prostych pracach 
fizycznych. W przypadku   np. prac biurowych, przy 
obsłudze maszyn, powiązanych ze współpracą z pod-
miotami zewnętrznymi, działaniem w grupie pracowni-
czej w pełni taka forma współpracy może się sprawdzić. 

■ Czy umowy o praktyki absolwenckie mogą być 
zawierane w sposób powtarzalny? 

– W tym zakresie istnieją znaczące ograniczenia. 
Praktyka może trwać maksymalnie 3 miesiące. Możliwe 
jest co prawda zawarcie kolejnej umowy między tymi sa-
mymi stronami, ale tylko wówczas, gdy łącznie umowy 
te nie zostały zawarte na okresy dłuższe niż 3 miesiące.

■ Wracając jeszcze do umów-zleceń. Niekiedy praco-
dawcy wychodzą z założenia, że jeśli umowa taka za-
warta jest ze studentem, to w żadnym razie nie zosta-
nie uznana za umowę o pracę, gdyż wiadomo, że to 
tylko „dorabianie” na studiach. Czy takie rozumowa-
nie jest prawidłowe? 

– Tak, to, z kim zwierana jest umowa, nie ma zna-
czenia w kontekście zakazu zawierania umów cywilno-
prawnych mających istotne cechy umów o pracę. Jeśli 
więc umowa-zlecenie będzie faktycznie „ukrytą” umo-
wą o pracę, to za taką zostanie uznana w razie postępo-
wania kontrolnego lub sądowego. Natomiast to, że zle-
ceniobiorcą jest osoba posiadająca status studenta, nie 
będzie miało w tym przypadku żadnego znaczenia. 

ROZMAWIAŁ MICHAŁ RYLSKI

Więcej na temat za-
trudniania prakty-
kantów na str. 19. 
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ANDRZEJ MAREK
sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

Jak pracodawca powinien 
przeciwdziałać mobbingowi 
Pracownik może być poddawany mobbingowi zarówno bezpośrednio przez pracodawcę, jak i przez 
współpracowników. Za każde takie zakazane działanie odpowiada jednak pracodawca. Powinien on 
wprowadzić jasne zasady przeciwdziałania takim zjawiskom – najlepiej przez opracowanie konkretnej, 
dopasowanej do realiów firmy polityki antymobbingowej.

Mobbing oznacza działania lub zachowania doty-
czące pracownika lub skierowane przeciwko 

pracownikowi, polegające na uporczywym i długo-
trwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, po-
wodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmiesze-
nie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników (art. 943 § 2 Kodeksu 
pracy, dalej k.p.). Takie zjawisko może powstawać na 
różnych płaszczyznach: pionowej (najczęściej relacja 
przełożony i  podwładny) i poziomej (pomiędzy pra-
cownikami na równorzędnych stanowiskach). 

Co wpływa na powstawanie mobbingu

Pracodawca powinien na bieżąco analizować za-
chowania podwładnych (szczególnie osób na stanowi-
skach kierowniczych). Powinien też zwracać uwagę na 
relacje występujące w strukturze organizacyjnej, 
praktykę zakładową (panujące zwyczaje) oraz zacho-
wania pracowników, które zwiększają ryzyko wystą-
pienia w firmie mobbingu. 

W praktyce wskazuje się na typowe negatywne ce-
chy organizacji pracy, w której można obserwować zja-
wisko przemocy psychicznej. Należą do nich: 
■  wyznaczanie zbyt mało czasu do wykonania pilnych zadań, 
■  obarczenie pracownika dużą odpowiedzialnością, 

przy równoczesnym ograniczeniu mu możliwości 
podejmowania decyzji oraz niedocenianie działań 
podwładnych, 

■  brak jednoznacznie określonych zakresów obowiąz-
ków (klarownych i jasnych opisów stanowisk pracy), 
co skutkuje niemożliwością jednoznacznego ustale-
nia, jaka liczba przydzielonych zadań stanowi jesz-
cze normę, a jaka jest wyrazem niechęci ze strony 
przełożonego,

■  zła atmosfera w miejscu pracy – brak koleżeńskich 
zachowań, możliwości uzyskania wsparcia od współ-
pracowników, np. przy jednoczesnym izolowaniu 
pracownika od reszty zespołu, często powodują 
u  pracownika poczucie zagrożenia, niepewności 
i zwiększają ryzyko zaistnienia mobbingu w grupie. 
Mobbing częściej występuje w źle zarządzanych ze-

społach pracowniczych, które cechuje przesadna dy-
scyplina, nacisk na wzrost produktywności kosztem 
wydatków na zasoby ludzkie, brak pomysłów na roz-
wiązywanie konfliktów, zbyt mocno zhierarchizowana 
struktura, ciągłe przekształcenia organizacyjne, niewy-
kwalifikowana kadra kierownicza. Do jego powstawa-
nia przyczyniają się do też również złe nawyki bezpo-
średnich przełożonych pracownika czy niewłaściwe 
pojmowanie przez nich ich roli w firmie – zamiast dą-
żyć do zapobiegania takim negatywnym zjawiskom, 
często są ich źródłem.

Co powinno zaniepokoić pracodawcę

Istnieje pewna grupa zachowań pracowników, na 
które powinien zwrócić uwagę pracodawca. Mogą one 
bowiem świadczyć o powstawaniu zjawiska mobbingu 

Czy pracodawca może zakazać wy-
chodzenia pracownikom poza firmę 
w czasie przerwy w pracy – dowiesz 
się z „Serwisu PP” nr 45/2013.
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w zakładzie pracy. Do zachowań tych należy zaliczyć 
pogłębiające się podenerwowanie i rozdrażnienie pra-
cownika, nagły brak zapału i chęci do pracy, spadek 
jakości lub ilości wykonywanej pracy, liczne pomyłki, 
zwiększona absencja chorobowa, powtarzające się 
prośby o zmianę stanowiska pracy. Obserwacja tych za-
chowań i odpowiednia na nie reakcja może pozwolić 
pracodawcy na wykrycie sprawcy i niedopuszczenie do 
powstania u mobbingowanych pracowników negatyw-
nych skutków w sferze zdrowia psychicznego i fizycz-
nego. 

Istotne przeciwdziałanie 

Pracodawca nie tylko sam nie może stosować mob-
bingu, ale ma też – znacznie szerszy – obowiązek prze-
ciwdziałania mu. Jest to podstawowy obowiązek 
pracodawcy, a jego naruszenie może – w danych oko-
licznościach faktycznych – stanowić podstawę do roz-
wiązania umowy przez pracownika na podstawie 
art. 55 § 11 k.p. 

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w spółce z o.o. poinformował preze-

sa zarządu spółki, że bezpośredni przełożony od kilku mie-

sięcy stosuje wobec niego mobbing. Zarząd spółki nie zare-

agował na pismo pracownika. Wobec tego pracownik 

rozwiązał umowę o pracę, powołując się na naruszenie 

przez pracodawcę podstawowego obowiązku polegające-

go na nieprzeciwdziałaniu mobbingowi w zakładzie pracy. 

Postępowanie pracodawcy było nieprawidłowe. Powinien 

on podjąć procedurę w celu wyjaśnienia sytuacji i jeżeli 

stwierdzi takie negatywne zachowania – przeciwdziałać 

mobbingowi.

Przeciwdziałanie mobbingowi może mieć istotne 
znaczenie dla odpowiedzialności pracodawcy wobec 
ofiary mobbingu. Przyjmując pogląd – wyrażony przez 
Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (I PK 
35/11, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) – o kontrakto-
wej podstawie (art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p.) 

odpowiedzialności pracodawcy za mobbing, pracodaw-
ca mógłby, jeśli nie całkowicie uwolnić sie od takiej 
odpowiedzialności, to co najmniej znacznie ją ograni-
czyć, wykazując, że zrobił wszystko, aby do mobbingu 
w firmie nie doszło.

Odpowiednia polityka 
antymobbingowa pracodawcy

W wielu firmach opracowywana jest tzw. polityka 
antymobbingowa. Do jej elementów należy zaliczyć 
działania prewencyjne (ograniczające ryzyko wystą-
pienia mobbingu) polegające na:
■  wprowadzeniu precyzyjnego podziału obowiązków, 
■  stosowaniu jasnych i sprawiedliwych kryteriów 

w zakresie: 
– oceny pracowników, 
– zasad odpowiedzialności pracowniczej, 
– zasad wynagradzania, 
–  zapewnienia pracownikom możliwości swobod-

nego (w granicach prawa) wypowiadania się 
i wyrażania krytyki, 

■  tworzeniu przez pracodawcę przyjaznych relacji 
w miejscu pracy (spotkania integracyjne, festyny ro-
dzinne itp.).
Przydatne jest też stosowanie tzw. systemu wczes-

nego ostrzegania o zjawisku mobbingu. Mogą to być 
anonimowe ankiety na temat mobbingu, skrzynka do 
anonimowych skarg umieszczona w odpowiednim 
miejscu, specjalnie stworzony adres e-mailowy. Stoso-
wanie tych ostatnich środków może wprawdzie powo-
dować ryzyko składania przez pracowników częstych 
i bezpodstawnych doniesień, ale jeśli tylko uchroni pra-
codawcę od odpowiedzialności za mobbing, to warto, 
aby taką procedurę wprowadził.

Zalecane jest też zamieszczenie przez pracodawcę 
w regulaminie pracy (lub odrębnym wewnątrzzakłado-
wym akcie) postanowień określających:
■  jakie działania lub zachowania uznaje się w firmie 

za niepożądane (oraz wyjaśnienie pracownikom 
czym jest mobbing),

■  obowiązek zgłaszania pracodawcy przejawów mob-
bingu, 
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■  sposób i formy zgłaszania przejawów mobbingu, np. 
ustna lub pisemna (ankieta, anonimowe skargi, zgło-
szenie bezpośredniemu przełożonemu, kierowniko-
wi działu kadr itp.), ewentualnie wyznaczenie kon-
kretnych godzin, w których każdy pracownik może, 
z pominięciem drogi służbowej, osobiście przedsta-
wić sprawę pracodawcy, 

■  postanowienia o objęciu poufnością całości postępo-
wania wyjaśniającego,

■  wskazanie osób upoważnionych do prowadzenia po-
stępowania wyjaśniającego, np. komisja składająca 
się z przedstawiciela pracodawcy, pracowników oraz 
zawodowego psychologa,

■  termin na przeprowadzenie wyjaśnień,
■  procedurę, według której ma toczyć się postępowa-

nie wyjaśniające, 
■  sankcje wobec sprawcy, gdy okaże się, że doszło do 

mobbingu. 
Opracowanie i przestrzeganie w praktyce polityki 

antymobbingowej pozwoli również pracodawcy na 
obronę przed fałszywymi oskarżeniami o mobbing ze 
strony pracowników. Często zdarza się, że pracownik 
oskarża pracodawcę o mobbing, nie mając do tego 
podstaw, np. gdy nie odpowiadają mu zmiany organi-
zacyjne wprowadzone w zakładzie pracy lub następuje 
zmiana na stanowisku osoby kierującej. Przy istnieją-
cej polityce antymobbingowej, takie zjawiska mogły 
być wyeliminowane. Ostatecznie takie zarzuty są rów-
nież oceniane przez sąd pracy, pod kątem ich prawdzi-
wości.

Pracownik nie może zarzucić pra-
codawcy mobbingu tylko z powo-
du wprowadzania w firmie zmian 
organizacyjnych, które ocenił on 
negatywnie. 

W ramach przeciwdziałania mobbingowi praco-
dawca powinien rozważyć stworzenie systemu kon-
troli antymobbingowej, który ma na celu nie tylko 
odnajdywanie sprawców zachowań mobbingowych 
(i ich karanie), ale głównie wczesne wykrywanie 

i  analizowanie przyczyn mobbingu. Chodzi o zapew-
nienie odpowiednich zasad (standardów) postępowa-
nia w przypadku wystąpienia przejawów mobbingu 
i monitoring relacji w zespołach pracowniczych 
(szczególnie w relacji przełożony–podwładny), zbie-
ranie i notowanie wszelkich sygnałów świadczących 
o występowaniu prześladowań lub przemocy wśród 
pracowników. Pomocne może być w tym zakresie 
okresowe przeprowadzanie ankiet wśród pracowni-
ków. Jeśli u pracodawcy zostanie opracowany i przy-
jęty odrębny dokument (regulamin lub zarządzenie) 
wprowadzający procedurę antymobbingową, pracow-
nicy powinni potwierdzić na piśmie zapoznanie się 
z jego treścią.

Pracodawca, żeby przeciwdziałać 
mobbingowi, powinien opraco-
wać procedurę antymobbingową 
i zapoznać z nią pracowników.

W praktyce zdarza się, że pracodawcy opracowują 
i przedkładają pracownikom do podpisu zbiór zasad 
etyki. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 29 marca 2007 r. (PK 228/06, OSNP 
2008/9–10/100), uznając, że pracodawca może poinfor-
mować pracownika o jego obowiązkach w zakresie 
przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia 
społecznego (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.) przez zapoznanie 
go na piśmie z obowiązującymi zasadami etyki. Odmo-
wa podpisania przez pracownika takiego pisma nie sta-
nowi jednak naruszenia obowiązku pracowniczego 
(może nim natomiast być samo naruszanie zasad 
współżycia społecznego, choćby przez stosowanie 
mobbingu wobec współpracowników lub podwład-
nych).

Z praktyki wynika też, że jednym z najważniej-
szych (i efektywnych) elementów działań przeciwdzia-
łających mobbingowi jest przeprowadzanie wśród pra-
cowników akcji informacyjnej (szkoleń), w ramach 
których wskazuje się, jakie konkretne zachowania sta-
nowią mobbing i jakie są możliwe jego skutki (zarów-
no w sferze prawnej, jak i zdrowia pracownika). 
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Przedstawione wyżej różne formy przeciwdziałania 
mobbingowi pracodawca powinien stosować w zależ-
ności od wielkości i struktury organizacyjnej praco-
dawcy. W  przypadku mniejszych pracodawców wy-
starczająca może się okazać obserwacja relacji per-
sonalnych czy też rozmowy z pracownikami, odpo-
wiedni dobór kadr oraz reakcja na niewłaściwe zacho-
wania pracowników.

