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 co miesiąc w formie książkowej wyczerpujące opracowanie 
jednego z tematów kadrowych 

Nowe dodatki – raz w miesiącu!

 „ Prawo w jednostkach budżetowych” – wyjaśniamy 
aktualne problemy kadrowych z jednostek budżetowych

 „Płace i rozliczenia” – poświęcony tematyce naliczania 
wynagrodzeń

 „Kompendium Kadrowe – procedury” – krok po kroku 
wskazujemy właściwy sposób postępowania pracodawcy 
w sprawach pracowniczych

 4 razy w roku płyta CD z obszernym zbiorem artykułów, 
druków i formularzy dotyczących jednego z zagadnień 
prawnopracowniczych

 cały rok dostęp do wydania internetowego 
czasopisma gratis www.spp.infor.pl 

Prenumerata tygodnika na rok 2014
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pełen dostęp do archiwum  
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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nowe formularze statystyczne 
i objaśnienia ich wypełniania

1 listopada br. weszło w życie rozporządzenie 
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdaw-
czych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz 
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stoso-
wanych w badaniach statystycznych ustalonych w pro-
gramie badań statystycznych statystyki publicznej na 
rok 2013. Rozporządzenie określa wzory formularzy 
sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań sta-
tystycznych, ustalonych w programie badań statystycz-
nych statystyki publicznej na rok 2013, prowadzonych 
m.in. przez:
■ Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
■  ministra właściwego do spraw administracji publicz-

nej,
■  ministra właściwego do spraw nauki oraz do spraw 

szkolnictwa wyższego,
■ ministra właściwego do spraw pracy,
■  ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz do 

spraw rozwoju wsi, do spraw rynków rolnych,
■ ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
■ Ministra Sprawiedliwości.

Ponadto rozporządzenie określa wzory kwestiona-
riuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, 
ustalonych w programie badań statystycznych statysty-
ki publicznej na rok 2013, prowadzonych przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobro-
wolności udzielenia odpowiedzi.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z w sprawie określenia wzorów formularzy spra-
wozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wy-
pełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet 
statystycznych stosowanych w badaniach staty-
stycznych ustalonych w programie badań staty-
stycznych statystyki publicznej na rok 2013 
z 13 września 2013 r. zostało opublikowane 
w Dzienniku Ustaw pod poz. 1223. Weszło w ży-
cie 1 listopada 2013 r.

Nowe zasady wznowienia wypłaty 
zawieszonej emerytury dla 
funkcjonariuszy służb mundurowych

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dostosowujący 
przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 19 lutego 2013 r. (P 14/11). Zgodnie z nowelizacją 
wznowienie wypłaty świadczenia funkcjonariusza 
służb mundurowych, którego wypłacanie zawieszono 
z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, bę-
dzie obejmowało nie tylko okres od miesiąca, w któ-
rym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, lecz 
okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę 
– jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające 
miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie 
wypłaty. Dotychczas emeryci „mundurowi” w takich 
sytuacjach nie mogli otrzymać świadczeń za okres 
sprzed miesiąca złożenia wniosku o wznowienie 
świadczenia. Tymczasem emeryci z systemu po-
wszechnego mogą uzyskać wznowienie wypłaty eme-
rytury z mocą wsteczną, od daty złożenia wniosku 
o podjęcie wypłaty świadczenia. Trybunał Konstytu-
cyjny orzekł, że art. 46 ust. 1 ustawy  o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy w zakresie, w jakim 
wypłata emerytury jest wznawiana od miesiąca, 
w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie 
jej wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, 
w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty 
lub wydano decyzję z urzędu, w warunkach gdy eme-
rytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależ-
nych od organu emerytalnego – jest niezgodny z art. 2 
Konstytucji RP. Po zmianie przepisów emerytowani 
funkcjonariusze uzyskają wznowienie zawieszonego 
świadczenia na zasadach obowiązujących w po-
wszechnym systemie emerytalnym. Identyczną zmia-
nę ustawa nowelizująca wprowadza w ustawie o za-
opatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin.

Takie zmiany zostaną wprowadzone na mocy usta-
wy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żoł-



BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

AKTUALNOŚCI

5  nr 45/2013   

nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin.

Projekt ustawy został skierowany do pierwszego 
czytania w komisjach (druk sejmowy nr 1847). 
Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia ustawy.

Ułatwienie wykonywania działalności 
gospodarczej

9 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła za-
łożenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków 

wykonywania działalności gospodarczej, który prze-
widuje uproszczenia dla przedsiębiorców w zakresie 
wykonywania działalności gospodarczej. Projekt za-
kłada zniesienie niektórych obciążeń administracyj-
nych. Przewiduje również zmiany m.in. w zakresie 
ubezpieczeń społecznych, prawa celnego, prawa po-
datkowego, administrowania danymi osobowymi oraz 
przepisów regulujących podpis elektroniczny i dostęp 
do informacji publicznej. Projekt zawiera też ważne 
zmiany dla pracodawców dotyczące m.in. rezygnacji 
z corocznego sprawdzania prawidłowości danych 
przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imien-
nych, zwolnienia małych przedsiębiorców z obowiąz-
ków statystycznych czy możliwości zatrudniania pra-
cownika na podstawie ważnych badań lekarskich 
wykonanych podczas zatrudnienia u poprzedniego 
pracodawcy.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 
6–15 LISTOPADA 2013 r. 

11 LISTOPADA 
■    tym dniu obowiązuje zakaz pracy w placówkach 

handlowych.

12 LISTOPADA
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za paź-

dziernik 2013 r. przez płatników, będących osobami 
fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność, 
opłacających składki wyłącznie za siebie,

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

15 LISTOPADA
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i rapor-

tów imiennych za październik 2013 r. przez płatni-
ków niebędących jednostkami budżetowymi, zakła-
dami budżetowymi ani osobami fizycznymi 
opłacającymi składki wyłącznie za siebie,

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

OPRAC. KATARZYNA KALATA, JOANNA STOLARSKA

Aktualność ● Kompleksowość ● Poradniczość 
Zamów prenumeratę „Serwisu PP”

Biuro Obsługi Klienta – tel. 22 761 30 30; e-mail: bok@infor.pl
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI
 PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników
Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy (80%)
od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 1600 zł 1280 zł

(DzU z 2002 r. nr 200, poz. 1679, ost.zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314; DzU z 2012 r. poz. 1026, DzU z 2013 r., poz. 1074)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

I kwartał 2013 r. 3740,05 zł

(MP z 2013 r. poz. 672)

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

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

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

Wymiar czasu pracy w 2013 r.

Miesiąc Obliczanie wymiaru Liczba godzin Liczba dni
Styczeń (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz.) – (1 dzień x 8 godz.) 176 22
Luty (4 tyg. x 40 godz.) 160 20
Marzec (4 tyg. x 40 godz.) + (1 dzień x 8 godz.) 168 21
Kwiecień (4 tyg. x 40 godz.) + (2 dni x 8 godz.) – (1 dzień x 8 godz.) 168 21
Maj (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz.) – (3 dni x 8 godz.) 160 20
Czerwiec (4 tyg. x 40 godz.) 160 20
Lipiec (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz.) 184 23
Sierpień (4 tyg. x 40 godz.) + (2 dni x 8 godz.) – (1 dzień x 8 godz.) 168 21
Wrzesień (4 tyg. x 40 godz.) + (1 dzień x 8 godz.) 168 21
Październik (4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni x 8 godz.) 184 23
Listopad (4 tyg. x 40 godz.) + (1 dzień x 8 godz.) – (2 dni x 8 godz.) 152 19
Grudzień (4 tyg. x 40 godz.) + (2 dni x 8 godz.) – (2 dni x 8 godz.) 160 20

(DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028)

Dodatek za pracę w nocy w 2013 r.

Miesiąc Obliczenia Wysokość dodatku za 1 godzinę pracy nocnej
Styczeń 1600 zł : 176 godzin x 20% 1,82 zł
Luty 1600 zł : 160 godzin x 20% 2,00 zł
Marzec 1600 zł : 168 godzin x 20% 1,90 zł
Kwiecień 1600 zł : 168 godzin x 20% 1,90 zł
Maj 1600 zł : 160 godzin x 20% 2,00 zł
Czerwiec 1600 zł : 160 godzin x 20% 2,00 zł
Lipiec 1600 zł : 184 godzin x 20% 1,74 zł
Sierpień 1600 zł : 168 godzin x 20% 1,90 zł
Wrzesień 1600 zł : 168 godzin x 20% 1,90 zł
Październik 1600 zł : 184 godzin x 20% 1,74 zł
Listopad 1600 zł : 152 godzin x 20% 2,11 zł
Grudzień 1600 zł : 160 godzin x 20% 2,00 zł

(j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028)
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Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

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

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

 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)

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres 
obo wią zy wa nia

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

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

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

Stan prawny na 24 października 2013 r.
Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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LESZEK JAWORSKI 
specjalista z zakresu prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Jakie formy dofinansowania przewiduje 
nowa ustawa antykryzysowa
Firmy, którym w okresie spowolnienia gospodarczego znacznie spadły obroty, będą mogły liczyć na 
wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc ta będzie polegała na dopła-
tach do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami w okresie zastosowania przestoju eko-
nomicznego oraz do pensji podwładnych, którym pracodawca obniżył wymiar czasu pracy. Informowali-
śmy już o tym w poprzednim numerze „Serwisu Prawo-Pracowniczego”, ale ponieważ znamy ostateczny 
kształt nowej ustawy antykryzysowej, przedstawiamy szczegółowy opis nowych regulacji. 

11 października br. Sejm uchwalił ustawę o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z ochroną 

miejsc pracy (tzw. ustawa antykryzysowa). Senat przy-
jął ją bez poprawek 17 października br. Obecnie ustawa 
antykryzysowa czeka na podpis prezydenta. Wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw. 

Ustawa antykryzysowa z 2013 r. określa zasady:
■  przyznawania pomocy finansowej ze środków Fun-

duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(dalej FGŚP) dla pracodawców w okresie przestoju 
ekonomicznego lub z powodu obniżenia pracowni-
kom wymiaru czasu pracy, 

■  udzielania dofinansowania z Funduszu Pracy (dalej 
FP) kosztów szkolenia pracowników. 