Gdy już mobbing wystąpił

Jeśli do pracodawcy dotrą sygnały o występujących 
wśród pracowników zachowaniach mobbingowych (na 
stanowiskach równorzędnych lub w relacji przełożony– 
podwładny), wówczas powinien on przede wszystkim 
przeprowadzić wewnętrzne postępowania wyjaśniające 
(w tym rozmowę z mobberem o skutkach prawnych 
stosowania mobbingu), a także – w ramach potrzeby 
i swoich możliwości – zapewnić pomoc (psychologicz-
ną) ofierze mobbingu. Pracodawca po uzyskaniu wyni-
ków takiego postępowania będzie musiał sam ocenić, 
czy dane zachowania wypełniają cechy mobbingu. 
W przypadku ustalenia pozytywnego pracodawca po-
winien rozważyć zastosowanie wobec sprawcy określo-
nych sankcji. Może to być kara porządkowa, wypowie-
dzenie umowy o pracę ze wskazaniem jako przyczyny 
stosowania mobbbingu wobec innych pracowników, 
a nawet – w konkretnych okolicznościach faktycznych 
– rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiasto-
wym z winy pracownika. Potwierdził to Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 29 czerwca 2005 r. (I PK 290/04, OSNP 
2006/9–10/149, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), wska-
zując, że zachowanie pracownika na stanowisku kie-
rowniczym polegające na ubliżaniu współpracowni-
kom może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 
pkt 1 k.p.).

PRZYKŁAD

Kierownik jednego z działów stosował wobec swojego pod-

władnego mobbing polegający na długotrwałym (kilkana-

ście miesięcy) ubliżaniu pracownikowi, podważaniu jego 

kompetencji zawodowych i  nakładaniu na niego dodatko-

wych (niewynikających z umowy o pracę) obowiązków. Aby 

je zrealizować na czas, pracownik musiał wielokrotnie zo-

stawać dłużej w pracy. Po wyjaśnieniu całej sytuacji prezes 

zarządu spółki – biorąc pod uwagę długotrwałość tych 

działań, ich natężenie oraz poważne skutki dla zdrowia pra-

cownika (rozstrój zdrowia – ciągłe przemęczenie i zasłab-

nięcia) – rozwiązał z kierownikiem działu umowę o pracę ze 

względu na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 

polegające na stosowaniu mobbingu wobec podwładnego 

(art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Postępowanie pracodawcy było pra-

widłowe.

Odpowiedzialność pracodawcy

Za skutki mobbingu zawsze odpowiada pracodaw-
ca. Ponosi on zatem odpowiedzialność nie tylko wów-
czas, gdy sam dopuścił się mobbingu wobec pracowni-
ka, ale także wtedy, gdy sprawcą mobbingu był inny 
pracownik (np. bezpośredni przełożony pracownika 
bądź inny współpracownik), a pracodawca tolerował 
(akceptował) takie zachowanie (nie przeciwdziałał 
mobbingowi). Poszkodowany pracownik, u którego 
mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić 
od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za do-
znaną krzywdę, a jeśli wskutek mobbingu rozwiązał 
umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodaw-
cy odszkodowania w wysokości nie niższej niż mini-
malne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podsta-
wie odrębnych przepisów (w 2013 r. wynosi ono 
1600 zł, zaś w 2014 r. będzie to kwota 1680 zł). Praco-
dawca musi też brać pod uwagę inne skutki mobbingu, 
np. możliwe pogorszenie reputacji firmy, mniejszą 
efektywność pracowników. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 52 § 1 pkt 1, art. 55 § 11, art. 943 § 2, art. 100 § 2 pkt 6, art. 300 ustawy z 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1028),

 ■ art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93, 
ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1370).
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ANNA KOS
specjalista z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego

Jakie konsekwencje może ponieść 
urzędnik samorządowy 
za niedopełnienie lub naruszenie 
obowiązków służbowych
Zajmowanie stanowiska wyższego szczebla w jednostkach samorządu terytorialnego wiąże się nie tylko 
z większymi kompetencjami. W przypadku nieprzestrzegania przez pracownika obowiązków pracodaw-
ca ma prawo ukarać urzędnika, a nawet zwolnić go z pracy.

Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego 
nie mają jednak pełnej swobody w karaniu swo-

ich podwładnych. Katalog zachowań urzędnika samo-
rządowego, za jakie może on zostać ukarany, oraz ro-
dzaje kar, które mogą być wobec niego zastosowane, są 
bowiem ściśle określone.

Okresowa ocena pracy

Jedną z form dyscyplinowania pracowników samorzą-
dowych jest okresowa ocena ich pracy. Obejmuje ona pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 
– w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Ocena okresowa dotyczy podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych i zobowiązań wynikających z cha-
rakteru wykonywanej pracy. Katalog ten ma charakter 
zamknięty i obejmuje obowiązki:
■  dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz 

o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu pub-
licznego oraz indywidualnych interesów obywateli,

■  przestrzegania Konstytucji RP i innych przepisów prawa,
■  wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
■  udzielania informacji organom, instytucjom i oso-

bom fizycznym oraz udostępniania dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której 
pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie za-
brania,

■  dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,
■  zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach 

z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz 
współpracownikami,

■  zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza 
nim,

■  stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji za-
wodowych,

■  sumiennego i starannego wykonywania poleceń 
przełożonego.
Ocena pracownika samorządowego sporządzana 

jest przez bezpośredniego przełożonego w określonych 
przedziałach czasowych – nie rzadziej niż raz na 2 lata 
i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Ocena musi mieć 
charakter pisemny. W przepisach ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych nie wskazano 
natomiast, według jakich kryteriów powinna być ona 
sporządzana ani jaka powinna być skala ocen. Kierow-
nik jednostki powinien określić to w drodze zarządze-
nia. Sam ustala zatem:
■  sposób dokonywania okresowych ocen,
■  okresy, za które sporządzana jest ocena,
■  kryteria, na podstawie których ocena jest sporządzana,
■  skalę ocen

– biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego doko-
nywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jed-

 obowiązki pracownika
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nostki (art. 28 ustawy o pracownikach samorządo-
wych).

Niezwłocznie po sporządzeniu oceny jest ona prze-
kazywana ocenianemu pracownikowi samorządowemu 
oraz kierownikowi jednostki, w której oceniany jest za-
trudniony.

Pracownikowi samorządowemu przysługuje odwo-
łanie od dokonanej oceny do kierownika jednostki, 
w której jest zatrudniony – w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia oceny. Odwołanie jest rozpatrywane w ter-
minie 14 dni od dnia jego wniesienia.

W przypadku uzyskania przez pracownika nega-
tywnej oceny, sporządzana jest ponowna ocena – jed-
nak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia 
zakończenia poprzedniej oceny. Jeżeli jest ona ponow-
nie negatywna – umowa o pracę z pracownikiem ulega 
rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
(art. 27 ust. 9 ustawy o pracownikach samorządowych).

PRZYKŁAD

Urzędnik jednostki samorządowej otrzymał negatywną 

ocenę okresową swojej pracy. Złożył odwołanie od tej oceny 

i ponownie otrzymał ocenę negatywną. Zamierza od takiej 

decyzji kierownika odwołać się do sądu pracy. W tej sytuacji 

będzie to jednak niemożliwe. Od negatywnej oceny okreso-

wej pracownik samorządowy nie może odwołać się do 

sądu pracy. Kierownik urzędu, w przypadku uwzględnienia 

odwołania pracownika, może zmienić przeprowadzoną 

ocenę bądź dokonać jej po raz drugi. Od rozstrzygnięcia kie-

rownika urzędu nie przysługuje żaden środek zaskarżenia 

– w szczególności odwołanie do sądu pracy. Odwołanie 

przysługuje dopiero w przypadku wypowiedzenia umowy 

o pracę będącej konsekwencją uzyskania drugiej, następu-

jącej po sobie, negatywnej oceny pracy urzędnika. W tej sy-

tuacji konsekwencją ponownej negatywnej oceny będzie 

rozwiązanie umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę z negatywnie ocenio-
nym pracownikiem samorządowym następuje z mocy 
prawa. Oznacza to, że kierownik – pracodawca nie 

musi w tym celu składać pracownikowi odrębnego 
oświadczenia woli (wypowiedzenia).

Procedura przewidziana dla pracowników zajmują-
cych stanowiska inne niż urzędnicze może być taka 
sama jak w przypadku pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych – może też zostać uprosz-
czona bądź nawet rozszerzona. Wynika to z prawa pra-
codawcy do oceny pracy pracowników i stopnia wywią-
zywania się przez nich z obowiązków pracowniczych. 
Decyzja w tym zakresie należy do kierownika urzędu.

Kierownik urzędu może objąć pro-
cedurą ocen okresowych również 
pozostałych pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach innych 
niż urzędnicze.

Ograniczenie dodatkowych zajęć 
pracownika

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowi-
sku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku 
urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostają-
cych w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które 
wykonuje w ramach obowiązków służbowych (art. 30 
ustawy o pracownikach samorządowych). Chodzi o za-
kaz wykonywania dodatkowych zajęć, wywołujących 
uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesow-
ność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikają-
cymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracow-
nika samorządowego któregokolwiek z takich zakazów 
– niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedze-
nia, stosunek pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

Dodatkowe zajęcia mogą być wykonywane zarów-
no na dowolnej podstawie prawnej, jak i bez niej. Nie 
ma również znaczenia: rodzaj podmiotu, na rzecz któ-
rego są one wykonywane, podstawa prawna, czas trwa-
nia czy ich charakter oraz częstotliwość. Bez znaczenia 
dla odpowiedzialności takiego pracownika jest również 
odpłatny lub nieodpłatny charakter wykonywanych za-
jęć. Zarzut naruszenia art. 30 ust. 1 ustawy o pracowni-
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kach samorządowych nie wymaga wykazania konkret-
nych przykładów stronniczości lub interesowności.

PRZYKŁAD

Urzędnik jednostki wykonuje nieodpłatnie dodatkowe zada-

nia poza pracą w jednostce. Dotyczą one jednak zakresu 

zadań, jakie powierzone mu zostały w ramach zajmowane-

go stanowiska. W tej sytuacji może narazić się on na zarzut 

stronniczości. Powinien więc powstrzymać się od świad-

czenia takich usług na rzecz zewnętrznego podmiotu.

Prowadzenie przez pracownika samorządowego 
działalności gospodarczej obejmującej czynności ściśle 
związane z jego obowiązkami pracowniczymi stanowi 
przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy 
o pracę (art. 30 ust. 2 ustawy o pracownikach samorzą-
dowych). Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie 
umowy o pracę na podstawie tego przepisu jest możli-
wość wywołania wykonywanymi czynnościami podej-
rzenia o stronniczość i interesowność. Pracodawca nie 
musi zatem wykazywać, że pracownik wykonywał 
swoje obowiązki stronniczo lub interesownie 
– a zwłaszcza że uzyskiwał w związku z ich wykony-
waniem jakiekolwiek korzyści (wyrok SN z 18 czerwca 
1998 r., I PKN 188/98, OSNP 1999/13/421).

Dodatkowe zajęcia, uzasadniające odpowiedzial-
ność pracowników samorządowych, można podzielić 
na 2 kategorie:
■  zajęcia pozostające w sprzeczności lub związane 

z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków 
służbowych, wywołujące uzasadnione podejrzenie 
o stronniczość lub interesowność,

■  zajęcia sprzeczne z obowiązkami wynikającymi 
z ustawy o pracownikach samorządowych.
W przypadku pierwszej kategorii dopiero spełnie-

nie obu przesłanek wskazanych przez ustawodawcę 
(pozostawanie w sprzeczności lub związanie z zajęcia-
mi wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych 
oraz wywoływanie uzasadnionych podejrzeń o stronni-
czość i interesowność) powoduje odpowiedzialność 

pracownika. Sama sprzeczność zajęć lub ich związanie 
z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków 
służbowych stanowią jedynie obawę naruszenia przepi-
su. Jednak dopiero wystąpienie uzasadnionego podej-
rzenia o stronniczość lub interesowność przesądza 
o naruszeniu przepisów.

Samo wykonywanie dodatkowych 
zajęć związanych z zajęciami  
w ramach obowiązków służbo-
wych, w przypadku gdy nie wywo-
łują one uzasadnionych podejrzeń 
o stronniczość lub interesowność, 
jest dozwolone.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pra-
cownika samorządowego któregoś z zakazów na praco-
dawcy ciąży obowiązek niezwłocznego rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Oświadczenia urzędników 
samorządowych – obowiązkowe

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku 
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędni-
czym, ma obowiązek złożyć oświadczenie o prowadze-
niu działalności gospodarczej. Oświadczenie takie pra-
cownik składa kierownikowi urzędu, w którym jest 
zatrudniony – w terminie 30 dni od dnia podjęcia (rozpo-
częcia) działalności lub zmiany jego charakteru (rodza-
ju). Obowiązujące przepisy nie wymagają wprawdzie 
oświadczenia w formie pisemnej – co dopuszcza również 
formę ustną – jednak do celów dowodowych zasadne wy-
daje się zachowanie formy pisemnej. Sankcją za niezło-
żenie w terminie oświadczenia jest kara upomnienia lub 
nagany, które mają charakter obligatoryjny. Tym samym 
pracodawca nie może odstąpić od ich wymierzenia.

Zasady i tryb nakładania kary za niezłożenie 
oświadczenia w terminie są analogiczne do tych prze-
widzianych w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (dalej k.p.). W takich przypadkach nie stosuje się 
jednak zasady, zgodnie z którą kara nie może być za-
stosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiado-
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mości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po 
upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego narusze-
nia. Do urzędników samorządowych naruszających za-
sady składania oświadczenia o prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej nie stosuje się więc ograniczeń 
przewidzianych w Kodeksie pracy (art. 109 § 1 k.p.). 
Nagana i upomnienie mogą zatem zostać nałożone nie-
zależnie od czasu, jaki upłynął od terminu, w którym 
pracownik miał obowiązek złożyć oświadczenie.

PRZYKŁAD

Pracownik samorządowy zajmujący kierownicze stanowisko 

urzędnicze nie złożył oświadczenia o prowadzonej działalno-

ści gospodarczej. Kierownik urzędu dowiedział się o tym fak-

cie dopiero po 4 miesiącach. W tym przypadku urzędnik 

może być ukarany naganą w każdym czasie. Kierownik nad-

zorujący urzędnika ma obowiązek ukarać go naganą lub upo-

mnieniem, niezależnie od czasu, jaki upłynął od terminu, 

w którym pracownik miał obowiązek złożyć oświadczenie.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświad-
czeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powo-
duje odpowiedzialność karną urzędnika samorządowe-
go. Pracownik samorządowy, który – składając zeznanie 
mające służyć za dowód – zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 
(art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks kar-

ny). Skazanie urzędnika samorządowego za takie prze-
stępstwo spowoduje jego dyscyplinarne zwolnienie 
z pracy. Kierownik w razie popełnienia przez pracow-
nika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, 
które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowa-
nym stanowisku (jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub 
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem), zwal-
nia go z pracy w trybie natychmiastowym (art. 52 k.p.).

Na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, pracownik 
samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, 
w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, ma 
obowiązek złożyć oświadczenie o stanie majątkowym 
(art. 32 ustawy o pracownikach samorządowych). 
W przypadku oświadczeń majątkowych – inaczej niż 
w odniesieniu do oświadczeń o prowadzeniu działalności 
gospodarczej – ustawa o pracownikach samorządowych 
nie przewiduje sankcji za ich niezłożenie lub za złożenie 
oświadczenia w sposób nierzetelny. Wobec tego należy 
uznać, że za niezłożenie oświadczenia majątkowego czy 
złożenie go w sposób nierzetelny urzędnikowi grozi jedy-
nie odpowiedzialność porządkowa, przewidziana w prze-
pisach Kodeksu pracy – czyli kary upomnienia i nagany.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 24, art. 27, art. 28, art.  30, art. 32 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracowni-

kach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 645),
 ■ art. 52, art. 109 § 1 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),
 ■ art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1974 r. – Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553, ost. 

zm. DzU z 2013 r. poz. 1036).

MAREK SKAŁKOWSKI
specjalista w zakresie prawa pracy

Kto nie może pracować w placówkach 
handlowych 1 i 11 listopada
Pracodawca (prowadzący hurtownię) ustalił pracownikom pracę 1 listopada 2013 r. Prawdopodobnie 
taka sytuacja ma się powtórzyć również 11 listopada. Twierdzi, że nie może sobie pozwolić na przerwy 
w handlu, ponieważ w poprzednich miesiącach firma miała bardzo niskie obroty. Poza tym ma w swojej 
ofercie m.in. znicze, których najwięcej sprzedaje 1 listopada. Czy pracodawca może nakazać pracowni-
kom pracować w te dni? – pyta Czytelnik z Warszawy.

czas pracy 
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Planując pracę w listopadzie, pracodawcy powinni 
pamiętać, że pracowników placówek handlowych 

obowiązuje zakaz pracy w święta (art. 1519a § 1 Ko-
deksu pracy, dalej k.p.). Nie można zatem wyznaczyć 
pracownikom pracującym w placówkach handlowych 
pracy 1 listopada (Dzień Wszystkich Świętych) 
i 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości). Pra-
codawca nie może nakazać więc pracownikom pracy 
w te dni.

Pracodawcy nie mogą polecić pracownikom pracy 
w placówkach handlowych także w przypadku, gdy 
święto przypada w niedzielę (art. 1519a § 2 k.p.). Prze-
pisy prawa pracy nie definiują pojęcia placówki han-
dlowej. Zdaniem Ministerstwa Pracy przy wykładni 
pojęcia „placówka handlowa” należy się posiłkować 
Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz wyjaś-
nieniami występującymi w słownikach języka polskie-
go. Za placówkę handlową należy więc uznać każdą 
placówkę, której główną działalnością jest handel. Do-
tyczy to wszelkich zakładów, które kupują wyroby 
w celu ich sprzedaży. Przy czym chodzi tu o działal-
ność handlową zarówno hurtową, jak i detaliczną. Pla-
cówką handlową są więc zarówno sklepy, hurtownie 
czy domy wysyłkowe, jak też stoiska i stragany. Nie ma 
znaczenia wielkość danej placówki czy liczba zatrud-
nionych w niej pracowników.

PRZYKŁAD

Pracodawca prowadzący hurtownię kwiatów polecił swoim 

pracownikom sprzedawać 1 listopada na straganie kwiaty 

i znicze. Takie postępowanie pracodawcy jest nieprawidło-

we. Zakaz pracy w święta w placówkach handlowych doty-

czy też handlu na straganie.

Zgodnie ze stanowiskiem PIP zakaz pracy w pla-
cówkach handlowych nie dotyczy m.in. stacji benzyno-
wych, aptek czy cukierni. Zdaniem PIP takiego rodzaju 
placówki, oprócz sprzedaży oferowanych przez siebie 
produktów, pełnią pewną formę usługową, a ponadto ze 
względów społecznych powinny być czynne w dniach 
świątecznych.

Zakaz pracy w placówkach handlowych dotyczy 
wszystkich pracowników, a nie tylko tych, którzy pra-
cują przy sprzedaży. Obejmuje on również np. pracow-
ników ochrony czy informatyków. Zakaz pracy w han-
dlu nie dotyczy osób niebędących pracownikami, czyli 
np. pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych 
czy właścicieli sklepów. Te osoby mogą pracować 
w handlu w dni świąteczne.

Za pracę w święto uważa się pracę wykonywaną 
między godziną 6.00 w dniu świątecznym a godziną 
6.00 w dniu następnym (art. 1519 § 2 k.p.).

PRZYKŁAD

Pracodawca nie ustalił w firmie innych, niż określone w Ko-

deksie pracy, godzin pracy w święto. Praca w sklepach na-

leżących do tego pracodawcy odbywa się 24 godziny na 

dobę na 3 zmianach. W nocy z 31 października na 1 listopa-

da pracodawca zaplanował pracownikom pracę od godz. 

22.00 (31 października) do godz. 6.00 (1 listopada). Na-

stępnie pracownicy mają przyjść do pracy na godz. 6.00 

(2 listopada). Takie zaplanowanie pracy będzie prawidłowe.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 130, art. 1519, art. 1519a 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), 
 ■ art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28, 

ost. zm. DzU z 2010 r. nr 224, poz. 1459).

POLECAMY!
W  „Serwisie PP” nr 46/2013 książka „Pracodawca przed sądem pracy”, a w niej m.in.: 
■ Jakie sądy są właściwe do rozpatrywania sporów z zakresu prawa pracy ■ W jakich terminach należy występować o rosz-
czenia ze stosunku pracy ■ Jak określić wartość przedmiotu sporu ■ Kto ponosi koszty sądowe przed sądem pracy ■         
Z jakich dowodów sądowych może korzystać pracodawca.

Informacje i zamówienia prenumeraty: tel. 22 761 30 30; e-mail: bok@infor.pl
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wynagrodzenie WYNAGRODZENIA

TOMASZ KRÓL
 konsultant podatkowy 

Jak rozliczyć świadczenie 
przyznane praktykantowi
Praktyka absolwencka może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie. Podmioty przyjmujące na praktyki czę-
sto jednak oferują takim osobom świadczenia niepieniężne. Powstaje wówczas wątpliwość, czy przekazanie 
takiego świadczenia jest zgodne z przepisami i jak wpływa na obowiązki podatkowe stron umowy o praktyki. 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła 
co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki 
nie ukończyła 30. roku życia.

W przypadku praktyki odbywanej odpłatnie umowa 
powinna określać wysokość należnego z tego tytułu świad-
czenia. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego 
nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (tj. 3200 zł w 2013 r.). 

Wynagrodzenie dla absolwenta ma charakter świad-
czenia pieniężnego i ustawodawca nie przewidział sy-
tuacji, kiedy taka osoba otrzymuje wynagrodzenie 
w innej postaci. 

Wynagrodzenie z umowy absolwenckiej 

Przy kwalifikacji zarówno wynagrodzeń, jak i in-
nych świadczeń wypłacanych absolwentowi w związku 
z odbytą praktyką należności tych nie należy kwalifiko-
wać jako świadczeń pracowniczych. Absolwent odby-
wający praktykę nie ma statusu pracownika. Przykłado-
wo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w inter-
pretacji indywidualnej z 27 września 2010 r. (IPPB2/415–
594/10–4/AK) przyjął, że umowa o praktykę absolwen-
cką nie ma charakteru umowy o pracę, została bowiem 
skonstruowana jako szczególny typ umowy cywilno-
prawnej zawieranej między absolwentem a podmiotem 
przyjmującym na praktykę. Do praktyki absolwenckiej 
nie mają zastosowania przepisy prawa pracy (z wyjątka-
mi dotyczącymi np. przepisów o bhp). 

Organ podatkowy zakwalifikował to świadczenie 
pieniężne do podlegających opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym przychodów z innych źródeł na 
podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 
pkt 9 pdof: (...) świadczenia pieniężne wypłacane 
z tytułu odbywania praktyk absolwenckich należy 
zakwalifikować do innych źródeł przychodów, bo-
wiem nie można ww. umowy utożsamiać z umową 
o dzieło ani umową zlecenia, gdyż jak wskazano po-
wyżej jest to szczególny rodzaj umowy cywilno-
prawnej, nie należy również kwalifikować przed-
miotowego przychodu do przychodów ze stosunku 
pracy (...). 

Podatek od świadczeń pieniężnych 
przyznanych w umowie 

Do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy są 
zobowiązane podmioty przyjmujące osoby na praktykę 
absolwencką – ale tylko od świadczeń pieniężnych wy-
płacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich 
(art. 35 ust. 1 pkt 8 updof). 

Zaliczkę od tych przychodów należy pobierać, sto-
sując najniższą stawkę podatkową określoną w skali 
podatkowej (art. 35 ust. 6 updof). Płatnik ma ponadto 
obowiązek wystawienia praktykantom informacji 
PIT-11. Ponieważ nakaz poboru zaliczek dotyczy tylko 
świadczenia pieniężnego, przepisy nie przewidują ta-
kiego rozliczenia wynagrodzenia w stosunku do świad-
czeń niepieniężnych przyznanych w umowie absol-
wenckiej. 

Jak wyliczyć wynagrodzenie dla 
pracownika, którego stawka godzi-
nowa jest niższa niż wynikająca 
z minimalnego wynagrodzenia za 
pracę – przeczytasz w „Serwisie 
PP” nr 45/2013.
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Świadczenia niepieniężne w umowie 

Przyznanie praktykantowi wynagrodzenia jedynie 
w formie niepieniężnej może narazić podmiot organizu-
jący praktykę na wiele konsekwencji, w tym na ryzyko: 
■  uznania kontrowersyjnego zapisu umowy za nie-

zgodny z prawem, 
■  uznania całej umowy za nieważną, 
■  pojawienia się roszczenia praktykanta o wypłatę wy-

nagrodzenia w formie pieniężnej. 
Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że konsekwen-

cje zapisu w umowie o praktyki absolwenckie, przy-
znającego wynagrodzenie w postaci świadczenia 
niepieniężnego, można rozpatrywać na wielu płaszczy-
znach. Można np. zinterpretować taki zapis jako przy-
znający absolwentowi wynagrodzenie o określonej 
wartości, a zaoferowanie mu możliwości skorzystania 
ze świadczenia niepieniężnego jako zwolnienia się 
podmiotu organizującego praktykę z obowiązku wy-
płaty wynagrodzenia przez przekazanie świadczenia 
zastępczego. W takiej sytuacji istnieje możliwość uz-
nania przez organ podatkowy, że organizator praktyk 
powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od 
przekazanego świadczenia. Jest to jednak kontrower-
syjna interpretacja przepisów, która nakazuje pobiera-
nie zaliczki na podatek tylko od świadczeń pieniężnych 
przekazywanych praktykantowi. Dlatego przedsiębior-
cy, którzy w treści umowy o praktyki zawierali zapisy 
o wynagradzaniu praktykantów w formie niepienięż-
nej, powinni ubiegać się o indywidualną interpretację 
przepisów podatkowych w tym zakresie. 

 
W odpłatnej umowie o praktykę 
absolwencką należy unikać zapi-
sów o innej formie wynagrodzenia 
niż pieniężna. 

W przypadku gdy podmiot przyjmujący na prakty-
kę jako formę wynagrodzenia zaoferuje praktykantowi 
świadczenie niepieniężne, powinien zrobić to na innej 
podstawie niż umowa o praktyki, np. zawierając ramo-
wą umowę o współpracy, wskazującą na możliwość 

(nie obowiązek) współpracy w przyszłości między or-
ganizatorem praktyk a praktykantem, pod warunkiem 
odbycia przez praktykanta np. kursu albo szkolenia 
wskazanego w tej umowie. 

Świadczenie niepieniężne sfinan-
sowane przez firmę organizującą 
praktyki należy uznać za przychód 
z innych źródeł, od którego nie ma 
obowiązku pobrania zaliczki na 
podatek dochodowy. 