Przestój i obniżenie etatu

W czasie kryzysu pracodawcy będą mogli wprowa-
dzić w porozumieniu z załogą lub ze związkami zawodo-
wymi czasowy przestój lub okresowe zmniejszenie wy-
miaru czasu pracy. Jeżeli w tym zakresie nie będzie 
możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi 
zakładowymi organizacjami związkowymi, przedsiębior-
ca uzgodni treść porozumienia z organizacjami związko-
wymi reprezentatywnymi (art. 4 ustawy antykryzysowej).

W przypadku natomiast, gdy w firmie nie działają 
zakładowe organizacje związkowe, warunki i tryb wy-

konywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 
lub obniżonego wymiaru czasu pracy będzie ustalane 
w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wy-
łonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy. 

Określenie warunków i trybu wykonywania pracy 
w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wy-
miaru czasu pracy nie będzie się wiązało z koniecznością 
wręczania podwładnym wypowiedzeń zmieniających.

W układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu 
należy określić co najmniej:
■  grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym 

lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
■  obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pra-

cowników, 
■  okres, przez który obowiązują rozwiązania dotyczą-

ce przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymia-
ru czasu pracy.

Przysługujące świadczenia

Ustawa antykryzysowa przewiduje, że przedsiębior-
ca będzie mógł liczyć na świadczenia z FGŚP, które 
pokryją:
■  częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowni-

czych za czas przestoju ekonomicznego,
■  w części pensje z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy.

Wysokość świadczeń to maksymalnie 100% zasiłku 
dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2013 r. jego kwota wy-
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nosi 823,60 zł), zwiększonego o wysokość składek na 
ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika, 
w wysokości proporcjonalnej do przestoju ekonomicz-
nego bądź zmniejszenia wymiaru czasu pracy, 
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika. 

W efekcie w okresie przestoju pracownikowi będzie 
przysługiwała pensja w kwocie co najmniej płacy mini-
malnej. Będzie ona opłacana w części ze środków praco-
dawcy, a w części ze środków FGŚP. Takie dofinansowanie 
z funduszu będzie mogło trwać maksymalnie 6 miesięcy 
w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wy-
płatę świadczenia. Pracownik, któremu obniżony zostanie 
etat, będzie otrzymywał  co najmniej minimalne wynagro-
dzenie pokrywane w częściach przez firmę i FGŚP. 

Wraz ze świadczeniami praco-
dawca otrzyma środki na opłace-
nie od nich składek na ubezpie-
czenia społeczne pracowników.

Przez okres korzystania z powyższej pomocy, a tak-
że przez 3 miesiące następujące bezpośrednio po okre-
sie pobierania świadczeń pracownicy będą objęci 
ochroną przed zwolnieniem z przyczyn niedotyczących 
pracownika (art. 13 ustawy antykryzysowej). 

Pracownik, który nie ukończył szkolenia ze swojej 
winy lub z którym został rozwiązany stosunek pracy w try-
bie art. 52 ustawy z  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest 
zobowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia, 
na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą.

Dla kogo pomoc

Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców (zde-
finiowanych w ustawie o swobodzie działalności go-
spodarczej), u których:
■  spadek obrotów – sprzedaży towarów i usług wy-

niósł minimum 15% (obliczony jako stosunek łącz-
nych obrotów w odpowiednim okresie poprzedzają-
cym złożenie wniosku do analogicznego okresu 
z poprzedniego roku), przez 6 kolejnych miesięcy 
z 12 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia 
z wnioskiem o wsparcie,

■  nie występują zaległości podatkowe w opłacaniu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia 
społeczne, FP i FGŚP,

■  nie ma przesłanek do ogłoszenia upadłości. 
Warunek braku zaległości w opłacaniu składek i po-

datku nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca:
■  zawarł porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia 

i terminowo realizuje kolejne raty albo korzysta 
z odroczenia terminu płatności,

■  do wniosku o pomoc załączy plan spłaty zadłużenia 
uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej 
i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek wraz 
z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należno-
ści z tytułu tych składek lub o odroczenie ich płatności 
(jeżeli zaleganie powstało w okresie spadku obrotów).

Refundacja kosztów szkolenia

Przedsiębiorca, który podpisze umowę o finansowa-
nie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, może 
otrzymać także, na wniosek i na podstawie umowy za-
wartej ze starostą (prezydentem miasta na prawach po-
wiatu), dofinansowanie w wysokości 80% kosztów 
szkolenia podjętego przez pracowników w okresie prze-
stoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wysokość 
refundacji kosztów szkolenia dla jednej osoby nie może 
jednak przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia 
w poprzednim kwartale.

Umowę o dofinansowanie kosztów szkolenia z FP sta-
rosta (prezydent miasta na prawach powiatu) będzie zawie-
rał z przedsiębiorcą w terminie 7 dni roboczych od daty 
złożenia wniosku. Środki na jej realizację będą musiały być 
przekazane przedsiębiorcy w terminie 7 dni roboczych od 
daty zawarcia umowy. Będzie to wypłata jednorazowa.

Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych 
umową będzie mogło obejmować koszty:
■  należności przysługujących instytucji szkoleniowej 

z tytułu szkolenia,
■  przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach,
■  badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych 

do rozpoczęcia szkolenia,
■  obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szko-

leniową pracownika od następstw nieszczęśliwych 
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wypadków powstałych w związku ze szkoleniem 
oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powro-
tem.
Szkolenia będą przez pracodawcę inicjowane, 

organizowane i finansowane ze środków własnych 
i uzyskanego dofinansowania. Podstawą podno-
szenia kwalifikacji przez pracownika będzie umo-
wa między nim a firmą. Umowa ta szczegółowo 
będzie określała prawa i obowiązki stron. 

Szkolenia będą musiały się rozpocząć w okre-
sie trwania przestoju ekonomicznego lub obniżo-
nego wymiaru czasu pracy. 

Pracownik, który nie ukończy szkolenia ze 
swojej winy lub z którym zostanie rozwiązany sto-
sunek pracy w trybie natychmiastowym, będzie 
musiał zwrócić pracodawcy koszty szkolenia na 
zasadach określonych w umowie. Ten ostatni nato-
miast będzie zobowiązany  oddać staroście udzie-
lone dofinansowanie. Taki sam obowiązek będzie 
ciążył na firmie w przypadku, gdy:
■  nie spełni ona warunków zawartych w umowie,
■  wykorzysta pomoc niezgodnie z przeznacze-

niem.
W ostatnim przypadku, firma będzie musiała 

natychmiast zwrócić pomoc wraz z odsetkami na-
liczonymi od dnia następnego po dniu przekazania 
przez starostę środków na jej rachunek.

Formy pomocy określone 
w ustawie antykryzysowej mają 
charakter bezzwrotnej pomocy 
finansowej udzielanej na zasa-
dzie pomocy de minimis.

Starosta (prezydent miasta na prawach powia-
tu) będzie mógł przeprowadzać kontrolę u przed-
siębiorcy w zakresie przestrzegania postanowień 
umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia oraz 
wydatkowania środków FP. W tym celu będzie 
mógł żądać okazania wszelkiej dokumentacji 
z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych 
wyjaśnień.

Zasady udzielania dofinansowania

KROK 1.
Złożenie wniosku 

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wypłatę świadczeń 
z FGŚP wraz z niezbędnymi dokumentami do marszałka woje-
wództwa właściwego ze względu na siedzibę firmy.

KROK 2.
Rozpatrzenie wniosku 

Marszałek województwa rozpatruje wniosek i bada, czy praco-
dawca spełnia warunki do otrzymania pomocy.

KROK 3. 
Uzupełnienie wniosku 

W sytuacji gdy wniosek nie jest kompletny, przedsiębiorca musi 
uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania wezwania. Po jego bezskutecznym upływie wnio-
sek o przyznanie świadczeń pozostawia się bez rozpoznania.

KROK 4. 
Weryfikacja wniosku 

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia warunków, marszałek pisem-
nie odmówi zawarcia umowy.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku, marszałek – w terminie 7 
dni roboczych – występuje do dysponenta FGŚP, czyli ministra 
pracy i polityki społecznej o przyznanie limitu wydatków na 
wypłatę świadczeń.

KROK 5.
Umowa o wypłatę świadczenia 

W terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania limitu marsza-
łek podpisuje z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń. 
W przeciwnym przypadku pisemnie odmawia przyznania dofi-
nansowania. 

KROK 6. 
Przedstawienie marszałkowi wykazu pracowników 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy przedsiębiorca składa mar-
szałkowi wykaz imienny pracowników uprawnionych do świad-
czeń wypłacanych z funduszu (za okres od dnia podpisania umowy 
do ostatniego dnia miesiąca, w którym została ona zawarta, oraz 
do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne).

KROK 7. 
Przekazanie środków z FGŚP

Marszałek województwa przekazuje przedsiębiorcy miesięcz-
nie z dołu środki na wypłatę świadczeń. Firma niezwłocznie po 
otrzymaniu środków wypłaca je pracownikom oraz odprowadza 
należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, FGŚP i FP oraz zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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MARIUSZ PIGULSKI
specjalista w zakresie kadr i płac

Jak prawidłowo przyznawać 
pracownikom prezenty z okazji świąt
Pracodawcy, którzy chcą przyznać pracownikom dodatkowe prezenty z okazji świąt (np. paczki, bony 
towarowe, talony lub pomoc finansową), mogą to zrobić ze środków zfśs  lub ze środków obrotowych. 
W zależności od rodzaju finansowania prezentów w inny sposób należy ustalić zasady przyznawania 
dodatkowych świadczeń. 

Zasady przyznawania bonusów świątecznych 
zależą przede wszystkim od źródła ich finanso-

wania oraz sposobu uregulowania tych kwestii 
w umowie o pracę lub przepisach wewnątrzzakłado-
wych.

Świadczenia finansowane 
ze środków zfśs

Prezent przyznany z zfśs to pomoc rzeczowa przy-
znawana ze środków  funduszu. Pomoc rzeczowa może 
być realizowana z funduszu socjalnego, jednak pod wa-
runkiem że w regulaminie zfśs zostaną zawarte odpo-
wiednie regulacje umożliwiające pracownikom ubiega-
nie się o taką pomoc. Pracodawca, który chce przyznać 
prezenty z zfśs,  powinien sprawdzić, czy obowiązują-
cy u niego regulamin zfśs przewiduje możliwość 
wsparcia rzeczowego pracowników.