Po zakończeniu roku podatkowego podmiot przyj-
mujący na praktyki będzie musiał wystawić PIT-8C. Na 
podstawie PIT-8C praktykant samodzielnie rozliczy po-
datek w zeznaniu rocznym, a podstawą prawną do roz-
poznania przychodu będzie art. 20 ust. 1 updof (przy-
chód z innych źródeł) oraz art. 11 ust. 2a i 2b updof 
(ustalanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń). 

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególno-
ści m.in.: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego 
funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub 
członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepi-
sów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, ali-
menty, stypendia, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne 
świadczenia nienależące do przychodów określonych 
w art. 12–14 i 17 (m.in. z tytułu stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej, 
z działalności wykonywanej osobiście czy z kapitałów pie-
niężnych) oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujaw-
nionych źródłach (art. 20 ust. 1 updof). Ustawodawca użył 
zwrotu „w szczególności”, co oznacza, że ustawowy kata-
log przychodów uznanych za przychody z innych źródeł ma 
charakter otwarty. W tym katalogu mogą się zatem znaleźć 
inne przychody niż wprost wymienione w tym przepisie. 

Wycena świadczeń w naturze 

Do wyceny wartości przychodu w naturze istotne są 
następujące reguły: 
■  przychodami są otrzymane lub postawione do dyspo-

zycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze 
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i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świad-
czeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń; 

■  wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na 
podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rze-
czami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, 
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia 
zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Wartość pie-
niężną świadczeń w naturze przysługujących pracowni-
kom na podstawie odrębnych przepisów ustala się we-
dług przeciętnych cen stosowanych wobec innych 
odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy 
lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy; 

■  wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń 
ustala się: 
– jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wcho-

dzące w zakres działalności gospodarczej dokonujące-
go świadczenia – według cen stosowanych wobec in-
nych odbiorców, 

– jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupio-
ne – według cen zakupu, 

– jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie 
lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, 
jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu 
tego lokalu lub budynku, 

– w pozostałych przypadkach – na podstawie cen 
rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub 
udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju 
i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu 
i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 

 Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przy-
chodem podatnika jest różnica między wartością tych 
świadczeń, ustaloną według wyżej określonych zasad, 
a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. 

PRZYKŁAD 

Firma Beta zawiera umowy o praktyki absolwenckie. Z tytu-

łu odbywania praktyk praktykant nie otrzymuje wynagro-

dzenia. Po ukończeniu praktyk firma postanowiła wynagro-

dzić praktykanta za sumienność przy odbywaniu praktyk 

i sfinansowała tej osobie wybrany przez nią specjalistyczny

kurs. Organizatorem kursu jest firma Beta, która prowadzi 

działalność gospodarczą m.in. w tym zakresie. Koszt takie-

go kursu wynosi 1500 zł brutto. W takim przypadku prakty-

kant otrzymał inne nieodpłatne świadczenie. Z tytułu otrzy-

manego świadczenia firma Beta wystawi tej osobie PIT-8C, 

w którym wykaże wartość kursu, tj. 1500 zł. 

Przykładem stanowiska organów podatkowych m.in. 
co do nieodpłatnie zaoferowanego kursu albo szkolenia 
dla osoby niebędącej pracownikiem podmiotu oferują-
cego kurs lub szkolenie jest postanowienie w sprawie 
interpretacji prawa podatkowego z 11 stycznia 2007 r. 
wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesz-
nie (PD-Ib-415–25/06). Organ podatkowy odpowiedział 
na pytanie, czy wartość nieodpłatnych kursów stanowi 
dla ich uczestników przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 
pkt 9 updof i czy w związku z tym uczelnia ma obowią-
zek wystawienia informacji PIT-8C: (...) w przedstawio-
nej przez wnioskodawcę sytuacji uczelnia prowadzi kur-
sy dokształcające dla programistów baz danych. Dla 
tworzonych oddzielnych grup zajęcia prowadzone są 
nieodpłatnie. W świetle powyższego wartość z tytułu 
udziału w kursie jest rodzajem nieodpłatnego świadcze-
nia stanowiącego źródło przychodu uczestnika. Przy-
chód ten stanowi świadczenie, którego nie zawiera kata-
log zwolnień przedmiotowych, tj. art. 21, art. 52, art. 52a 
i art. 52c powołanej ustawy z 21 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz od dochodów, od 
których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej 
zaniechano poboru podatku. Stanowi on zatem przy-
chód podatnika, uczestnika kursu, opodatkowany na za-
sadach określonych w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Uczelnia ma natomiast obowiązek 
wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł 
w roku podatkowym – na formularzu PIT-8C (...).  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 2–3 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (DzU nr 127, 

poz. 1052), 
 ■ art. 10–11, art. 20 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 8, ust. 6, art. 42a ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r. poz. 361, 
ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1036). 
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WYNAGRODZENIA świadczenia po śmierci pracownika

MARIUSZ PIGULSKI
 specjalista w zakresie kadr i płac 

Komu i na podstawie jakich 
dokumentów należy wypłacić 
świadczenia po śmierci pracownika
Jeden z naszych pracowników zmarł 25 września 2013 r. (przed terminem wypłaty wynagrodzenia 
wrześniowego). Mieszkał z 3-letnią córką, którą samodzielnie się opiekował i utrzymywał. Był rozwodni-
kiem (była żona, z którą miał córkę, skończyła w 2013 r. 39 lat i założyła nową rodzinę). Jak powinniśmy 
postąpić z niewypłaconym wynagrodzeniem? Kto jest uprawniony do wynagrodzenia pracownika i na 
podstawie jakich dokumentów? – pyta Czytelnik z Krosna.

Świadczenia należne po pracowniku, który poniósł 
śmierć, przysługują tylko jego jedynej córce (jak 

wynika z treści pytania, była żona nie spełnia warun-
ków do uzyskania prawa do renty rodzinnej). Z uwagi 
na wiek dziecka należne wynagrodzenie powinni Pań-
stwo wypłacić jego matce (na podstawie aktu zgonu 
zmarłego i odpisu skróconego aktu urodzenia trzylat-
ki).

Jeżeli brak jest małżonka i innych osób uprawnio-
nych do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, nie-
zrealizowane prawa majątkowe wchodzą do masy spad-
ku i podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego. 

Można je wypłacić jedynie spadkobiercom testa-
mentowym lub ustawowym i to wyłącznie na podsta-
wie prawomocnego orzeczenia sądowego o stwierdze-
niu nabycia spadku.

W celu uzyskania praw majątkowych przysługują-
cych po zmarłym pracowniku osoby uprawnione powin-
ny przedłożyć dokumenty mówiące o ich statusie oraz 
odpis skrócony aktu zgonu. W odniesieniu do małżon-
ka, obok dowodu osobistego niezbędny będzie skrócony 
odpis aktu małżeństwa, a w przypadku dziecka – odpis 
skrócony aktu urodzenia oraz jeśli dziecko się uczy 
i ukończyło 16 lat przykładowo zaświadczenie wydane 
przez szkołę, potwierdzające fakt pobierania nauki.

Z chwilą śmierci pracownika, niezależnie od jej 
przyczyny, stosunek pracy łączący zmarłego z praco-
dawcą wygasa. Nie oznacza to jednak, że świadczenia 
niewypłacone tej osobie przepadają. Prawa majątkowe 
ze stosunku pracy po zgonie pracownika przechodzą 
w równych częściach na małżonka oraz inne osoby 
spełniające warunki wymagane do uzyskania renty ro-
dzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby te 
to m.in.:
■  dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci 

przysposobione:
–  do ukończenia 16 lat, a jeśli przekroczyły ten 

wiek – do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej 
jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (prawo do 
renty przedłuża się do ukończenia ostatniego 
roku studiów, jeśli 25. rok życia został osiągnięty 
w tym czasie),

–  bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie 
niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzy-
stencji lub całkowicie niezdolne do pracy (w wie-
ku 16 lat i nie ukończyły 25 lat),

–  przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed 
osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo 
i inne dzieci, jeżeli spełniają warunki wymienio-
ne wyżej, a ponadto zostały przyjęte na wycho-
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wanie i utrzymanie co najmniej na rok przed 
śmiercią pracownika (chyba że śmierć była na-
stępstwem wypadku) oraz nie mają prawa do ren-
ty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, je-
żeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo 
pracownik lub jego małżonek był ich opiekunem 
ustanowionym przez sąd,

■  rodzice, w tym ojczym, macocha i osoby przysposa-
biające – jeżeli bezpośrednio przed śmiercią pra-
cownik przyczyniał się do ich utrzymania oraz speł-
niają odpowiednio warunki określone poniżej dla 
wdowy i wdowca.
Wdowa posiada prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

■  w momencie śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub 
była niezdolna do pracy albo

■  wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub 
rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmar-
łym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się 
– 18. roku życia, lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje rów-
nież wdowie, która kryterium dotyczące wieku lub nie-
zdolności do pracy spełni w ciągu 5 lat od dnia śmierci 
małżonka lub od zaprzestania wychowywania wymie-
nionych wyżej dzieci. 

Niekiedy renta rodzinna przysługuje rozwiedzionej 
małżonce lub wdowie, która do dnia śmierci męża nie 
pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej. Stanie 
się tak wtedy, gdy oprócz spełnienia warunków okre-
ślonych powyżej będzie ona miała w dniu śmierci męża 
prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem 
lub ugodą sądową.

Takie same zasady stosuje się do wdowca.
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 67–71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ube-

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

 ■  art. 631 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).

RAFAŁ STYCZYŃSKI
 doradca podatkowy

Czy odszkodowania wypłacone 
w wyniku ugody należy opodatkować 
i oskładkować
Nasza spółka zobowiązała się w drodze ugody sądowej do zapłaty odszkodowania byłemu pracowni-
kowi za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Kwota odszkodowania nie przekracza 
3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Obowiązujący u nas regulamin wynagradzania przewiduje, 
że jeżeli umowa o pracę zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracodawcę, pracownikom 
przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za 2 tygodnie. Czy jako były pracodaw-
ca powinniśmy od odszkodowania pobrać zaliczkę na podatek oraz składki ZUS? – pyta Czytelnik 
z Wrocławia.

Odszkodowanie wynikające z ugody sądowej 
zawartej z pracownikiem jest zwolnione z po-

datku dochodowego i nie podlega składkom na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Odszkodo-

wanie przyznane w regulaminie wynagradzania 
jest opodatkowane, ale nie należy od niego opłacać 
składek ZUS. Odszkodowanie z tytułu niezgodne-
go z prawem rozwiązania umowy o pracę jest zwol-
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nione z podatku dochodowego, gdyż jego wyso-
kość oraz zasady ustalania wynikają wprost 
z przepisów odrębnych ustaw, tj. w tym przypadku 
z Kodeksu pracy. Podobnie uznał Dyrektor Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywi-
dualnej z 12 kwietnia 2013 r., ITPB2/415–30/13/
IB, w której stwierdził, że: (...) jak wynika z treści 
wniosku, Spółka na podstawie ugody sądowej została 
zobowiązana do wypłaty na rzecz byłego pracownika 
odszkodowania za bezskuteczne wypowiedzenie 
umowy o pracę – przewidzianego w art. 45 w zw. 
z art. 471 Kodeksu pracy. Na podstawie art. 45 § 1 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) w razie ustalenia, że 
wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy 
o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosow-
nie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczno-
ści wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwią-
zaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na 
poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Od-
szkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 
3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia (art. 471 Kodeksu pracy). Ma-
jąc na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wnio-
sku oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić 
należy, iż odszkodowanie z tytułu niezgodnego z pra-
wem rozwiązania umowy o pracę korzysta ze zwol-
nienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady usta-
lania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, 
tj. Kodeksu pracy. W konsekwencji, od kwoty wypła-
conego odszkodowania Spółka nie ma obowiązku ob-
liczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na poda-
tek (...).

Zwolnione z podatku dochodowego są otrzyma-
ne odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich 
wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost 
z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Wyją-

tek w tym zakresie stanowią (podlegają opodatko-
waniu):
■  określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania 

z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę,

■  odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepi-
sów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników,

■  odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu 
wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym 
w stosunku służbowym,

■  odszkodowania przyznane na podstawie przepisów 
o zakazie konkurencji,

■  odszkodowania za szkody dotyczące składników 
majątku związane z prowadzoną działalnością go-
spodarczą,

■  odszkodowania za szkody dotyczące składników ma-
jątku związanych z prowadzeniem działów specjal-
nych produkcji rolnej, z których dochody są opodat-
kowane według skali lub jak dochody z pozarolniczej 
działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej,

■  odszkodowania wynikające z zawartych umów lub 
ugód innych niż ugody sądowe (art. 21 ust. 1 pkt 3 
ustawy o pdof).
Ustawodawca nie zwolnił jednak z podatku docho-

dowego odszkodowań i rekompensat wypłacanych na 
podstawie zakładowych źródeł prawa pracy, tj. ukła-
dów zbiorowych pracy i innych mających swoje źródło 
w porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statu-
tach określających prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy (art. 9 § 1 Kodeksu pracy, dalej k.p.). 

Opodatkowaniu podlegają m.in. 
odszkodowania wynikające z za-
kładowych źródeł prawa pracy.

W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny wydał 
postanowienie sygnalizacyjne (S 2/13) o uzupełnienie 
zakresu zwolnień z podatku wymienionych w art. 21 
ustawy o pdof o świadczenia o charakterze odszkodo-
wawczym wynikające z innych aktów niż ustawowe 
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źródła prawa pracy. Oznacza to, że odszkodowanie na-
leżne pracownikowi na podstawie regulaminu wyna-
gradzania w obecnym stanie prawnym powinni Pań-
stwo opodatkować w pełnej wysokości.

Wypłacone przez Państwa świadczenia (zarówno 
odszkodowanie z ugody sądowej, jak i odszkodowanie 
wynikające z regulaminu wynagradzania) są zwolnio-
ne ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 
Składek na te ubezpieczenia nie należy bowiem opła-
cać m.in. od wszelkiego rodzaju świadczeń odszkodo-
wawczych związanych z rozwiązaniem umowy o pra-
cę, tj. odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych 
pracownikom z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania 
stosunku pracy, tj. z tytułu:
■  rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po 

stronie pracodawcy,
■  nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypo-

wiedzenia umowy o pracę bądź rozwiązania jej bez 
wypowiedzenia,

■  niezgodnego z prawem skrócenia wypowiedzenia 
umowy o pracę,

■  niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego 
świadectwa pracy (§ 2 pkt 3 rozporządzenia w spra-
wie szczegółowych zasad wymiaru składek).
Warunkiem niezbędnym do zastosowania zwolnie-

nia składkowego jest wyłącznie faktyczne rozwiązanie 
umowy o pracę we wskazanym trybie i wypłacenie pra-
cownikowi odszkodowania przysługującego w związ-
ku z takim rozwiązaniem.

PRZYKŁAD

Pracownik nabył prawo do odszkodowania gwarantowane-

go przez regulamin wynagradzania w wysokości 1-mie-

sięcznego wynagrodzenia w przypadku, gdy umowę wypo-

wiada pracodawca. Odszkodowanie z przepisów 

zakładowych jest zwolnione ze składek, ale należy od niego 

naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy. Pracownik jest 

wynagradzany stawką miesięczną 3300 zł. Wypłata od-

szkodowania w wysokości 3300 zł nastąpiła z wypłatą 

ostatniego wynagrodzenia należnego pracownikowi 

za październik 2013 r. Pracownik złożył PIT-2 i ma prawo do 

podstawowych kup. Rozliczenie wynagrodzenia i odszko-

dowania powinno wyglądać następująco: 

Lista płac za październik 2013 r. 
1. Wynagrodzenie zasadnicze 3300,00 
2. Odszkodowanie z regulaminu wy-

nagradzania 
3300,00 

3. Podstawa wymiaru składek na ub. 
emerytalno-rentowe 

3300,00 

4. Podstawa wymiaru składek na ub. 
chorobowe i wypadkowe 

3300,00 

5. Składka na ub. emerytalne – 9,76% 
(pracownik) (poz. 3 x 9,76%) 

322,08 

6. Składka na ub. rentowe – 1,5% 
(pracownik) (poz. 3 x 9,76%) 

49,50 

7. Składka na ub. chorobowe – 2,45% 
(pracownik) (poz. 4 x 9,76%) 

80,85 

8. Razem ZUS – 13,71% (pracownik) 452,43 
9. Przychód (poz. 1 + poz. 2) 6600,00 

10. Koszty uzyskania przychodu 111,25 
11. Ulga podatkowa 46,33 
12. Podstawa opodatkowania (po 

zaokr.) (poz. 1 + poz. 2 – poz. 8 – 
poz. 10) 

6036,00 

13. Podstawa wymiaru składki na ub. 
zdrowotne (poz. 3 – poz. 8) 

2847,57 

14. Składka na ub. zdrowotne – 7,75% 
(do odliczenia od podatku) (poz. 
13 x 7,75%) 

220,69 

15. Składka na ub. zdrowotne – 9% (do 
przekazania do ZUS) (poz. 13 x 
x 9%) 

256,28 

16. Podatek do US (po zaokr.) (poz. 12 
x 18% – poz. 11 – poz. 14) 

819,00 

17. Do wypłaty (poz. 1 + poz. 2 – poz. 8 
– poz. 15 – poz. 16) 

5072,29

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 21 ust. 1 pkt 3 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 3 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. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (j.t. DzU  z 2008 r. nr 164, poz. 1027, DzU  
z 2013 r. poz. 983), 

 ■ art. 45 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).
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RAFAŁ STYCZYŃSKI
 doradca podatkowy 

Jak rozliczyć podatek od świadczeń 
w naturze, jeżeli pracownik nie osiągnął 
żadnego przychodu 
Pracownica naszej spółki przebywa na zasiłku chorobowym. Zasiłek z tego tytułu będzie jej wypłacał 
ZUS. Pracownica jest uprawniona do otrzymywania świadczeń w naturze, które są opodatkowane. 
W tej sytuacji nie będziemy mogli potrącić z jej wynagrodzenia zaliczki na podatek. Czy możemy opłacić 
podatek z własnych środków, a potem dochodzić jego zwrotu od pracownicy? – pyta Czytelnik z Piły.

Nie powinni Państwo tak postępować. Płatnik, który 
nie ma faktycznych możliwości pobrania zaliczki, 

ponieważ w danym miesiącu podatnik nie uzyskał docho-
du w formie pieniężnej, nie jest zobowiązany do zapłace-
nia zaliczki z własnych środków, a następnie dochodzić 
jej zwrotu od pracownika. Pracownica powinna wykazać 
wartość świadczenia w naturze w rozliczeniu rocznym 
składanym do urzędu skarbowego, a od sumy dochodów 
uzyskanych w danym roku obliczyć i opłacić podatek.

Podatnik jest zobowiązany do wpłaty na rzecz płat-
nika zaliczki na podatek dochodowy lub należnego 
zryczałtowanego podatku w ściśle określonych sytua-
cjach. Płatnik ma wówczas tylko obowiązek przekaza-
nia tych należności we właściwym terminie. Nie ma 
jednak żadnego przepisu dotyczącego zwolnienia płat-
nika z pobrania zaliczki na podatek od przychodów ze 
stosunku pracy w przypadku braku takiej możliwości.

Płatnik co do zasady ponosi od-
powiedzialność za niepobranie 
zaliczki na podatek lub jej nie-
wpłacenie w terminie.

Odpowiedzialność za niepobranie zaliczki na podatek 
lub jej niewpłacenie w terminie co do zasady ponosi płatnik, 
a tylko w wyjątkowym przypadku podatnik. Sytuacja taka 
ma miejsce, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej albo po-
datek nie został pobrany z winy podatnika. Przekazanie za-

liczki na podatek dochodowy jest zatem obowiązkiem pra-
codawcy. Wykazanie w informacji PIT-11 wyłącznie 
wartości otrzymanego świadczenia (bez pobranej zaliczki na 
podatek) będzie skutkowało tym, że spółka jako pracodawca 
wywiąże się z roli płatnika w ten sposób, że przychód zosta-
nie opodatkowany przez pracownika w rozliczeniu rocznym.

Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii nie 
jest jednak jednoznaczne. Dyrektor Izby Skarbowej w Ło-
dzi w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2011 r. 
(IPTPB2/415–120/11–3/AKr) uznał, że w sytuacji gdy 
płatnik nie ma możliwości pobrania zaliczki ze środków 
podatnika, powinien opłacić ją z własnych środków. Ina-
czej postanowił Minister Finansów w interpretacji indywi-
dualnej z 8 czerwca 2012 r. (DD3/033/140/IMD/10/PK-
-424), w której wskazał, że: (...) jak stanowi art. 38 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatni-
cy, o których mowa w art. 31 i 33–35, przekazują, z za-
strzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na poda-
tek w terminie do 20 miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowe-
go, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właści-
wy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik 
nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca pro-
wadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż 
płatnik jest obowiązany do obliczenia i pobrania zalicz-
ki. Nie wynika natomiast, aby płatnik, który nie ma 
faktycznych możliwości pobrania tej zaliczki, gdyż 
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w danym miesiącu podatnik nie uzyskał dochodu 
w formie pieniężnej, był obowiązany zapłacić zaliczkę 
z własnych środków, a następnie dochodzić jej zwrotu 
od pracownika. Takie zobowiązanie nie wynika także 
z innych przepisów ustawy (...).

W tej sytuacji należałoby przychylić się do drugiego 
z prezentowanych stanowisk i wykazać w PIT-11 wyłącz-
nie przychód z tytułu świadczeń w naturze, od których 

w zeznaniu rocznym pracownik będzie zobowiązany ob-
liczyć i zapłacić podatek. Brak jednolitości poglądów 
skutkuje jednak tym, że płatnik powinien wystąpić o wy-
danie w tej sprawie interpretacji indywidualnej.

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 12 ust. 1, art. 31, art. 41 i 42 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). 

MAREK ROTKIEWICZ 
ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy trzeba zwrócić koszty wyżywienia 
zapewnionego w delegacji
Wysyłamy pracowników w podróż służbową na terenie Polski. Pracownikom zapewniamy pełne wy-
żywienie. Dokonując rozliczenia kosztów podróży, pomniejszenie diety za każdy posiłek powoduje, że 
w przypadku niektórych osób koszt wyżywienia przewyższył wysokość przysługującej diety. Czy w tej 
sytuacji pracownik powinien zwrócić nam tę nadwyżkę? – pyta Czytelnik z Płońska.

Nie mogą Państwo domagać się od pracownika 
zwrotu nadwyżki diety. W takiej sytuacji pracowni-

kowi dieta nie przysługuje. Może się zdarzyć, że pracow-
nik otrzyma więcej posiłków, niż wynosi należna mu 
część diety. Będzie tak wtedy, gdy pracownik np. uda się 
w 11-godzinną delegację (za którą przysługuje 50% die-
ty, tj. 15 zł), a pracodawca zapewni mu obiad (dietę nale-
ży pomniejszyć o 50%) i kolację (dietę należy pomniej-
szyć o 25%). Pracownik, któremu zapewniono cało-
dzienne wyżywienie, nie ma prawa do diety. Takiego pra-
wa nie ma również wtedy, gdy po pomniejszeniu diety 
o wartość niektórych posiłków jej wysokość będzie ujem-
na. Pomniejszanie diety nie może bowiem powodować 
powstania po stronie pracownika zobowiązania do zwro-
tu pracodawcy kwoty przypisanej do danego posiłku. 

PRZYKŁAD 

Pracownik został wysłany w 9-godzinną delegację do Wroc-

ławia. Z tego tytułu przysługuje mu 50% diety. Pracodawca 

zapewnił pracownikowi śniadanie i obiad. W tej sytuacji pra-

cownik nie ma prawa do diety, nie jest też zobowiązany do 

zwrotu powstałej nadwyżki: 

■ 50% z 30 zł = 15 zł (wysokość przysługującej diety), 

■ 15 zł – 22,50 zł (75% z 30 zł) (obniżenie diety z tytułu 

zapewnionego śniadania i obiadu) = – 7,50 zł. 

Podobnie będzie w sytuacji, gdy pracodawca zapewni pra-

cownikowi posiłki o wyższej wartości niż wynikająca z czę-

ści diety, np. obiad, za który zapłaci 25 zł. W takim przypad-

ku dieta jest pomniejszana o 15 zł (50% diety), a pracownik 

nie jest zobowiązany do zwrotu pozostałej części kosztów 

obiadu, tj. 10 zł [25 zł – (30 zł x 50%) = 25 zł – 15 zł)]. 

Dieta z tytułu delegacji na terenie kraju przeznaczona jest 

na pokrycie zwiększonych, a nie pełnych kosztów wyżywie-

nia w czasie wyjazdu i od 1 marca 2013 r. wynosi 30 zł. 

 
■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
(DzU z 2013 r. poz. 167).
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ANNA PAWLIK
specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Których świadczeń przyznanych 
pracownikowi w związku z przejściem 
na emeryturę nie uwzględnia się 
w podstawie wymiaru składek
Z podstawy wymiaru składek wyłączone są odprawy emerytalne. Zwolniona ze składek ZUS może być 
także nagroda jubileuszowa, jeżeli została wypłacona pracownikowi w dniu rozwiązania z nim stosun-
ku pracy z powodu przejścia na emeryturę. Zwolnienie możliwe jest pod warunkiem, że pracownikowi 
przechodzącemu na emeryturę do nabycia prawa do kolejnej nagrody (z tytułu upływu kolejnych 5 lat) 
brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania umowy o pracę.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające 
do emerytury, którego stosunek pracy zakończył 

się w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje 
odprawa pieniężna. Dla nabycia prawa do odprawy 
emerytalnej nie ma znaczenia, czy pracownik przecho-
dzi na wcześniejszą emeryturę, czy emeryturę ze 
względu na osiągnięcie powszechnego wieku emery-
talnego, co stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku 
z 11 stycznia 2001 r. (I PKN 187/00, OSNP 2002/18/429). 
Odprawa nie będzie jednak przysługiwała pracowniko-
wi, który rozwiązał umowę o pracę w związku z uzy-
skaniem świadczenia przedemerytalnego. 

Odprawa pieniężna przysługuje w wysokości 1-mie-
sięcznego wynagrodzenia. Przy czym pracodawca 
może przyznać w wewnętrznych przepisach płacowych 
odprawę w wyższej wysokości. 

Warunki uprawniające pracownika do odprawy 
emerytalnej muszą zostać spełnione łącznie i odpra-
wa nie może zostać wypłacona pracownikowi w cza-
sie trwającego stosunku pracy. 

Wypłata odprawy emerytalnej

Wymóg wypłaty odprawy emerytalnej odnosi się 
wyłącznie do pracodawców zatrudniających pracowni-

ków, których stosunek pracy ustał w związku z przej-
ściem na emeryturę.

Odprawa emerytalna jest świadczeniem, które 
przysługuje pracownikowi tylko raz w życiu. Dlate-
go też pracodawca, który chce mieć pewność, czy pra-
cownik wcześniej już nie pobrał odprawy, może popro-
sić o podpisanie stosownego oświadczenia w tej 
sprawie, które będzie wskazywało na zaistnienie (lub 
nie) ww. okoliczności.

Do wypłaty odprawy emerytalnej nie jest wymaga-
ne specjalne wystąpienie pracownika w tej sprawie. Je-
żeli pracodawca posiada wszystkie dokumenty po-
trzebne do samodzielnego ustalenia, czy pracownik 
spełnia warunki do uzyskania emerytury, nie oczekuje 
na decyzję ZUS w tej sprawie i wypłaca świadczenie 
w dniu ustania stosunku pracy.