Zakładowy fundusz jest funduszem mającym łago-
dzić różnice w poziomie życia osób uprawnionych do 
korzystania z jego środków. Pracodawca w regulaminie 
zfśs określa krąg podmiotów, które będą miały prawo 
korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych 
z funduszu. To do jego decyzji należy, czy przyzna pra-
wo korzystania z funduszu wyłącznie pracownikom, 
czy np. poszerzy krąg osób uprawnionych o byłych pra-
cowników lub osoby współpracujące (np. na podstawie 
umowy-zlecenia) – patrz tabela obok.

Uszczegółowienie dotyczące tego, jakiego rodzaju 
świadczeń opłacanych z zfśs mogą spodziewać się 

osoby uprawnione (i na jakich warunkach), pracodaw-
ca powinien zawrzeć w regulaminie zfśs. 

Jedynym kryterium, od którego może być uzależ-
nione przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz 
wysokość dopłat z zfśs, jest tzw. kryterium socjalne, 
czyli sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby 
uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego. 

Rozdział świadczeń z funduszu socjalnego nie 
może zatem odbywać się bez badania sytuacji finanso-

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu 
socjalnego 

Osoby uprawnione Kogo zaliczamy do danej grupy
pracownicy i ich 
rodziny

Osoby:
■ zatrudnione u pracodawcy na podstawie 
umowy o pracę (bez względu na wymiar czasu 
pracy i rodzaj umowy o pracę), powołania, 
wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umo-
wy o pracę (w tym osoby przebywające na 
urlopach wychowawczych, macierzyńskich) 
i młodocianych zatrudnionych w celu nauki 
zawodu,
■ będące członkami rodziny pracownika: 
małżonek, rodzice (prowadzący wspólne 
z pracownikiem gospodarstwo domowe), 
pozostające na utrzymaniu dzieci własne, 
dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przyspo-
sobione.

emeryci i renciści 
– byli pracownicy 
zakładu oraz ich 
rodziny

Byli pracownicy, którzy po zakończeniu zatrud-
nienia w firmie przeszli na emeryturę lub rentę 
oraz przed nabyciem statusu emeryta/
/rencisty nie zawierali umowy o pracę z innymi 
podmiotami.

inne osoby, którym 
w regulaminie zfśs 
przyznano prawo 
do korzystania ze 
świadczeń

np.: dzieci z domu dziecka, dzieci zmarłych pra-
cowników, osoby zatrudnione w placówkach 
ochrony zdrowia obsługującej zakład pracy, 
zleceniobiorców lub wykonawców umowy 
o dzieło, konkubentów pracowników.
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wo-bytowej pracownika. Wartość tych świadczeń nie 
może być zatem jednakowa dla wszystkich.

W wyroku z 25 sierpnia 2004 r. (I PK 22/03, OSNP 
6/2005/80) Sąd Najwyższy stwierdził, że  (…) przy-
znawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość 
dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzysta-
nia z funduszu. Sprzeczne z ustawą jest więc wydatko-
wanie środków funduszu niezgodnie z zasadą ich przy-
znawania według kryterium socjalnego (…). Wynika 
z tego, że pracodawca, naruszając przepisy ustawy 
przez wydatkowanie środków funduszu socjalnego bez 
zachowania kryterium socjalnego, narusza równocześ-
nie zasady współżycia społecznego oraz działa nie-
zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
tych środków (…).

W pierwszej kolejności świadczenia z zfśs   powin-
ny być kierowane do osób:
■  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (spowo-

dowanej np. długotrwałą lub ciężką chorobą),
■  dotkniętych problemami rodzinnymi (wywołanymi 

np. przemocą w rodzinie, nałogami, dużą liczbą 
dzieci na utrzymaniu),

■  znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (co 
może przejawiać  się np. niskimi dochodami).
Możliwe jest zatem, że niektórzy pracownicy otrzy-

mają niższe świadczenia socjalne lub nie otrzymają ich 
wcale. Nie będzie dyskryminacją przyznawanie świad-
czeń z zfśs tylko niektórym uprawnionym osobom (je-
żeli będzie to wynikać z zastosowania kryterium so-
cjalnego).

Przykładowy zapis regulaminu zfśs

1.  Wartość przyznanego bonu świątecznego jest 
uzależniona od dochodu na jednego członka ro-
dziny. Wysokość dochodu na jednego członka 
rodziny i odpowiadającą mu wartość bonu okre-
śla załącznik nr 3  do regulaminu. 

2.  Pracownicy, którzy chcą otrzymać bony świą-
teczne, są zobowiązani do 10  grudnia złożyć

podpisane oświadczenie o dochodzie brutto 
w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie. 

3.  Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytu-
acji życiowej z powodu: 
1)  niepełnosprawności własnej lub członka ro-

dziny pozostającego we wspólnym gospodar-
stwie domowym, 

2)  bardzo złych warunków mieszkaniowych, 
3)  zdarzeń losowych (pożar, kradzież, poważna 

choroba itp.)   otrzymują bony o wartości do 
20% wyższej niż określone w załączniku  nr 3.

O faktycznej sytuacji dochodowej osoby upraw-
nionej do korzystania z zfśs powinna decydować nie 
tylko wysokość uzyskiwanego przez nią wynagrodze-
nia, ale również dochody wszystkich członków rodzi-
ny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domo-
we. Chodzi o dochody ze wszystkich źródeł, obejmujące 
każde przysporzenie majątkowe realnie wpływające na 
sytuację rodziny (m.in. z tytułu działalności gospodar-
czej, umowy cywilnoprawnej, stypendium otrzymywa-
nego przez dzieci). Wysokość zarobków uzyskiwanych 
wyłącznie u pracodawcy uprawnionego pracownika nie 
pozwala na prawidłową ocenę jego sytuacji socjalnej. 

Firmy mogą odpowiednimi zapisami w regulaminie 
zfśs zobowiązać pracownika do przedstawienia okre-
ślonych oświadczeń, zaświadczeń czy deklaracji po-
twierdzających jego sytuację życiowo-materialną. 

 Takie działanie pracodawcy nie narusza dóbr oso-
bistych pracownika (wyrok SN z 8 maja 2002 r., I PKN 
267/01, OSNP 2004/6/99). 

Świadczenia finansowane ze środków 
obrotowych

Pieniądze na zakup prezentów z okazji świąt nie-
rzadko pochodzą ze środków obrotowych pracodawcy. 
Ten wariant finansowania stosują dość często te firmy, 
które nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych. Nagradzanie pracowników ma charakter fa-
kultatywny (dobrowolny).  Pracodawcy przy ich przy-
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znawaniu nie muszą kierować się kryterium socjalnym. 
W rezultacie wszyscy pracownicy mogą otrzymać np. 
świadczenie tej samej wartości.

Kwestie te, kto jest uprawniony do otrzymania da-
nego świadczenia i na jakich zasadach, zależą od 
tego, na jakiej podstawie konkretny bonus jest przy-
znawany. 

Prawo do dodatkowych świadczeń nabywanych ze 
środków obrotowych może wynikać np. z:
■  zapisów umowy o pracę, regulaminu wynagradzania 

lub układu zbiorowego pracy, 
■  przyjętej praktyki (tzw. zwyczaju zakładowego).

Pracodawcy mają swobodę w kształtowaniu poli-
tyki przyznawania omawianych bonusów. Firmy mogą 
przykładowo przewidzieć, że świadczenia pozapłaco-
we będą trafiać nie tylko do pracowników, ale także 
do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-
prawnych. 

 Nie zwalnia to jednak podmiotów zatrudniających 
z konieczności:
■  stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryte-

riów oceny pracy i postaw podwładnych,
■  zachowywania zasad równego traktowania i prze-

strzegania zakazu wszelkiej dyskryminacji, w tym 
również w sferze wynagrodzeń (zabroniona jest 
dyskryminacja w szczególności ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, naro-
dowość, przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, a także bez względu na za-
trudnienie na czas określony lub nieokreślony albo 
w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 
pracy). 

Swoboda w kształtowaniu fakul-
tatywnych świadczeń mających 
swoje źródło w stosunku pracy nie 
uprawnia pracodawców ani do 
stosowania całkowitej dowolności, 
ani do nadużywania kompetencji 
i dyskryminowania pracowników. 

Jeżeli zasady przyznawania zatrudnionym osobom 
konkretnego bonusu regulują jednocześnie umowa 
o pracę i inne akty wewnątrzzakładowe, należy stoso-
wać zapisy korzystniejsze dla zatrudnionych. 

Przykładowy zapis regulaminu 
wynagradzania

1.  Pracownicy i osoby współpracujące z Pracodaw-
cą na podstawie umów cywilnoprawnych mają 
prawo do bonów świątecznych.

2.  Wysokość bonów świątecznych została określona 
w załączniku nr 3 do regulaminu i jest uzależnio-
na od długości stażu zakładowego. 

3.  Pracownicy nabywają prawo do bonów świątecz-
nych raz do roku przed świętami Bożego Naro-
dzenia.

4.  Bony są wydawane pracownikom do 10 grudnia 
każdego roku.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 2 pkt 1, art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-

czeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747),
 ■ art.  113,  art. 183a,  art. 183c,  art. 772  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).

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

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

C Z E K A M Y  N A   T WO J E   P R O P O Z YC J E
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JOANNA KALETA 
specjalista z zakresu prawa pracy

Czy pracodawca, wprowadzając 
przerwy w pracy, może ustalić sposób 
ich wykorzystywania 
Pracodawca ma obowiązek udzielania pracownikom przerw zagwarantowanych w przepisach prawa 
pracy. Tak jest np. z 15-minutową przerwą przy co najmniej 6-godzinnym dobowym czasie pracy pra-
cownika czy przerwą na gimnastykę dla pracownika niepełnosprawnego. Inne przerwy, np. dodatkowa 
godzinna przerwa na lunch, mogą jednak zależeć od przyjętych w firmie ustaleń. Możliwe jest również 
określenie sposobu, w jaki pracownicy będą zobowiązani korzystać z przerw, np. ograniczając opusz-
czanie przez pracowników zakładu pracy. 

Przepisy prawa pracy zapewniają pracownikom pra-
wo do przerw w pracy. Nie zawsze jednak przerwa 

w pracy oznacza przerwę od wykonywania pracy. 
W czasie niektórych przerw pracownicy pozostają bo-
wiem w dyspozycji pracodawcy. Natomiast inne prze-
rwy mogą spożytkować dowolnie, nawet pozostając 
poza zakładem pracy. 

Przerwa śniadaniowa

Prawo do 15-minutowej przerwy w pracy ma cha-
rakter powszechny. Oznacza to, że taka przerwa służy 
każdemu zatrudnionemu, niezależnie od tego, czy pra-
codawca formalnie ją wyznaczył w przepisach we-
wnątrzzakładowych. 