Odpraw pieniężnych przysługujących w związku 
z przejściem pracownika na emeryturę nie uwzględ-
nia się w podstawie wymiaru składek ZUS (§ 2 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe, dalej rozporządzenie składkowe). Dotyczy to 
również sytuacji, gdy pracodawca wypłacił odprawę 

 odprawa emerytalna

Jak ustalać podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne za menedżera
– przeczytasz w „Serwisie PP” nr 45/2013.
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w wyższej wysokości, niż wynika to z przepisów 
Kodeksu pracy.

Dwóch pracodawców i dwie odprawy

Może się zdarzyć, że pracownik będzie zatrudnio-
ny u dwóch różnych pracodawców i będzie miał dwie 
umowy o pracę. Jeżeli osoba uprawniona do odprawy 
z każdym z tych pracodawców rozwiąże stosunek 
pracy w tym samym terminie w związku z przejściem 
na emeryturę, to taka odprawa będzie przysługiwała 
od każdego z tych pracodawców. Wtedy każda z tych 
odpraw emerytalnych będzie wyłączona ze składek 
ZUS.

Niezależnie od liczby wypłaco-
nych w tym samym terminie pra-
cownikowi odpraw emerytalnych 
(od jednego czy kilku pracodaw-
ców) odprawy te są wyłączone 
z podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubez-
pieczenie zdrowotne.

PRZYKŁAD

Pani Joanna W. jako księgowa pracuje na podstawie umowy 

o pracę na 1/2 etatu w dwóch biurach rachunkowych. W jed-

nym z nich otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysoko-

ści brutto 1500 zł, a w drugim 1700 zł miesięcznie. W związku 

z przejściem na emeryturę Joanna K. rozwiąże obie umowy 

o pracę 31 października br. Będzie miała prawo do dwóch od-

praw emerytalnych w wysokości 1-miesięcznego wynagro-

dzenia za pracę (razem 3200 zł brutto). Obie odprawy emery-

talne będą w całości wyłączone z podstawy wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wypłata nagrody za staż pracy

Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, 
oprócz odprawy emerytalnej, pracodawca często wy-
płaca również nagrodę jubileuszową. 

Wypłaconej nagrody jubileuszowej (gratyfikacji) 
pracodawca nie powinien uwzględniać w podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe, jeśli nagroda ta według zasad określających wa-
runki jej przyznania przysługuje pracownikowi nie 
częściej niż co 5 lat (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
składkowego). Tym samym, jeżeli nagroda jubileuszo-
wa będzie wypłacana częściej, wtedy pracodawca ma 
obowiązek potrącić od takiej nagrody składki na ubez-
pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jed-
nak w szczególnych sytuacjach wypłata nagrody jubi-
leuszowej po okresie krótszym niż 5 lat od ostatnio 
przyznanej może być zwolniona ze składek. Dotyczy 
to wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej, do 
której pracownik nabył prawo w związku z rozwiąza-
niem stosunku pracy, a do upływu 5-letniego okresu 
od otrzymania poprzedniej nagrody jubileuszowej 
brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwią-
zania umowy o pracę. Ważne jest, aby przyczyną roz-
wiązania stosunku pracy było przejście pracownika na 
emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypad-
kiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę 
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodziel-
nej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy 
z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choro-
ba zawodowa.

Nagroda jubileuszowa jest zwol-
niona ze składek ZUS, jeżeli została 
wypłacona pracownikowi w dniu 
rozwiązania z nim stosunku pracy 
z powodu przejścia na emeryturę 
i do nabycia prawa do kolejnej 
nagrody (z tytułu upływu kolejnych 
5 lat) brakuje mniej niż 12 miesię-
cy, licząc od dnia rozwiązania 
umowy o pracę.

Wypłata nagrody rzeczowej

Bardzo często pracodawcy wręczają pracownikom 
przechodzącym na emeryturę różnego rodzaju nagro-
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dy rzeczowe. Mogą to być np. aparaty fotograficzne, 
sprzęt gospodarstwa domowego, które zalicza się do 
świadczeń w naturze. Takie świadczenia są przycho-
dem z umowy o pracę, który nie jest wyłączony z pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne. 

Dlatego też od przekazanej nagrody rzeczowej 
pracodawca ma obowiązek naliczyć składki 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne. 

Wartość pieniężną świadczeń w naturze do celów 
opłacania składek ZUS pracodawca ustala w wysoko-
ści ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepi-
sach o wynagradzaniu. W przypadku gdy zakład pra-
cy nie wprowadził stosownych zapisów w przepisach 
płacowych, wówczas wartość takiego świadczenia 
pracodawca powinien ustalić według:

■  cen ich zakupu, jeżeli przedmiotem świadczenia są 
rzeczy lub usługi przez niego zakupione,

■  cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pra-
cownicy, jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy 
lub usługi wchodzące w zakres prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej.
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, 

poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
 ■ art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1–2, art. 20 ust. 1, art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 983),

 ■ art. 81 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. DzU z 2008 r. nr 164, 
poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 879),

 ■ art. 12 ust. 1 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 1 i 2, § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106, ost. zm. DzU z 2010 r. nr 31, 
poz. 167).

PIOTR KOSTRZEWA
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Jakie są konsekwencje podania 
przez płatnika składek nieprawdziwych 
danych w ZUS IWA
Za nieprawdziwe dane w ZUS IWA należy uznać błędne dane, które płatnik składek podał w sposób 
zawiniony. Jeżeli ich podanie przyczyni się do zaniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe, wówczas ZUS ustali stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150% 
stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

Płatnicy składek mają nie tylko obowiązki związane 
z obliczaniem, rozliczaniem i opłacaniem składek, 

do których poboru zobowiązany jest ZUS, ale również 
wiele obowiązków o charakterze sprawozdawczym. Do 
takich obowiązków należy przekazywanie do ZUS in-
formacji ZUS IWA. 

Obowiązek przekazywania do ZUS informacji ZUS 
IWA nie dotyczy każdego płatnika składek. Informację 

ZUS IWA za dany rok kalendarzowy składa tylko ten 
płatnik składek, który spełnia łącznie następujące wa-
runki:
■  był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik 

składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia 
do 31 grudnia roku, za który składana jest informa-
cja ZUS IWA i co najmniej jeden dzień w styczniu 
następnego roku, 

ZUS  składka na ubezpieczenie wypadkowe
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■  w roku, za który składana jest informacja ZUS IWA, 
zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co naj-
mniej 10 ubezpieczonych, 

■  był wpisany do rejestru REGON 31 grudnia roku, za 
który jest składana informacja ZUS IWA. 

Wyższa stopa procentowa składki 
wypadkowej

Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy 
płatnik składek musi złożyć w ZUS w terminie do 
31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Istot-
ne przy tym jest to, że nawet w uzasadnionych przy-
padkach termin ten nie może być przywrócony przez 
ZUS na wniosek płatnika składek. Płatnik składek, 
który wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie 
złoży informacji ZUS IWA, musi liczyć się z poważ-
nymi konsekwencjami. Jeżeli w następstwie niezło-
żenia informacji ZUS IWA dojdzie do zaniżenia 
stopy procentowej składki na ubezpieczenie wy-
padkowe, ZUS ustali płatnikowi składek w drodze 
decyzji stopę procentową składki na ubezpiecze-
nie wypadkowe na cały rok składkowy w wysoko-
ści 150% stopy procentowej ustalonej na podsta-
wie prawidłowych danych (art. 34 ust. 1 ustawy 
z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, zwanej dalej ustawą wypadkową). 
Płatnik składek będzie musiał opłacić zaległe skład-
ki na ubezpieczenia wypadkowe wraz z odsetkami za 
zwłokę. Będzie musiał również dokonać korekty już 
złożonych dokumentów rozliczeniowych, w których 
została wykazana składka na ubezpieczenie wypad-
kowe w nieprawidłowej wysokości. 

Wyżej przedstawione negatywne konsekwencje 
mogą również spotkać płatnika składek, który 
wprawdzie złożył w ZUS informację ZUS IWA, ale 
nie wypełnił jej rzetelnie (gdy w złożonej informa-
cji ZUS IWA płatnik składek podał nieprawdziwe 
dane, co spowodowało zaniżenie stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe). Sankcja 
z art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej może być rów-
nież zastosowana wobec płatnika składek, który nie 

ma obowiązku złożenia w ZUS informacji ZUS 
IWA, ale zaniżył stopę procentową składki na ubez-
pieczenie wypadkowe wskutek nieprawidłowego 
ustalenia liczby ubezpieczonych lub grupy działal-
ności. 

W razie podwyższenia stopy pro-
centowej składki na ubezpiecze-
nie wypadkowe przez ZUS obo-
wiązkiem płatnika jest opłacenie 
zaległych składek ZUS wraz z od-
setkami za zwłokę.

Brak sankcji ze strony ZUS

W celu zastosowania sankcji za niezłożenie ZUS 
IWA konieczne jest ustalenie, że między niezłoże-
niem ZUS IWA bądź przekazaniem w niej niepraw-
dziwych danych (w przypadku płatników składek, 
którzy nie składają informacji ZUS IWA – błędnym 
ustaleniem liczby ubezpieczonych lub grupy działal-
ności) a zaniżeniem stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe zachodzi związek przy-
czynowo-skutkowy. Ustalenie, że zaniżenie stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 
było konsekwencją innej okoliczności niż brak infor-
macji ZUS IWA lub przekazanie w niej nieprawdzi-
wych danych (w przypadku płatników składek, któ-
rzy nie składają informacji ZUS IWA – błędnym 
ustaleniem liczby ubezpieczonych lub grupy działal-
ności) sprawia, że ZUS nie ma prawa zastosować wo-
bec płatnika składek omawianej sankcji. Wynika to 
z postanowienia Sądu Najwyższego z 4 lutego 2011 r. 
(II UZP 1/11, OSNP 2012/7–8/102). 

Dane nieprawdziwe a dane 
nieprawidłowe

Z dotychczasowego orzecznictwa sądowego wyni-
ka, że czym innym jest podanie w informacji ZUS 
IWA danych nieprawdziwych, a czym innym jest po-
danie danych nieprawidłowych (wyrok SN z 6 wrześ-
nia 2012 r., II UK 39/12). Tylko podanie w informacji 
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ZUS IWA nieprawdziwych danych uzasadnia zastoso-
wanie sankcji. W orzecznictwie sądowym zwraca się 
przy tym uwagę na to, że stwierdzenie, czy strona nie 
ponosi, czy też ponosi, odpowiedzialność na zasadzie 
art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej musi być dokonywa-
ne indywidualnie, przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności. Ocena tego, czy strona podała niepra-
widłowe dane czy też nieprawdziwe dane, zależy od 
okoliczności konkretnego przypadku. Jak wskazał 
Sąd Najwyższy, przymiotnik „nieprawidłowy” ozna-
cza – nie taki, jaki powinien być, niezgodny z ustalo-
nymi przepisami, normami, prawidłami, a słowo „nie-
prawdziwy” – niezgodny z prawdą, z rzeczywistością, 
ze stanem faktycznym, kłamliwy, zmyślony, nierze-
czywisty (wyrok SN z 6 września 2012 r., II UK 
39/12). 

Sąd Najwyższy przyjął, że z nieprawdziwymi dany-
mi mamy do czynienia tylko wówczas, gdy płatnik 
składek w sposób zawiniony podał w informacji ZUS 
IWA błędne dane, tj. działanie płatnika składek było 
ukierunkowane na wprowadzenie ZUS w błąd. Jeżeli 
zaś nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych, 
mamy do czynienia tylko z nieprawidłowymi danymi 
(wyrok SN z 16 czerwca 2011 r., I UK 15/11, OSNP 
2012/15–16/199, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczeci-
nie z 7 lutego 2013 r., III AUa711/12). Z dotychczaso-
wego orzecznictwa sądowego wynika, że do niezależ-
nych od płatnika składek okoliczności powodujących 
przekazanie w informacji ZUS IWA nieprawidłowych 
danych można zaliczyć, np. przekazanie przez płatnika 
składek nieprawidłowych danych dotyczących rodzaju 
działalności (tj. kodu PKD) z uwagi na to, że w danym 

okresie obowiązywały równolegle dwie Polskie Klasy-
fikacje Działalności.

Płatnik składek może uwolnić się z odpowiedzial-
ności przewidzianej w art. 34 ust. 1 ustawy wypadko-
wej wyłącznie pod warunkiem, że wykaże, iż podał 
obiektywnie nieprawdziwe dane z przyczyn od niego 
niezależnych (niezawinionych) – wyrok SN z 14 lutego 
2013 r., III UK 53/12, wyrok SN z 21 lutego 2012 r., 
I UK 207/11, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
z 5 marca 2013 r., III AUa 1131/12. A zatem to na płat-
niku składek, odwołującym się od decyzji ZUS wyda-
nej na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej, 
spoczywa ciężar udowodnienia, że przekazanie w in-
formacji ZUS IWA błędnych danych nie było przez nie-
go zawinione. 

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. w przekazanej za 2012 r. informacji ZUS IWA poda-

ła nieprawidłową liczbę poszkodowanych w wypadkach przy 

pracy. Przekazanie błędnych danych do ZUS było konsekwencją 

błędu programu informatycznego, z którego spółka korzysta 

w zakresie sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych. 

Z uwagi na to, że przekazanie do ZUS obiektywnie nieprawidło-

wych danych nastąpiło z przyczyn niezależnych od spółki z o.o., 

ZUS nie ma podstaw do podwyższenia składki wypadkowej 

oraz zapłacenia zaległych składek wraz z odsetkami. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■  art. 34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-

padków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322, ost. 
zm. DzU z 2012 r. poz. 637).

ZUS  

Czytelniku zaproponuj własny temat! 