Uprawnienie to przysługuje pracownikowi, gdy do-
bowy wymiar jego czasu pracy jest nie krótszy niż 
6 godzin (art. 134 Kodeksu pracy, dalej k.p.). A zatem 
wszyscy pracownicy, których dobowy wymiar czasu 
pracy wynosi co najmniej 6 godzin, muszą mieć za-
gwarantowaną co najmniej 15-minutową przerwę 
w pracy. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy. 

W czasie 15-minutowej przerwy w pracy pracownik 
nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, może zatem 
swobodnie gospodarować czasem przerwy. Nie ma 
przeszkód, aby opuścił zakład pracy i wyszedł np. do 

sklepu czy na spacer. Pracodawca może jednak zobo-
wiązać pracownika, aby fakt wyjścia z firmy odnotował 
np. w księdze wejść i wyjść czy osobiście zwalniając 
się u przełożonego. Może również odgórnie wyzna-
czyć godziny, w jakich pracownicy będą mogli z prze-
rwy skorzystać. 

Przykładowy wzór zapisu w regulaminie pracy 
dotyczący 15-minutowej przerwy w pracy

Przerwy w czasie pracy
§ 1. Wszystkim pracownikom, których dobowy 
wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, 
przysługuje przerwa w pracy trwająca 15 minut, 
wliczana do czasu pracy.
§ 2. Pracownicy administracyjni i obsługi mogą 
wykorzystać wskazaną w § 1 przerwę między go-
dziną 11.30 a godziną 12.30.
§ 3. Pracownikom magazynu przerwy określonej 
w § 1 udziela się od godziny 11.55 do godziny 
12.10.

Pracodawca nie może ograniczyć sposobu korzysta-
nia przez pracownika z 15-minutowej przerwy, zobo-
wiązując go, aby pozostawał na swoim stanowisku pra-

W „Serwisie PP” nr 47/2013 przeczytasz „Kie-
dy i na jakich warunkach pracodawca może 
zastosować skrócony okres wypowiedzenia”.
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cy czy innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 
Ograniczenia takie mogą wynikać jedynie z obowiązu-
jących w zakładzie aktów wewnątrzzakładowych (np. 
z regulaminu pracy). Ponadto powinny być podyktowa-
ne szczególnymi okolicznościami (np. koniecznością 
zapewnienia sterylnych warunków na stanowiskach 
pracy, które w przypadku opuszczenia zakładu pracy 
przez pracownika nie byłyby spełnione). 

Co najmniej 15-minutowa przerwa przysługuje nie-
zależnie od innych przerw wynikających z rozkładu 
czasu pracy. Pracownik jest więc do niej uprawniony 
zarówno w systemie przerywanego czasu pracy, jak 
i wówczas, gdy rozkład czasu pracy przewiduje niewli-
czaną do czasu pracy przerwę na spożycie posiłku lub 
załatwienie spraw osobistych (art. 141 k.p.). 

PRZYKŁAD

Pracodawca zapewnia zatrudnionym pracownikom wydłu-

żoną 20-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy oraz 

10-minutową przerwę na spożycie posiłku lub załatwienie 

spraw osobistych niewliczaną do czasu pracy. Omawiane 

przerwy w pracy mogą być przez pracowników wykorzysty-

wane łącznie lub każda z nich oddzielnie. W opisywanej sy-

tuacji pracownicy będą przebywać na terenie zakładu pracy 

przez 8 godzin i 10 minut dziennie. Takie postępowanie pra-

codawcy jest prawidłowe.

Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby z dodatkowej prze-

rwy w pracy korzystali tylko niektórzy pracownicy. W takim 

przypadku pracodawca musi jasno określić zasady korzy-

stania z przerwy oraz konsekwencje ich niewykorzystania 

przez pozostałych pracowników. Może np. wskazać, że 

czas pracy pracownika, który nie korzysta z dodatkowej 

przerwy w pracy, kończy się z upływem 8. godziny pracy.  

Dłuższa przerwa śniadaniowa
dla młodocianego

Pracownicy młodociani korzystają z uprzywilejo-
wanych zasad ustalania przerw w pracy. O ile pełnolet-
niemu pracownikowi przysługuje przerwa w pracy 
w wymiarze 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar cza-

su pracy wynosi co najmniej 6 godzin, o tyle pracowni-
kowi młodocianemu przysługuje przerwa w pracy 
w wymiarze 30 minut, już przy wymiarze czasu pracy 
przekraczającym 4,5 godziny (art. 202 § 31 k.p.). 

Zasady udzielania nieprzerwanej 30-minutowej 
przerwy dla pracownika młodocianego są takie 
same jak zasady udzielania powszechnej 15-minuto-
wej przerwy w pracy. Przerwa ta przysługuje wszyst-
kim pracownikom młodocianym, niezależnie od 
tego, czy została przewidziana w obowiązujących 
w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych. 
Ponadto pracodawca musi jej udzielić niezależnie 
od innych przerw przewidzianych w aktach we-
wnątrzzakładowych.  

W czasie przerwy pracownik młodociany może 
zatem, podobnie jak pozostali pracownicy, np. opu-
ścić zakład pracy i udać się na spacer. Pracodawca 
może jednak zobowiązać pracownika, aby fakt wyjścia 
z firmy odnotował np. w księdze wejść i wyjść czy oso-
biście zwalniając się u przełożonego.

Przerwy na karmienie dziecka piersią 

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 
2 półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu 
pracy. Natomiast pracownica karmiąca więcej niż 
jedno dziecko ma prawo do 2 przerw w pracy, po 
45 minut każda (art. 187 § 1 k.p.). Na wniosek pra-
cownicy przerwy na karmienie mogą być udzielane 
łącznie. Skorzystanie z tego uprawnienia jest jednak 
uzależnione od dobowego wymiaru czasu pracy pra-
cownicy. Aby więc mogła ona skorzystać z takiej 
przerwy, musi w danym dniu świadczyć pracę przez 
co najmniej 4 godziny. Wówczas przysługuje jej jedna 
półgodzinna przerwa. Jeżeli praca w danym dniu jest 
zaplanowana na minimum 6 godzin, pracodawca musi 
jej zapewnić 2 przerwy. Bez znaczenia jest w tym 
przypadku fakt, czy kobieta karmiąca dziecko zatrud-
niona jest w pełnym wymiarze czasu pracy czy też na 
część etatu. Istotny jest bowiem dobowy wymiar cza-
su pracy. 

Przez dobowy wymiar czasu pracy należy rozumieć 
zarówno czas faktycznie wykonywanej pracy, jak i wli-
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czane do czasu pracy przerwy w pracy, które dodatko-
wo wprowadził pracodawca.

PRZYKŁAD

Dobowy wymiar czasu pracy pracownicy w danym dniu wy-

nosił 3 godziny i 30 minut. Opisywana przerwa nie będzie jej 

więc w tym dniu przysługiwała. Powinna natomiast zostać jej 

udzielona w dniu, w którym pracowała przez co najmniej 

4 godziny (np. 4 godziny i 7 minut). W takim przypadku pra-

cownica skorzysta z jednej półgodzinnej przerwy, którą może 

wykorzystać w dowolnie wybranym przez siebie czasie. 

Przerwy na karmienie dziecka piersią wliczane są 
do czasu pracy, nawet w sytuacji gdy w rzeczywistości 
pracownica pracuje krócej. Nie ma bowiem przeszkód 
prawnych, aby pracownica karmiąca dziecko piersią 
wykorzystywała przysługujące jej przerwy na początku 
lub na końcu dnia pracy, skracając tym samym liczbę 
godzin pracy w ciągu dnia. Pracodawca nie może 
sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu przez pra-
cownicę wskazanych przerw. 

Wykorzystywanie przerwy na karmienie na końcu 
lub początku dnia pracy nie oznacza jednak, że obowią-
zująca pracownicę dobowa norma czasu pracy ulega 
skróceniu. Norma ta pozostaje niezmienna i obejmuje 
8 godzin. Na dobową normę czasu pracy pracownicy 
karmiącej jedno dziecko piersią składa się faktyczna 
praca przez 7 godzin oraz godzinna przerwa w pracy 
wliczana do czasu pracy przeznaczona na karmienie. 

Choć nazwa przerwy wskazuje, że ma być ona wy-
korzystana na karmienie dziecka piersią, pracodawca 
nie ma prawnych możliwości zweryfikowania, w jaki 
sposób pracownica przerwę faktycznie wykorzystała. 
Może natomiast poprosić pracownicę o przedstawienie za-
świadczenia lekarskiego (nie musi przy tym być to za-
świadczenie od lekarza ginekologa), że pracownica karmi. 

Przerwa dla osoby niepełnosprawnej 

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 
przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wy-

poczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wlicza-
ny do czasu pracy (art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych).

Dodatkowa przerwa w pracy przysługuje pracowni-
kowi niepełnosprawnemu niezależnie od 15-minutowej 
przerwy przysługującej wszystkim pracownikom, któ-
rych dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 
6 godzin. Przerwy te mogą być przez pracownika nie-
pełnosprawnego wykorzystywane oddzielnie lub łącz-
nie, dając pracownikowi niepełnosprawnemu możli-
wość korzystania z przerwy w pracy w wymiarze 
30 minut. 

Należy jednak przyjąć, że to od pracodawcy zależy 
ostateczna decyzja, czy pracownik może korzystać 
z 2 połączonych ze sobą przerw i w jakich godzinach. 
Pracodawca nie może natomiast zabronić wykorzysty-
wania obu tych przerw przez pracownika niepełno-
sprawnego poza zakładem pracy.

15-minutowa przerwa na gimnastykę lub wypoczy-
nek co do zasady powinna przerywać czas pracy, czyli 
powinna być udzielana w trakcie dnia pracy pracowni-
ka. W przeciwieństwie jednak do powszechnej 15-mi-
nutowej przerwy brak jest prawnych przeciwwskazań, 
aby udzielić jej na koniec dnia pracy, żeby pracownik 
mógł wcześniej wyjść do domu.

Przerwa od pracy przy monitorze 
ekranowym 

Jeżeli pracownik pracuje przy stanowisku wyposa-
żonym w monitor komputerowy, pracodawca powinien 
tak organizować pracę, aby zapewnić mu co najmniej 
5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy przy ob-
słudze monitora ekranowego (§ 7 rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowi-
skach wyposażonych w monitory ekranowe). Przerwa 
taka jest wliczana do czasu pracy.

Pracodawca, który zatrudnia pracowników na sta-
nowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, 
ma obowiązek organizowania pracy pracowników 
w taki sposób, aby stanowiła ona połączenie pracy przy 
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monitorze z innym rodzajem pracy. Ten inny rodzaj 
pracy niezwiązany z korzystaniem z monitora ekrano-
wego oraz praca przy monitorze ekranowym powinny 
być wykonywane naprzemiennie w taki sposób, aby 
nieprzerwana praca przy obsłudze monitora nie prze-
kraczała godziny. 

PRZYKŁAD 

Pracownik biurowy pracujący przy monitorze ekranowym 

co jakiś czas w ciągu dnia pracy otrzymuje od pracodawcy 

polecenie wykonania kserokopii określonych dokumentów. 

W takim przypadku praca tego pracownika przy monitorze 

ekranowym została przerwana przez inną pracę, a praco-

dawca nie ma obowiązku (po takiej godzinie pracy) udziela-

nia mu przerwy w pracy przy monitorze ekranowym. Postę-

powanie pracodawcy jest prawidłowe.

Jeżeli natomiast taka organizacja pracy na danym sta-
nowisku nie jest możliwa, pracodawca po każdej godzinie 
nieprzerwanej pracy przy monitorze ekranowym musi 
zapewnić pracownikowi co najmniej 5-minutową prze-
rwę w pracy, wliczaną do czasu pracy. Przerwa ta nie jest 
jednak przerwą od pracy. Pracodawca może bowiem 
w czasie tej przerwy zlecać pracownikowi zadania do wy-
konania. Pracownik nie może natomiast zaprzestać wyko-
nywania zleconych mu zadań i opuścić stanowiska pracy. 

Przerwa na papierosa 

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii wykorzysty-
wania przez pracowników przerw na palenie. Powszech-
nie obowiązujące przepisy prawa pracy nie zawierają od-
rębnej regulacji dotyczącej czasu pracy osób palących. 

Należy uznać, że może wykorzystać do tego 15-mi-
nutową przerwę w pracy. W czasie trwania tej przerwy 
pracownik może swobodnie gospodarować swoim cza-
sem. Bez przeszkód może zatem np. wyjść na papierosa. 

Wskazana powyżej 15-minutowa przerwa jest co do 
zasady jedyną przerwą, w czasie której pracownik nie 
pozostaje w dyspozycji pracodawcy, a którą pracodaw-
ca musi obligatoryjnie zapewnić. 

Opuszczenie przez pracownika stanowiska pracy 
np. w celu zapalenia papierosa, poza czasem, w którym 
wykorzystuje wskazaną 15-minutową przerwę, powo-
duje, że w rzeczywistości pracownik korzysta z dodat-
kowych przerw (których udziela sobie sam). Czas  
przeznaczony na palenie nie stanowi czasu pracy, 
a tym samym nie musi być wynagradzany. Często 
dobrą praktyką jest również wprowadzanie w firmach 
tzw. premii za niepalenie w godzinach pracy.   

Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
pracodawca może zabronić pracownikom wykorzysty-
wania dodatkowych (nieprzewidzianych przez przepisy 
prawa pracy) przerw, jak również zakazać pracownikom 
opuszczania zakładu pracy. Ważne jest jednak to, aby za-
kazy i ograniczenia z tego zakresu były wprowadzane 
w sposób nienaruszający zasady równego traktowania 
pracowników w zatrudnieniu. Przykładowo nie wydaje 
się właściwe zakazywanie korzystania z dodatkowych 
przerw tylko pracownikom palącym. Zastosowane kryte-
rium może być bowiem odebrane jako dyskryminujące. 

Pracodawca może ponadto zobowiązać pracowni-
ków, aby nie opuszczali w czasie przerwy zakładu pra-
cy. Taka regulacja powinna być jednak podyktowana 
szczególnymi względami, np. bezpieczeństwem pra-
cowników czy też warunkami higienicznymi, jakie mu-
szą panować w zakładzie pracy.  

PRZYKŁAD

W zakładzie X pracownicy palący zatrudnieni w dziale zaj-

mującym się żywnością zostali zobowiązani do niewykorzy-

stywania innych przerw w pracy niż 15-minutowa. Ponadto 

z uwagi na specyfikę pracy pracodawca wprowadził ogra-

niczenie, że w czasie 15-minutowej przerwy pracownicy nie 

mogą opuszczać budynku firmy. Postępowanie pracodaw-

cy jest prawidłowe.

 

60-minutowa przerwa lunchowa 

Pracodawca, jeśli chce, może wprowadzić jedną, 
maksymalnie 60-minutową, przerwę przeznaczoną na 
spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych 
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(art. 141 k.p.). Taką przerwę w pracy wprowadza się 
w układzie zbiorowym pracy lub w  regulaminie pra-
cy albo w umowie o pracę (jeżeli pracodawca nie jest 
objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobo-
wiązany do ustalenia regulaminu pracy). Przerwa ta 
może być krótsza niż wskazane 60 minut, może więc 
wynosić np. 15 lub 30 minut. Jest ona jednak niewli-
czana do czasu pracy, co powoduje faktyczne wydłu-
żenie czasu pracy pracowników o czas tej przerwy. Za 
czas tej przerwy nie przysługuje pracownikom wyna-
grodzenie. Wskazaną przerwę pracownicy mogą wy-
korzystać, tak jak chcą, mogą zatem wrócić do domu 
(np. gdy mieszkają blisko), pójść na zakupy czy na 
basen. 

Wprowadzenie w regulaminie pracy dodatkowej 
przerwy powoduje, że pracodawca jest zobowiązany 
nie tylko do jej udzielania, ale również do udzielania jej 
w wymiarze określonym w regulaminie pracy. Praco-
dawca nie może samowolnie (bez dokonania odpo-
wiednich zmian w regulaminie pracy) ani wydłużyć, 
ani skrócić czasu tej przerwy.

Przykładowy wzór zapisu w regulaminie 
pracy wprowadzający dodatkową przerwę 
lunchową

Wprowadzenie dodatkowej przerwy w pracy
§ 1. Pracownicy mają prawo do 1-godzinnej prze-
rwy niewliczanej do czasu pracy. 
1. Pracownicy działu administracyjnego wykorzy-
stują przerwę między godziną 12.00 a 13.00.
2. Pracownicy działu gospodarczego i obsługi wy-
korzystują przerwę między godziną 13.00 a 14.00.
3. Jeśli pracownik podczas przerwy opuszcza sie-
dzibę pracodawcy, ma obowiązek oznaczyć ten 
fakt w księdze wyjść prywatnych.
§ 2. Pracownicy, którzy mają zamiar korzystać 
z ww. przerwy jedynie sporadycznie, wniosek 
o udzielenie przerwy składają najpóźniej na dzień 
przed planowanym terminem jej wykorzystania, 
określając w nim termin i jej długość.

§ 3. Pracownicy, którzy nie chcą korzystać ze 
wskazanej w § 1 przerwy, mają obowiązek zło-
żyć pracodawcy pisemne oświadczenie w tej 
sprawie. 

Uprawnienia pracowników uzależnione 
od rodzaju przerw

Rodzaj przerwy 
w pracy 

Czy praco-
dawca ma 
obowiązek 

udzielić prze-
rwy w pracy? 

Czy przerwa 
wliczana 

jest do czasu 
pracy? 

Czy za czas 
przerwy 

przysługuje 
wynagrodze-

nie? 

15-minutowa prze-
rwa śniadaniowa 

Tak, jeżeli do-
bowy wymiar 
czasu pracy 
pracownika 
wynosi co 
najmniej 
6 godzin. 

Tak Tak

Dodatkowa przerwa 
dla osoby niepełno-
sprawnej 

Tak Tak Tak

Dodatkowa przerwa 
dla pracownika 
młodocianego 

Tak Tak Tak

Przerwa na karmie-
nie dziecka piersią

Tak, jeżeli do-
bowy wymiar 
czasu pracy 
wynosi co 
najmniej 
4 godziny.

Tak Tak

Przerwa od pracy 
przy monitorze 
ekranowym 

Nie, jeżeli 
nieprzerwany 
czas pracy 
przy monitorze 
ekranowym 
nie przekracza 
godziny. 

Tak Tak 

Przerwa na papie-
rosa 

Nie Nie Nie

60-minutowa prze-
rwa na lunch 

Nie Nie Nie 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 134, art. 141, art. 187, art. 202 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. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

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

 ■ § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).

 obowiązki pracownika
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LESZEK JAWORSKI 
specjalista z zakresu prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego 

Jak ustalić i ocenić potrzeby 
szkoleniowe w służbie cywilnej
Do 30 listopada br. dyrektorzy generalni urzędów lub ich kierownicy muszą złożyć szefowi służby cywil-
nej informację o potrzebach szkoleniowych urzędu dotyczącą priorytetów i rodzajów szkoleń na kolejne 
2 lata. Dane te składa się na formularzu i przesyła drogą elektroniczną.

Pracownicy i urzędnicy mianowani muszą uczestni-
czyć w szkoleniach zaplanowanych przez szefa 

służby cywilnej (art. 106 ust. 1 ustawy z 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej). Dlatego do końca listopada 
każdego roku dyrektorzy generalni (lub kierownicy 
urzędów) powinni przekazać szefowi służby cywilnej 
informację o potrzebach szkoleniowych urzędu doty-
czących priorytetów i rodzajów szkoleń na kolejne 
2 lata. Dodatkowo powinni też poinformować go o po-
trzebach finansowych na ich realizację. Taki obowią-
zek wynika z § 15 ust. 1 rozporządzenia prezesa Rady 
Ministrów z 6 października 2010 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków organizowania i prowadzenia szko-
leń w służbie cywilnej (dalej rozporządzenie). 

Wymagane dokumenty

Istotną kwestią, która ma znaczenie w przygotowa-
niu powyższych dokumentów, są rodzaje szkoleń prze-
widzianych w ustawie o służbie cywilnej. 