Wkrótce na życzenie Czytelników opublikujemy artykuł, jak postąpić, gdy w wyniku 
błędnego oświadczenia zleceniobiorcy nie naliczono składek na ubezpieczenia społeczne 

od wynagrodzenia z umowy-zlecenia.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące tematyki poruszanej na łamach „Serwisu 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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ALDONA SALAMON 
specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy pracownik, który zrezygnował 
z części urlopu rodzicielskiego, uzyska 
wyrównanie zasiłku
Pracownik może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego. Nabywa wówczas prawo do jednorazowego wyrównania 
zasiłku macierzyńskiego do kwoty 100% ustalonej podstawy wymiaru, jeśli za okres podstawowego 
urlopu macierzyńskiego pobierał go w wysokości 80%. Warunkiem wypłaty wyrównania jest rezygnacja 
z całości urlopu rodzicielskiego. Osoba, która zrezygnowała tylko z części tego urlopu, nie uzyska prawa 
do wyrównania kwoty zasiłku.

Prawo do jednorazowego wyrównania nabywają 
wszyscy ubezpieczeni – zarówno pracownicy, jak 

i osoby niebędące pracownikami.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego 
i dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje 
w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.

Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu ro-
dzicielskiego przysługuje w wysokości 60% podstawy 
wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownica wystąpi 
nie później niż 14 dni po porodzie z wnioskiem o udzie-
lenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim:
■  dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w pełnym 

wymiarze 6 tygodni),
■  urlopu rodzicielskiego (w pełnym wymiarze 26 ty-

godni)
–   to zasiłek macierzyński za okresy wszystkich tych 

urlopów wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Powyższe wysokości świadczenia mają zastosowa-

nie do wszystkich ubezpieczonych.

Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego

Złożenie wniosku o dodatkowy urlop macierzyński 
czy rodzicielski nie oznacza obowiązku wykorzystania 

wskazanych urlopów. Pracownica może bowiem zre-
zygnować w całości lub w części z udzielonego jej do-
datkowego urlopu macierzyńskiego, a także z urlopu 
rodzicielskiego. W takiej sytuacji z wnioskiem o nie-
wykorzystaną część urlopu dodatkowego lub rodziciel-
skiego może wystąpić ojciec dziecka.

W przypadku rezygnacji pracownicy z urlopu rodzi-
cielskiego w pełnym wymiarze, jeżeli z urlopu rodzi-
cielskiego (zasiłku) nie skorzysta ojciec dziecka, bę-
dzie jej przysługiwało jednorazowe wyrównanie 
zasiłku macierzyńskiego (do 100% podstawy wymiaru 
zasiłku macierzyńskiego) za okres:
■  urlopu macierzyńskiego,
■  dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Wypłata wyrównania następuje 
w terminie przyjętym do wypłaty 
wynagrodzeń

Jeśli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego był 
ZUS, wyrównanie powinno zostać wypłacone nie 
później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 
w sprawie rezygnacji z zasiłku za dalszy okres lub in-
nego dokumentu niezbędnego do wypłaty wyrówna-
nia (np. zaświadczenie pracodawcy o terminie za-
przestania korzystania z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach 

zasiłek macierzyński ZUS
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urlopu macierzyńskiego, jeżeli zasiłek jest wypłacany 
przez ZUS).

PRZYKŁAD

Pracownica urodziła dziecko 18 czerwca 2013 r., 

a 28 czerwca 2013 r. wystąpiła do pracodawcy z wnio-

skiem o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyń-

skim dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) 

oraz urlopu rodzicielskiego (26 tygodni). Pracodawca, bę-

dący płatnikiem zasiłków, wypłaca pracownicy zasiłek ma-

cierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pracowni-

ca 1 sierpnia 2013 r. złożyła wniosek w sprawie rezygnacji 

z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzi-

cielskiego, oświadczając jednocześnie, że z dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (w pełnych 

wymiarach) będzie korzystał ojciec dziecka.

W tym samym czasie pracownik-ojciec wychowują-
cy dziecko wystąpił z wnioskiem do swojego pracodaw-
cy o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go w pełnym wymiarze w terminie od 5 listopada 
2013 r. do 16 grudnia 2013 r. (42 dni) oraz urlopu rodzi-
cielskiego od 17 grudnia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. 
(182 dni). Pracodawca zatrudniający pracownika będzie 
musiał wypłacić mu zasiłek macierzyński w wysokości 
80% podstawy wymiaru zasiłku, ponieważ pracownik 
kontynuuje uprawnienie nabyte przez matkę.

Zakładając, że pracownik-ojciec zrezygnuje z cało-
ści urlopu rodzicielskiego i złoży 2 grudnia 2013 r. pi-
semny wniosek w tej sprawie (do którego dołączy pi-
semne oświadczenie, że matka dziecka nie będzie 
korzystała z urlopu rodzicielskiego), przysługuje mu 
jednorazowe wyrównanie. Wypłacając zasiłek macie-
rzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
od 1 do 16 grudnia 2013 r., pracodawca powinien wy-
płacić go w wysokości l00% podstawy wymiaru. Jed-
nocześnie powinien wypłacić pracownikowi wyrówna-
nie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 5 do 30 listo-
pada 2013 r. Wyrównanie wypłaconego zasiłku macie-

rzyńskiego za okres od 18 czerwca do 4 listopada 
2013 r. (140 dni) będzie przysługiwać również pracow-
nicy-matce dziecka. Wypłata wyrównania zasiłku ma-
cierzyńskiego matce dziecka będzie możliwa dopiero 
po złożeniu przez nią wniosku w tej sprawie i udoku-
mentowaniu faktu rezygnacji z pełnego urlopu rodzi-
cielskiego przez ojca dziecka.

Wypłata jednorazowego wyrównania 
zasiłku macierzyńskiego

Pracownik (ubezpieczony), który zdecyduje się na 
złożenie wniosku o dodatkowy urlop macierzyński (za-
siłek macierzyński za okres urlopu) i urlop rodzicielski 
(zasiłek macierzyński za okres urlopu) w ciągu 14 dni 
po porodzie, będzie miał naliczony zasiłek macierzyń-
ski w wysokości 80% podstawy wymiaru za okres 
wszystkich urlopów (zasiłków).

W razie rezygnacji z części, a nie z całości urlopu 
rodzicielskiego (w przypadku ubezpieczonego nie-
będącego pracownikiem w razie rezygnacji z zasił-
ku macierzyńskiego za część, a nie za cały okres 
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres ur-
lopu rodzicielskiego) wyrównanie zasiłku do pozio-
mu 100% nie przysługuje (art. 31 ust. 4 ustawy za-
siłkowej). Oznacza to, że pracownik (ubezpieczony) 
uzyska wyrównanie tylko wówczas, gdy zrezygnuje 
z urlopu rodzicielskiego (zasiłku macierzyńskiego za 
okres urlopu rodzicielskiego) w pełnym wymiarze.

Analogiczny warunek nie ma zastosowania do re-
zygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wy-
równanie przysługuje bowiem zarówno w przypadku 
rezygnacji z całości, jak i z części dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego (lub w przypadku osób niebędących 
pracownikami – z zasiłku macierzyńskiego za okres ur-
lopu dodatkowego).

W niektórych sytuacjach dla ubezpieczonego może 
być zatem niekorzystne złożenie wniosku o dodatkowy 
urlop macierzyński i rodzicielski w terminie 14 dni po 
porodzie. Wyłącznie wówczas, gdy pracownik (lub 
ubezpieczony niebędący pracownikiem) jest pewny, że 
nie zrezygnuje ze swoich uprawnień, zalecane jest skła-
danie wniosku w ciągu 14 dni po porodzie. W przypad-
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ku rezygnacji tylko z części urlopu rodzicielskiego pra-
cownik (ubezpieczony niebędący pracownikiem) nie 
otrzyma wyrównania, a tym samym łączna kwota wy-
płaconego zasiłku macierzyńskiego będzie niższa niż 
byłaby, gdyby wniosek nie został złożony.

PRZYKŁAD

Pracownica urodziła dziecko 2 lipca 2013 r. 10 lipca 2013 r. 

złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego 

w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym 

wymiarze. Podstawa wymiaru przysługującego pracowni-

cy zasiłku wynosiła 3279,02 zł. Pracodawca, będący płatni-

kiem zasiłków, wypłacił jej zasiłek macierzyński w wysoko-

ści 80% podstawy wymiaru. Zatem dzienna kwota zasiłku 

macierzyńskiego była wyliczona z kwoty 2623,22 zł 

(3279,02 zł x 80%) i wyniosła 87,44 zł (2623,22 zł : 30).

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego i po rozpoczęciu urlopu rodziciel-

skiego pracownica złożyła wniosek w sprawie rezygnacji 

z części urlopu rodzicielskiego (po upływie 8 tygodni jego 

wykorzystywania). Pracodawca musi wypłacić zasiłek ma-

cierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru za okres:

■  20 tygodni (140 dni) urlopu macierzyńskiego,

■  6 tygodni (42 dni) dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

■  8 tygodni (56 dni) urlopu rodzicielskiego.

Kwota wypłaconego zasiłku wyniesie 20 810,72 zł zgodnie 

z wyliczeniem:

87,44 zł x 238 dni (140 + 42 + 56) = 20 810,72 zł.

Gdyby w opisanej sytuacji pracownica nie złożyła wniosku 

w trybie art. 1791 Kodeksu pracy, otrzymałaby zasiłek ma-

cierzyński w łącznej wysokości 23 565,08 zł, co wynika 

z wyliczenia:

■   109,30 zł [3279,02 zł : 30 = 109,30 zł (dzienna kwota 

zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru) x 182 

dni (liczba dni urlopu macierzyńskiego 140 + 42)] = 

= 19 892,60 zł,

■  3279,02 zł x 60% : 30 = 65,58 zł (dzienna kwota zasiłku 

w wysokości 60% podstawy wymiaru) x 56 dni (liczba 

dni urlopu rodzicielskiego) = 3672,48 zł,

■  19 892,60 zł + 3672,48 zł = 23 565,08 zł.

Z przytoczonych wyliczeń wynika, że w opisanych 
okolicznościach pracownica otrzyma zasiłek w kwocie 
niższej o 2754,36 zł (23 565,08 zł – 20 810,72 zł) niż 
otrzymałaby za ten sam okres, gdyby nie złożyła w ter-
minie do 14 dni po porodzie wniosków o wykorzysta-
nie wszystkich urlopów w pełnym wymiarze. Złożenie 
wniosku powinno być zatem w każdym przypadku do-
brze przemyślane.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 1791–1795 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),
 ■ art. 29 ust. 1, ust. 5, art. 29a, art. 31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadcze-

niach 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). 

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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ANDRZEJ MAREK
sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

Czy musi istnieć przyczyna 
dopuszczająca zawieranie 
długoterminowych umów o pracę 
na czas określony
W praktyce pracodawcy często proponują pracownikom umowy na okres kilku lub więcej lat – zacho-
wując jednocześnie prawo do krótkiego 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Zawierając tak długą 
umowę na czas określony, bezpieczniej będzie dla pracodawcy, jeżeli może wykazać przyczynę uza-
sadniającą zawarcie takiej umowy. Brak uzasadnienia dla zawarcia długiej umowy terminowej może 
bowiem narazić pracodawcę na uznanie przez sąd pracy, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokre-
ślony. 

Standardem w prawie pracy jest zatrudnianie pra-
cowników na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony. Ze względu na sposób i zakres ochrony 
przed jej rozwiązaniem taka umowa najlepiej chroni 
pracownika. Umowa terminowa jest więc wyjątkiem, 
której zastosowanie musi być usprawiedliwione. 

Z reguły to pracodawca decyduje o rodzaju zawiera-
nej umowy, a jeśli jest to umowa terminowa – o okre-
sie, na jaki zostanie zawarta. Pracownik może jedynie 
zgodzić się na proponowane warunki i przystąpić do 
takiej umowy. Negocjacje warunków umownych 
w praktyce dotyczą w zasadzie tylko pracowników 
o wysokich (najwyższych) kwalifikacjach lub zatrud-
nionych w charakterze kadry zarządzającej firmą. Jak 
wskazał Sąd Najwyższy w  uchwale z 16 kwietnia 
1998 r. (III ZP 52/97, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 
nadużycie przez pracodawcę swojej ekonomicznej 
przewagi przez zawieranie umów terminowych 
w celu obejścia przepisów o ochronie trwałości bez-
terminowego stosunku pracy umożliwia uznanie 
klauzuli terminu za nieważną na podstawie art. 58 
§ 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. Podobne zdanie 
wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 września 2005 r. 

(II PK 294/04, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), w któ-
rym uznano, że (...) zawarcie długoterminowej umowy 
o pracę na czas określony (9 lat), z dopuszczalnością 
jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wy-
powiedzeniem, może być kwalifikowane jako obejście 
przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego 
(art. 58 § 1 i 2 k.c. w związku z  art. 300 k.p.) (...).

Uzasadnienie dla zawarcia umowy 
terminowej nie jest konieczne 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażany jest 
wprost pogląd o braku wymogu istnienia uzasadnienia 
dla zawarcia umowy terminowej. Tak uznał np. Sąd 
Najwyższy w wyroku z 5 października 2012 r. (I PK 
79/12, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). W wyroku 
tym Sąd Najwyższy (wskazując na dopuszczalność za-
trudnienia pracownika na podstawie 5-letniej umowy 
na czas określony) stwierdził, że okres 5 lat nie jest 
okresem tak długim dla umowy na czas określony, aby 
można było mówić o zawarciu umowy z obejściem pra-
wa. Stanowi on standardowy czas trwania umów o pra-
cę zawieranych z kadrą menedżerską. Ponadto wypo-
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wiedzenie umowy na czas określony przed zakładanym 
terminem końcowym nie może być ocenione jako 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przy 
ocenie każdego przypadku trzeba bowiem brać pod 
uwagę nie tylko ochronę pracownika i stabilizację jego 
zatrudnienia, ale także funkcję organizatorską, jaką ma 
do spełnienia prawo pracy. W uzasadnieniu tego wyro-
ku Sąd Najwyższy wskazał, że w obowiązującym sta-
nie prawnym brakuje podstawy prawnej dla obo-
wiązku wskazania istnienia uzasadnienia zawarcia 
umowy terminowej i jej rozwiązania.