Rodzaje szkoleń 
Nazwa Organizator Zakres

1 2 3
Centralne szef Służby 

Cywilnej
Ustalane są w planie szkoleń central-
nych w służbie cywilnej. Zawiera on 
w szczególności: priorytety szko-
leniowe wobec członków korpusu 
służby cywilnej, rodzaje szkoleń 
mających szczególne znaczenie 
w danym roku, inne zalecenia 
i informacje dla osób organizujących 
i nadzorujących szkolenia w służbie 
cywilnej. Szkolenia centralne organi-
zuje się w szczególności w celu:

1 2 3
■ wsparcia realizacji zadań służby 
cywilnej,
■ upowszechniania zasad służby 
cywilnej oraz zasad etyki korpusu 
służby cywilnej,
■ upowszechniania standardów 
zarządzania zasobami ludzkimi,
■ rozwijania umiejętności koordy-
nowania prac na poziomie urzędu 
i między urzędami,
■ upowszechniania wiedzy niezbęd-
nej w realizacji zadań służby cywilnej.

Powszechne dyrektor  
generalny 
urzędu

Organizowane są w celu rozwijania 
wiedzy i umiejętności członków 
korpusu służby cywilnej, które są 
niezbędne do prawidłowego wyko-
nywania przez nich zadań w służbie 
cywilnej. Szkolenia te obejmują 
tematykę powszechnie występującą 
w szczególności: prawo admini-
stracyjne, finanse publiczne i audyt 
wewnętrzny, zamówienia publiczne, 
dostęp do informacji publicznej, 
ochronę informacji niejawnych oraz 
danych osobowych, funkcjonowanie 
UE, informatykę, języki obce, stan-
dardy skutecznej i sprawnej pracy 
administracji, rozwój umiejętności in-
terpersonalnych, zasady właściwych 
kontaktów z obywatelem, zasady 
etyki w służbie cywilnej.

W ramach 
indywidualne-
go programu 
rozwoju 
zawodowe-
go członka 
korpusu służby 
cywilnej

dyrektor 
generalny 
urzędu w po-
rozumieniu 
z zatrudnio-
nym w da-
nym urzędzie 
członkiem 
korpusu służ-
by cywilnej 

Organizowane są w szczególno-
ści w celu nabycia przez członka 
korpusu służby cywilnej wiedzy lub 
umiejętności określonych w tym 
programie. Indywidualny program 
rozwoju zawodowego może być 
realizowany przez udział w szkole-
niach centralnych, powszechnych lub 
specjalistycznych, których programy 
są zgodne z tym programem.

Specjalistyczne dyrektor  
generalny 
urzędu

Organizowane są w celu pogłę-
biania oraz uaktualniania wiedzy 
i umiejętności członków korpusu 
służby cywilnej w zakresie związa-
nym z zadaniami urzędu.

szkolenia 
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Informacja o potrzebach szkoleniowych przygoto-
wywana jest za pomocą formularza potrzeb szkolenio-
wych urzędu. Dokument ten dotyczy priorytetów i ro-
dzajów szkoleń na kolejny okres. Zawiera on 
zestawienie potrzeb w zakresie szkoleń powszech-
nych, specjalistycznych i centralnych. W każdym 
przypadku jest opracowywany w podziale na dwie 
główne grupy stanowisk: wyższe stanowiska w służ-
bie cywilnej oraz stanowiska średniego szczebla za-
rządzania, samodzielne, koordynujące, specjalistycz-
ne i wspomagające w służbie cywilnej. W dokumencie 
tym wpisuje się nazwy priorytetów szkoleniowych 
(zakres tematyczny).

Informacja o potrzebach szkole-
niowych powinna zostać opra-
cowana za pomocą formularza 
potrzeb szkoleniowych urzędu.

Konieczna droga elektroniczna

Informacje o potrzebach szkoleniowych są zbierane 
wyłącznie w wersji elektronicznej przy użyciu tzw. sy-
stemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami 
ludzkimi w korpusie służby cywilnej (SWEZ_HR).

Formularz w początkowej części zawiera dane 
identyfikacyjne urzędu (tzw. metryczkę). Każdorazo-
wo urząd wybiera odpowiedzi z rozwijanych list lub 
wpisuje właściwą dla własnego urzędu kategorię. 

W metryczce zawarte są następujące informacje: 
„Rok” (np. 2013), „Podmiot” (np. Biuro Rzecznika Praw 
Pacjenta), „Kategoria” (np. Urzędy Centralne), „Typ” 
(np. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta) oraz „Status” (tj. 
w zależności od stopnia zaawansowania prac: wersja ro-
bocza, do akceptacji, do korekty oraz zaakceptowane).

Wypełnianie formularza

Zasady wypełniania dwóch części formularza doty-
czącego potrzeb szkoleniowych są identyczne. Jedyną 
różnicę stanowi perspektywa czasowa, w jakiej planowa-
ne są szkolenia (na następny rok, czyli rok występujący 
bezpośrednio po roku raportowania, oraz na kolejny rok, 
czyli rok przypadający 1 rok po roku raportowania). 

PRZYKŁAD

Urząd planuje przeszkolić w zakresie finansów publicznych 

5 pracowników zajmujących wyższe stanowiska w służbie 

cywilnej i 2 pracowników zajmujących stanowiska niebędą-

ce wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej. W tym celu 

w kolumnie 2 w drugim wierszu wpisuje wartość „2”, 

a w kolumnie 2a wartość „5”. Takie postępowanie jest pra-

widłowe. Tak samo należy postępować z każdym prioryte-

tem szkoleniowym, wpisując dane w odpowiednie pola 

(rubryki) w kolejnych wierszach tabeli.

Wagę priorytetu szkoleniowego należy wyrazić przez 
wskazanie liczby osób planowanych do przeszkolenia 
z danego zakresu tematycznego w następnym roku lub 
w perspektywie kolejnego roku, w odniesieniu do wyż-
szych stanowisk w służbie cywilnej i stanowisk niebędą-
cych wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 106 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, 

poz. 1505, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1544),
 ■ § 8–11, § 15 ust. 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 6 października 

2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szko-
leń w służbie cywilnej (DzU nr 190, poz. 1274).

w sieci
Naj!epsze 

praktyki
INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 
Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 32 99,  
e-mail: doradca@inforlex.pl

BEZPŁATNA PREZENTACJA: 
www.inforlex.pl/prezentacja
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MAREK SKAŁKOWSKI 
specjalista w zakresie prawa pracy 

Jaką umowę można wybrać 
do zatrudnienia pracownika 
na sezon grzewczy
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego chcemy zatrudnić pracownika na stanowisko palacza cen-
tralnego ogrzewania w naszej spółdzielni. Nie wiemy, jak długo będziemy potrzebować tego pracownika. 
Jakiego rodzaju umowę o pracę najlepiej z nim podpisać i na jaki okres? – pyta Czytelniczka z Wrocławia.

Z palaczem można najpierw podpisać umowę na okres 
próbny, maksymalnie na 3 miesiące. Jeżeli pracownik 

się sprawdzi, to najkorzystniej będzie go następnie zatrudnić 
na umowę na czas określony na okres powyżej 6 miesięcy. 

Zatrudniając nowego pracownika, najlepiej podpi-
sać z nim najpierw umowę na okres próbny. Taka umo-
wa ma na celu sprawdzenie, czy pracownik nadaje się 
do wykonywania pracy oferowanej przez pracodawcę. 
Umowa na okres próbny pozwala również pracowniko-
wi ocenić, czy poradzi sobie w nowym miejscu pracy. 
Umowa na okres próbny może być zawarta maksymal-
nie na 3 miesiące (art. 25 § 2 Kodeksu pracy, dalej 
k.p.). Nie ma natomiast minimalnego okresu, na jaki 
może być zawarta taka umowa. 

Jeżeli więc chcą Państwo przyjąć do pracy nowego 
pracownika, najlepiej będzie zatrudnić go na podstawie 
umowy na okres próbny. Od Państwa uznania zależy, 
na jaki okres taka umowa zostanie zawarta, czy np. na 
1 miesiąc czy maksymalnie na 3 miesiące. 

Okresy wypowiedzenia umowy 
na okres próbny 
Czas trwania 
umowy 

Do 2 tygodni Powyżej 2 
tygodni, krótszy 
niż 3 miesiące 

3 miesiące 

Długość okresu 
wypowiedzenia 

3 dni robocze 1 tydzień 2 tygodnie

Umowa na okres próbny może być w łatwy sposób 
rozwiązana. Okresy jej wypowiedzenia przewidują 

przepisy Kodeksu pracy. Nie trzeba zatem ustalać 
w samej umowie na okres próbny możliwości jej wypo-
wiedzenia. 

Wypowiadając umowę na okres próbny, nie trzeba 
również podawać przyczyny wypowiedzenia. 

Pracownicy zatrudniani na sezon grzewczy są pra-
cownikami sezonowymi. Nie obowiązują ich limity do-
tyczące liczby zawieranych z danym pracownikiem 
umów na czas określony, lecz można z nimi zawierać 
dowolną liczbę umów na czas określony (art. 251 § 3 
pkt 2 k.p.). Natomiast w przypadku pozostałych pra-
cowników pracodawca może zawrzeć na następujące 
po sobie okresy (między tymi okresami może być prze-
rwa nieprzekraczająca 1 miesiąca) maksymalnie 
2 umowy na czas określony (art. 251 § 1 k.p.). Trzecia 
z kolei umowa powinna zostać zawarta na czas nieokre-
ślony. 

Z pracownikiem sezonowym moż-
na zawrzeć dowolną liczbę umów 
na czas określony. 

Jeżeli Państwa pracownik sprawdzi się, to po okre-
sie próbnym można z nim zawrzeć umowę na czas 
określony. W przypadku gdy nie wiadomo, ile czasu 
pracownik będzie potrzebny, najlepiej podpisać z nim 
umowę na czas określony powyżej 6 miesięcy. W takiej 
umowie można zamieścić klauzulę przewidującą 

umowa na czas określony 
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2-tygodniowy okres wypowiedzenia (art. 33 k.p.). Pra-
codawca może wówczas wypowiedzieć umowę w każ-
dej chwili, jeżeli nie będzie zadowolony z pracy pra-
cownika lub nie będzie miał już dla niego pracy. 

PRZYKŁAD 

Pracodawca zatrudnił palacza c.o. na okres próbny od 1 do 

31 października 2013 r. Następnie podpisał z nim umowę 

na czas określony od 1 listopada 2013 r. do 4 maja 2014 r. 

W umowie tej zamieszczono klauzulę przewidującą 2-tygo-

dniowy okres wypowiedzenia. W trakcie zatrudnienia pra-

cownik często spóźniał się do pracy, samowolnie opusz-

czał miejsce pracy przed czasem. Pracodawca postanowił 

zwolnić go z pracy. Wypowiedział mu umowę o pracę 8 li-

stopada 2013 r. z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wy-

powiedzenia. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe. 