Kiedy zawarcie umowy terminowej musi 
być uzasadnione

Istotną okoliczność stanowi to, jaki był interes stron 
umowy. Może się pojawić potrzeba zbadania, czy wa-
runki, w jakich działał pracodawca, nie skłaniały go do 
wykorzystania umów terminowych w sposób niezgod-
ny z prawem (zmierzający do obejścia prawa) lub 
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznacze-
niem prawa i zasadami współżycia społecznego. Jak 
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 25 lutego 2009 r. 
(II PK 186/08, patrz: www.ekspert3.infor.pl), zawarcie 
długotrwałej umowy terminowej po to, aby można 
ją było w dowolnym momencie swobodnie rozwią-
zać, pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospo-
darczym przeznaczeniem prawa do zatrudnienia 
terminowego i z zasadami współżycia społecznego.

Badania tych okoliczności należałoby dokonywać 
każdorazowo na podstawie konkretnych okoliczności 
faktycznych (konkretny pracodawca, warunki, w jakich 
funkcjonuje, zakres i rodzaj działalności). Istotny po-
gląd w tym zakresie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku 
z 25 października 2007 r. (II PK 49/07, patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl), wskazując, że (...) niedopuszczal-
ne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas 
określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za 
dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego 
wynika z przepisów prawa pracy albo z charakteru 
umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych 
w czasie, albo gdy z innych przyczyn nie narusza to 
usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron sto-

sunku pracy (...). W sprawie, w której zapadł powołany 
wyrok, pracownik zawarł z pracodawcą umowę o pracę 
na czas określony 5 lat z możliwością jej rozwiązania 
za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Sąd Najwyższy 
wskazał, że jeśli zawierana jest długoterminowa umo-
wa o pracę z klauzulą wypowiedzenia 2-tygodniowego 
i następuje to w sytuacji, w której warunki takiej umo-
wy zostały ustalone wyłącznie przez pracodawcę (nie 
dopuszczał on żadnych negocjacji), a pracownikowi 
pozostawało wyłącznie proste przystąpienie do tej 
umowy albo nieuzyskanie zatrudnienia w ogóle – sąd 
pracy powinien badać przyczyny, dla których zosta-
ła zawarta długoterminowa umowa na czas określo-
ny, a także przyczyny zamieszczenia klauzuli umoż-
liwiającej rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. 
Chodzi tu o potwierdzenie lub wykluczenie tego, że 
pracodawca narzucił takie niekorzystne warunki umo-
wy o pracę w celu obejścia należnych pracownikowi 
standardów ochrony, która by mu przysługiwała, gdyby 
zawarto prawidłowo umowę o pracę na czas nieokre-
ślony. 

Ponadto, w takiej sytuacji może mieć miejsce zła-
manie określonego w art. 183a k.p. zakazu dyskrymina-
cji przez wadliwe ukształtowanie warunków umowy 
o pracę w zakresie nawiązania oraz rozwiązania sto-
sunku pracy (pozbawienie pracownika prawa do wypo-
wiedzenia mu umowy z uzasadnionych powodów i pra-
wa do związanej z tym ochrony związkowej – art. 30 
§ 4 i art. 38 k.p.). 

Aby uchronić się przed zarzutami 
obejścia prawa lub dyskryminacji, 
pracodawca powinien być w stanie 
wykazać przyczyny zawarcia umowy 
terminowej na długi okres – zwłasz-
cza gdy w umowie przewidziano 
możliwość jej wypowiedzenia.

Wnioski dla pracodawcy

 W obecnym stanie prawnym pracodawca formal-
nie nie musi wykazywać istnienia przyczyny zawarcia 
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z danym pracownikiem umowy o pracę na czas okre-
ślony. Żaden przepis Kodeksu pracy nie nakłada ta-
kiego obowiązku. W praktyce jednak – biorąc pod 
uwagę poglądy wynikające z orzecznictwa sądowego 
w tym zakresie – pracodawca w przypadku zakwe-
stionowania przez pracownika przed sądem długoter-
minowej (jak wynika z powołanych orzeczeń już kil-
kuletniej) umowy o pracę na czas określony, 
zawierającej klauzulę wypowiedzenia, musi się liczyć 

z zarzutem naruszenia zasad współżycia społecznego 
lub nadużycia prawa albo działania zmierzającego do 
obejścia prawa lub działania sprzecznego ze społecz-
no-gospodarczym jego przeznaczeniem. Może to 
w praktyce oznaczać konieczność wykazywania przez 
pracodawcę przyczyn (ekonomicznych, organizacyj-
nych lub innych), które spowodowały zawarcie takie-
go właśnie (a nie bezterminowego) kontraktu pracow-
niczego. 

Różne stanowiska sądów w sprawie formułowania przyczyny zawarcia umowy 
na czas określony 

Brak wymagania istnienia przyczyny zawarcia umowy terminowej Postulat konieczności istnienia przyczyny zawarcia umowy terminowej
Wyrok SN z 5 października 2012 r. (I PK 79/12, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl)

Wyrok SN z 25 października 2007 r. (II PK 49/07, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl)

1. Okres 5 lat nie jest dla umowy o pracę na czas określony okresem tak 
długim, by można było mówić o zawarciu umowy z obejściem prawa. 
Stanowi on standardowy czas trwania umów o pracę zawieranych 
zwłaszcza z kadrą menedżerską.
2. Obecnie nie ma podstawy prawnej dla konstruowania wymagania 
istnienia uzasadnienia zawarcia umowy terminowej i jej rozwiązania.

1. Niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas 
określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za 2-tygodniowym 
wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika z przepisów prawa pracy 
albo z charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych 
w czasie, albo gdy z innych przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego 
i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy. Jeżeli zawarcie umowy 
o pracę na czas określony było niedopuszczalne, stosunek pracy podle-
ga przepisom prawa pracy o umowie na czas nieokreślony.
2. Odstąpienie od standardu umowy na czas nieokreślony, standar-
du wymaganego ze względu na uzasadnioną ochronę pracownika, 
następuje tylko w tych okolicznościach, które są odpowiednie dla umów 
terminowych.

 
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 58 , art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 230, poz. 1370), 
 ■ art. 183a, art. 30 § 4, art. 38, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028).

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

Nowość!

W publikacji znajdziesz komentarz do zmian  
w przejrzystej tabelarycznej formie.

130 istotnych zmian  
w prawie pracy

59 zł
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Gor¹ce tematy kadrowe 2013: Elastyczny czas pracy, Urlopy wychowawcze

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:  
Biuro Obs³ugi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl,  
www.sklep.infor.pl 

Ksi¹¿ka napisana przez ekspertów prawa 

Zeskanuj 
poni¿szy kod 
telefonem 
i zobacz 
przyk³adowe 
nagranie 

praktyczny komentarz do ka¿dego dzia³u
przydatne przyk³ady
wzory dokumentów
najciekawsze orzecznictwo S¹du Najwy¿szego 

Zmiany w czasie pracy od 23 sierpnia
Kr¹g osób objêtych zmianami w urlopach macierzyñskich
Rezygnacja korzystania z urlopów

 
 

– praktycznie  
o rewolucyjnych zmianach

Ksi¹¿ka 
z p³yt¹ DVD

+

Pakiet: Ksi¹¿ka z p³yt¹ DVD



Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

  Problem  Pracodawca świadczący usługi dla ludności chce wprowadzić ruchomy czas pracy. Jak może to 
zrobić?

  Odpowiedź  Ruchomy czas pracy można wprowadzić na indywidualny wniosek pracownika lub w układzie 
zbiorowym pracy albo w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowym lub przedstawicielami pra-
cowników.

Uzasadnienie  Pracownik może sam wyrazić chęć 
pracy w ruchomym czasie pracy. Zgodnie z nowymi 
przepisami pracodawca może przychylić się do wnios-
ku złożonego przez pracownika. Pisemny wniosek o ru-
chomy czas pracy można składać niezależnie od tego, 
czy u pracodawcy będzie obowiązywał ruchomy czas 
pracy na podstawie porozumienia zawartego z zakłado-
wą organizacją związkową czy z przedstawicielstwem 
pracowników.
Ustalenie ruchomego czasu pracy może nastąpić 
również w porozumieniu pracodawcy i organizacji 
związkowych lub przedstawicieli pracowników.
Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozu-
mienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami 
związkowymi, pracodawca może uzgodnić treść 
porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami 
związkowymi.
W przypadku gdy w zakładzie nie działają związki za-
wodowe, ruchomy czas pracy może być wprowadzony 
w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pra-
cowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego 
pracodawcy. 

Porozumienie z zakładowymi organizacjami związko-
wymi nie musi stanowić osobnego dokumentu potwier-
dzającego fakt zawarcia porozumienia o stosowaniu ru-
chomego czasu pracy. Przepisy nie przewidują wprost 
wydania takiego dokumentu, jednak przyjmuje się, że 
jego sporządzenie jest konieczne ze względu na wpisa-
ną tam uzgodnioną treść porozumienia, co ciężko było-
by ustalić ustnie. 
Przepisy dopuszczają wprowadzenie ruchomego cza-
su także w układzie zbiorowym pracy. Wprowadza 
się go wówczas w formie protokołów dodatkowych 
sporządzanych w porozumieniu ze związkami zawo-
dowymi. 
Wprowadzenie w zakładzie pracy ruchomego czasu za-
kłada, że:
■  pracownik może rozpoczynać pracę o różnych go-

dzinach,
■  rozkład czasu pracy może przewidywać sytuacje, 

w których sam pracownik decyduje o godzinie roz-
poczęcia pracy,

■  ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie 
stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 
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Wprowadzając taki system czasu pracy, należy pamiętać, 
że nie może on naruszać prawa pracownika związanego z: 
■  co najmniej 11-godzinnym nieprzerwanym odpo-

czynkiem w każdej dobie, 
■  co najmniej 35-godzinnym nieprzerwanym odpo-

czynkiem w każdym tygodniu, obejmującym co naj-

mniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobo-
wego. ■

PODSTAWA PRAWNA:
■  art. 129, art. 133, art. 1401, art. 150 i art. 151 § 21 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 1028).

  Problem  Nasz zakład ma ostatnio problemy z zamówieniami, dlatego trudno jest zapewnić 8-godzinną pracę 
naszym pracownikom. Chcielibyśmy wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy czasu pracy. W zakładzie nie dzia-
łają związki oraz nie ma wybranego przedstawiciela pracowników. Jakie możemy podjąć działania, aby wprowa-
dzić dłuższe okresy rozliczeniowe?

  Odpowiedź  Chcąc wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy, pracodawca powinien zorganizować i przeprowa-
dzić wybory przedstawicieli pracowników, a następnie z wybranymi pracownikami zawrzeć porozumienie o wpro-
wadzeniu takiego systemu. 

Uzasadnienie  Każdy pracodawca ma obowiązek kon-
sultacji przy wprowadzaniu dłuższego okresu rozlicze-
niowego ze związkami zawodowymi, a gdy nie działają 
w zakładzie, z przedstawicielami pracowników. 
Brak jest przepisów określających tryb wyłaniania 
przedstawicieli pracowników, co oznacza, że pracodaw-
ca samodzielnie ustala warunki i sposób wyboru repre-
zentanta pracowników. Również pracodawca określa 
okres, na który powołany jest przedstawiciel pracow-
ników oraz przysługujące mu kompetencje. Mimo że 
pracodawca konsultuje się z przedstawicielem pracow-
ników, to wybrana na to stanowisko osoba nie jest obję-
ta szczególną ochroną, jaka przysługuje np. niektórym 
działaczom związkowym.
Pracodawca może ustalić różne sposoby wyboru przed-
stawicieli załogi. Sposób przeprowadzenia takich wy-
borów może zostać swobodnie ustalony między stro-

nami. Proces wyborczy nie powinien być przerywany 
przez żadną ze stron, tym bardziej pracodawca nie 
może mieć wpływu na wybór przedstawicieli. Jeżeli 
więc pracownicy mieli możliwość przeprowadzenia 
wyborów, a tego nie uczynili, należy przyjąć, że praco-
dawca nie będzie mógł wprowadzić dłuższego okresu 
rozliczeniowego.
O wprowadzeniu wydłużonego okresu rozliczeniowe-
go (zaakceptowanego przez związki zawodowe albo 
przedstawicieli załogi) należy zawiadomić inspektora 
pracy w ciągu 5 dni roboczych od sporządzenia po-
rozumienia w tej sprawie, załączając kopię tego po-
rozumienia.
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
■  art. 129, art. 150 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). 
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Zamówienia na prenumeratę:

Biuro Obsługi Klienta:
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Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi 
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Nakład 1190 egz.

W następnym numerze „Serwisu PP”:
• Jaką umowę można wybrać do zatrudnienia pracownika na sezon grzewczy 
• Czy pracodawca może nie wydać pracownikowi ZUS Rp-7
• Na jakich zasadach pracodawca może przyznawać pracownikom upominki 

świąteczne

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

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

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



PREZENT ZA PRENUMERATÊ
Szykowna apaszka z naturalnego jedwabiu

ZA OP£ACENIE rocznej prenumeraty redakcyjnej 
Serwisu Prawno-Pracowniczego na 2014 rok 

Prezenty do wyboru:

 jedwabna apaszka o wymiarach 53 na 53 cm w kolorach: czerwonym lub niebieskim 

 

Prezent gwarantowany*:

 kalendarz ksi¹¿kowy na 2014 rok

 

  
i wybierz sobie prezent!

 