Klauzuli o wypowiedzeniu nie można zamieszczać 
w umowach na czas określony zawieranych na okres do 
6 miesięcy. Pracodawca może również zawierać z pala-
czem krótkie umowy na czas określony, np. na 2 mie-
siące, lecz takie umowy nie podlegają wypowiedzeniu. 
Rozwiązują się one z upływem terminu, a wcześniej za 
porozumieniem stron. Lepiej zatem zawrzeć dłuższą 
umowę, ponieważ wówczas istnieje możliwość jej wy-
powiedzenia. 

W praktyce najczęściej palacze c.o. współpracują 
na podstawie umowy-zlecenia. Zatrudnienie palacza na 
podstawie takiej umowy jest dozwolone, jeżeli umowa-

-zlecenie nie spełnia warunków właściwych dla umowy 
o pracę. Umowa-zlecenie może zostać uznana za umo-
wę o pracę, jeżeli palacz wykonuje pracę: 
■  w stałym miejscu i w stałych godzinach, 
■  w podporządkowaniu, 
■  wyłącznie osobiście, 
■  za wynagrodzeniem w formie pieniężnej. 

Aby umowa-zlecenie z palaczem nie została zakwe-
stionowała, powinna zawierać zapisy przewidujące np. 
możliwość wykonywania pracy w szczególnych przy-
padkach przez inne osoby wskazane przez palacza i za-
akceptowane przez zleceniodawcę. Nie można też spo-
rządzać dla palacza grafików czasu pracy, bo sugeruje 
to istnienie stosunku pracy. Nie należy więc ustalać 
palaczowi stałych godzin pracy. Palacz powinien mieć 
swobodę dysponowania swoim czasem i jeśli nie jest 
potrzebny, powinien mieć możliwość opuszczenia pra-
cy. W umowie-zleceniu warto też określić, że palacz 
będzie zatrudniony np. do obsługi pieców c.o. czy ob-
sługi kotłowni. 

Nieprawidłowe będzie natomiast podanie w umo-
wie-zleceniu rodzaju pracy przez wskazanie tylko sta-
nowiska pracy, tj. palacz c.o. Takie zapisy są bowiem 
charakterystyczne dla umowy o pracę, gdzie pracowni-
kowi przedstawia się dodatkowo zakres obowiązków 
doprecyzowujący zadania, jakie ma wykonywać na da-
nym stanowisku pracy. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 22, art. 25, art. 251, art. 30, art. 33, art. 34 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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O tym, kto będzie płatnikiem świadczeń chorobowych w całym kolejnym roku kalen-
darzowym, zdecyduje liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia 
chorobowego na 30 listopada 2013 r. Jeżeli pracodawca w tym dniu będzie zatrudniał 
więcej niż 20 osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, w 2014 r. zostanie 
zobowiązany do ustalania wysokości i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych. Jeżeli natomiast ubezpieczonych będzie 20 lub mniej, zasiłki w kolejnym roku 
wypłaci ZUS, bez względu na to, jak w późniejszym okresie ukształtuje się w firmie stan 
zatrudnienia.

Ustalając liczbę osób zgłoszonych do 
ubezpieczenia chorobowego na 30 listo-

pada danego roku, płatnik składek powinien 
uwzględnić zarówno osoby, za które opłaca 
obowiązkowo składkę na ubezpieczenie cho-
robowe, jak i osoby, które przystąpiły do tego 
ubezpieczenia dobrowolnie. Oznacza to, że 
w liczbie tych ubezpieczonych płatnik składek 
jest zobowiązany uwzględnić:
■  pracowników (w tym również pracowników 

młodocianych – uczniów),
■  osoby wykonujące pracę nakładczą podle-

gające ubezpieczeniu chorobowemu,
■  osoby wykonujące pracę na podstawie umo-

wy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia, a także osoby 

z nimi współpracujące, podlegające ubez-
pieczeniu chorobowemu,

■  siebie jako osobę prowadząca działalność 
pozarolniczą oraz osoby współpracujące, 
podlegające ubezpieczeniu chorobowemu 
dobrowolnie (jeśli płatnikiem jest osoba fi-
zyczna).
Jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, która 
przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego, zasiłki z ubezpieczenia cho-
robowego i wypadkowego wypłaca jej za-
wsze ZUS. Jednak, aby  określić, kto jest płat-
nikiem zasiłków za jej pracowników, musi ona 
ustalić liczbę osób zgłoszonych do ubezpie-
czenia chorobowego na koniec listopada dane-
go roku. Przy ustalaniu tej liczby jest zobowią-
zana również uwzględnić siebie oraz osobę 

Płace i rozliczenia 
Jak ustalić płatnika zasiłków 
na 2014 r.
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współpracującą przy prowadzeniu pozarolni-
czej działalności, jeśli podlega ona dobrowol-
nemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych na 
30 listopada danego roku płatnik składek jest 
zobowiązany z kolei pominąć osoby przeby-
wające przez cały miesiąc na urlopie wycho-
wawczym lub bezpłatnym. Osoby te nie pod-
legają bowiem w tych okresach ubezpieczeniu 
chorobowemu.

PRZYKŁAD

Na 30 listopada 2013 r. firma ABC zatrudnia 

14 pracowników, 4 pracowników młodocianych 

oraz 2 zleceniobiorców podlegających dobro-

wolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Dodat-

kowo pracodawca opłaca dobrowolnie składkę 

na ubezpieczenie chorobowe za siebie i za żonę 

jako osobę współpracującą. Ze względu na to, że 

firma zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 

powyżej 20 ubezpieczonych (14 + 4 + 2 + 2), od 

1 stycznia 2014 r. będzie zobowiązana do usta-

lania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia choro-

bowego i wypadkowego.

Płatnicy składek, którzy na 30 listopada da-
nego roku kalendarzowego nie zgłaszali nikogo 
do ubezpieczenia chorobowego, ustalają liczbę 
ubezpieczonych według stanu na pierwszy mie-
siąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Natomiast ZUS jest zobowiązany do usta-
lania prawa, wysokości oraz wypłaty zasiłków 
tym ubezpieczonym, którzy są zatrudnieni  
u płatników składek zgłaszających do ubez-
pieczenia chorobowego nie więcej niż 
20 ubezpieczonych (odpowiednio według sta-
nu na dzień 30 listopada lub na pierwszy mie-
siąc, w którym dokonali zgłoszenia zatrudnio-
nej osoby do ubezpieczenia chorobowego).

Zmniejszenie (poniżej 21) lub zwiększenie 
(powyżej 20) liczby ubezpieczonych w okre-
sie po 30 listopada danego roku nie powoduje 
zmiany płatnika zasiłków. Taka zmiana może 
nastąpić dopiero w kolejnym roku kalendarzo-
wym.

PRZYKŁAD

Na 30 listopada 2013 r. firma zgłasza do ubez-

pieczenia chorobowego 22 pracowników. Trzech 

z nich zamierza zwolnić z dniem 30 czerwca 

2014 r. w związku z redukcją etatów. Od 1 lipca 

2014 r. liczba ubezpieczonych zmniejszy się 

więc do 19 osób. Mimo to pracodawca pozosta-

nie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia choro-

bowego i wypadkowego dla pozostałych pra-

cowników. Dopiero od 1 stycznia 2015 r. (jeśli na 

30 listopada 2014 r. liczba ubezpieczonych 

przez firmę nie przekroczy 20) płatnikiem zasił-

ków będzie ZUS.

Jeżeli płatnik na dzień 30 listopada nie 
zgłasza nikogo do ubezpieczenia chorobowe-
go, w liczbie zatrudnionych uwzględnia stan 
ubezpieczonych w pierwszym miesiącu, 
w którym dokonał takiego zgłoszenia.

PRZYKŁAD

Od 1 sierpnia 2013 r. nowo powstała firma za-

trudniła grupę osób na umowę-zlecenia. Oso-

by te zamierzają przystąpić do dobrowolnego 

ubezpieczenia chorobowego dopiero od 

1 grudnia 2013 r. Ustalając, czy w 2014 r. firma  

będzie zobowiązana do wypłaty zasiłków, na-

leży uwzględnić liczbę osób zgłoszonych do 

ubezpieczenia chorobowego w grudniu 

2013 r.

5 listopada 2013 roku    www.serwispp.infor.pl
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Do ustalania prawa, wysokości i wypłaty 
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (tj. 
zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opie-
kuńczego, wyrównawczego oraz świadczenia 
rehabilitacyjnego) są zobowiązani:
■  płatnicy składek (w tym przede wszystkim 

pracodawcy) lub
■  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podmioty te ustalają i wypłacają również 
zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego (tj. za-
siłek chorobowy, wyrównawczy oraz świad-
czenie rehabilitacyjne).

Bez względu na liczbę osób zgłaszanych 
przez płatnika składek do ubezpieczenia cho-
robowego, ZUS zawsze wypłaca zasiłki:
■  ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą 

działalność i osobom z nimi współpracują-
cym,

■  ubezpieczonym będącym duchownymi,
■  osobom uprawnionym do zasiłków po usta-

niu ubezpieczenia,
■  ubezpieczonym podlegającym ubezpiecze-

niu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrud-
nienia u pracodawcy zagranicznego.
Ponadto, jeśli ZUS rozpoczął wypłatę dane-

go zasiłku przed 1 stycznia danego roku, a osoba 
ubezpieczona jest nieprzerwanie niezdolna do 
pracy po 31 grudnia poprzedniego roku, organ 
ten w nowym roku kalendarzowym nadal wy-
płaca zasiłek przysługujący za okres tej nieprze-
rwanej niezdolności. Nie ma wówczas znacze-
nia, czy od nowego roku podmiotem zobowiąza-
nym do ustalania i wypłaty zasiłków jest ZUS 
czy płatnik składek. W takim przypadku dopiero 
zmiana rodzaju pobieranego zasiłku lub przerwa 
w niezdolności do pracy zaistniała w nowym 
roku kalendarzowym powoduje, że podmiotem 
zobowiązanym do wypłaty kolejnego zasiłku 
będzie płatnik składek (oczywiście pod warun-
kiem, że stał się on podmiotem zobowiązanym 
do wypłacania zasiłków w danym roku).

PRZYKŁAD

Pracodawca w 2013 r. nie był zobowiązany do 

wypłaty zasiłków. Taki obowiązek ma dopiero od 

1 stycznia 2014 r. Jeden z zatrudnionych u niego 

pracowników zachorował we wrześniu 2013 r. 

i korzystał ze zwolnień lekarskich. Po wyczerpa-

niu okresu pobierania wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy ZUS rozpoczął wypłatę 

zasiłku chorobowego. Zasiłek ten (za nieprze-

rwany okres niezdolności do pracy) wypłacał 

zarówno do końca 2013 r., jak i na początku 

2014 r., mimo że podmiotem zobowiązanym do 

ustalania i wypłaty tych świadczeń od 1 stycznia 

2014 r. jest pracodawca. Zakładając, że pod ko-

niec stycznia 2014 r. ubezpieczony wróci do pra-

cy i ponownie zachoruje w marcu 2014 r., pod-

miotem zobowiązanym do wypłaty tego zasiłku 

będzie już jego pracodawca.

W pozostałych przypadkach to, który pod-
miot (płatnik składek czy ZUS) jest zobowią-
zany do ustalania i wypłaty zasiłków z ubez-
pieczenia chorobowego i ubezpieczenia wy-
padkowego, zależy od liczby osób zgłoszonych 
przez płatnika składek do ubezpieczenia cho-
robowego na 30 listopada poprzedniego roku 
kalendarzowego. Płatnicy, którzy na ten dzień 
zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego po-
wyżej 20 ubezpieczonych, od 1 stycznia do 
31 grudnia następnego roku są zobowiązani do 
ustalania i wypłaty zasiłków.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 61 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-

nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 996).

MARIA GAŁECKA 

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
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Odpowiedzi na pytania 
Czytelników

Jako płatnik składek nie mamy 

obecnie uprawnień do wypłaty za-

siłków dla naszych zatrudnionych (w listo-

padzie 2012 r. zatrudnialiśmy 11 osób). Ak-

tualnie do ubezpieczenia chorobowego 

zgłaszamy 21 osób. Jest wśród nich 3 zle-

ceniobiorców, którzy kolejne zlecenia 

podpisują raz w miesiącu (na okres 1 mie-

siąca). Oprócz tego 19 listopada z urlopu 

wychowawczego chce wrócić jedna z na-

szych pracownic. Na 30 listopada będzie-

my zatem o 2 osoby przekraczać dopusz-

czalny limit zatrudnionych, który decyduje 

o tym, że to my będziemy wypłacać pra-

cownikom naszej firmy zasiłki w przyszłym 

roku. Co możemy zrobić, aby to ZUS nadal 

wypłacał zasiłki naszym zatrudnionym?

W Państwa przypadku możliwe jest obni-
żenie stanu zatrudnienia tak, aby 30 listopada 
br. zmieścić się w limicie 20 osób ubezpieczo-
nych, np. przez nieznaczne przesunięcie 
w czasie powrotu pracownicy przebywającej 
obecnie na urlopie wychowawczym lub odro-
czenie podpisania umowy-zlecenia z jedną 
z zatrudnionych osób. Można to jednak  zrobić 
wyłącznie w porozumieniu i za zgodą zatrud-
nionych osób. 

O tym, kto jest płatnikiem świadczeń cho-
robowych w całym kolejnym roku kalendarzo-
wym, decyduje liczba osób zgłoszonych do 
ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada 
br. (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Je-
żeli pracodawca w tym dniu zgłasza do ubez-
pieczenia chorobowego powyżej 20 osób, 
w 2014 r. będzie zobowiązany do ustalania 

wysokości i wypłacania świadczeń z ubezpie-
czeń społecznych. Jeżeli natomiast ubezpie-
czonych jest 20 lub mniej, zasiłki w kolejnym 
roku będzie wypłacał ZUS niezależnie od 
tego, jak później ukształtuje się stan zatrud-
nienia.

PRZYKŁAD

Płatnik składek (niebędący dotychczas płatnikiem 

zasiłków) 5 listopada br. zatrudnia 20 pracowni-

ków. Planuje zatrudnić zleceniobiorcę, który z tytu-

łu umowy-zlecenia chce obowiązkowo podlegać 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a tak-

że zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia 

chorobowego. Osoba ta miałaby wykonywać zle-

cone prace od 26 listopada przez okres 3 miesię-

cy. W tej sytuacji na 30 listopada płatnik będzie 

zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego 21 osób, 

co oznacza, że od 1 stycznia 2014 r. będzie musiał 

przejąć obowiązek wypłaty zasiłków swoim ubez-

pieczonym. Aby tego uniknąć, płatnik może:

■  wstrzymać się z zawarciem umowy-zlecenia 

do 1 grudnia – jeżeli istnieje możliwość kilku-

dniowego opóźnienia rozpoczęcia wykony-

wania umowy-zlecenia lub

■  zgłosić zleceniobiorcę tylko do ubezpieczeń 

obowiązkowych od 26 listopada, natomiast do 

dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do-

piero od 1 grudnia 2013 r. (wymaga to uzgod-

nienia ze zleceniobiorcą, gdyż wniosek ubezpie-

czonego o objęcie dobrowolnym ubezpiecze-

niem chorobowym jest dla płatnika wiążący).

Wówczas na 30 listopada będzie zgłoszonych 

do ubezpieczenia chorobowego 20 osób.

5 listopada 2013 roku    www.serwispp.infor.pl
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W Państwa firmie można zapewnić na 
30 listopada taką liczbę osób zgłoszonych do 
ubezpieczenia chorobowego, że zasiłki nadal 
będzie wypłacał ZUS. Można np. ustalić 
z osobą, która planuje powrót z urlopu wycho-
wawczego, że pracę podejmie nie wcześniej 
niż 1 grudnia. Wówczas nie będzie ona wli-
czana do liczby osób podlegających ubezpie-
czeniu chorobowemu na 30 listopada. Oprócz 
tego mogą Państwo przesunąć zawarcie umo-
wy-zlecenia z którymś ze zleceniobiorców, 
tak aby nie był on zgłoszony w ZUS 30 listo-
pada br. Jeżeli nie mają Państwo możliwości 
przerwania prac zleconych, można wyrejestro-
wać jednego ze zleceniobiorców z ubezpie-
czenia chorobowego na krótki okres, obejmu-
jący 30 listopada, ale tylko w porozumieniu 
z ubezpieczonym i na jego wniosek. W takiej 
sytuacji ubezpieczony będzie miał krótką 
przerwę w okresie podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu. Spowoduje to wydłużenie 
o kilka dni okresu wyczekiwania na prawo do 
zasiłku, ale nie trzeba będzie liczyć od nowa 
okresu wyczekiwania. Taki obowiązek po-
wstałby dopiero, gdy przerwa w podleganiu 
wynosiłaby ponad 30 dni.

PRZYKŁAD

Płatnik składek zatrudnia na 29 listopada br. 

19 pracowników etatowych oraz 2 zleceniobior-

ców podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu 

chorobowemu. Za zgodą jednego ze zlecenio-

biorców i na jego pisemny wniosek płatnik wyre-

jestrował go z ubezpieczenia chorobowego na 

29 i 30 listopada br. w następujący sposób:

■  28 listopada przesłał do ZUS dokument wyre-

jestrowujący ZUS ZWUA, w którym wyrejestro-

wał zleceniobiorcę ze wszystkich ubezpie-

czeń z datą 29 listopada,

■  29 listopada zgłosił zleceniobiorcę do obo-

wiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, ren-

towych, wypadkowego i do obowiązkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego od 29 listopada,

■  30 listopada wyrejestrował zleceniobiorcę 

z ubezpieczeń obowiązkowych z datą 1 grud-

nia,

■  1 grudnia złożył do ZUS ponownie dokument 

ZUS ZUA, zgłaszając zleceniobiorcę do obo-

wiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdro-

wotnego oraz do dobrowolnego ubezpiecze-

nia chorobowego, z datą 1 grudnia 2013 r.

Tym samym na 30 listopada 2013 r. płatnik zgła-

szał do ubezpieczenia chorobowego 20 osób 

(19 pracowników oraz 1 zleceniobiorcę). 

W 2014 r. zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia 

chorobowego i wypadkowego dla osób zatrud-

nionych w tej firmie, niezależnie od późniejszego 

stanu zatrudnienia, będzie wypłacał ZUS.

Przy ustalaniu prawidłowej liczby ubezpie-
czonych nie ma znaczenia, czy dana osoba 
podlega ubezpieczeniu chorobowemu obo-
wiązkowo czy dobrowolnie. Każdą osobę płat-
nik powinien liczyć jako jednego ubezpieczo-
nego, bez względu na wysokość etatu czy ro-
dzaj zawartej umowy o pracę.

PRZYKŁAD

Osoba prowadząca działalność gospodarczą 

30 listopada br. zgłasza do obowiązkowych 

ubezpieczeń społecznych siebie, swoją żonę 

jako osobę współpracującą, 3 zleceniobiorców 

– uczniów (wszyscy poniżej 26. roku życia) oraz 

18 pracowników. Do dobrowolnego ubezpiecze-

nia chorobowego została zgłoszona tylko żona 

płatnika. W tej sytuacji liczba ubezpieczo-
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nych podlegających ubezpieczeniu chorobowe-

mu w tym przedsiębiorstwie wynosi 19 osób 

– 18 pracowników (ubezpieczenie obowiązko-

we) oraz żona przedsiębiorcy (ubezpieczenie 

dobrowolne). Zleceniobiorcy będący uczniami 

do 26. roku życia nie mogą zostać z tytułu umo-

wy-zlecenia zgłoszeni do ZUS, a płatnik nie zgło-

sił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobo-

wego. W 2014 r. zasiłki i inne należne świadcze-

nia osobom zatrudnionym w tej firmie będzie 

wypłacał ZUS.

W liczbie ubezpieczonych na 30 listopada 
nie uwzględnia się:
■  osób przebywających na urlopach wycho-

wawczych,
■  osób przebywających na urlopach bezpłat-

nych,
■  duchownych, nawet jeżeli podlegają ubez-

pieczeniu chorobowemu.

JOANNA STOLARSKA
 specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Za listopad br. przekażemy do ZUS ra-

porty rozliczeniowe za 23 osoby. 

Wśród tych raportów będzie raport za zlece-

niobiorcę, który nie podlega ubezpieczeniu 

chorobowemu, a także za dwóch byłych 

pracowników – jednego zatrudnionego do 

października br., któremu w listopadzie wy-

płaciliśmy prowizję za październik, a drugie-

go, z którym umowa na zastępstwo została 

rozwiązana 5 listopada. Czy nasza firma bę-

dzie musiała w 2014 r. wypłacać zasiłki cho-

robowe pracownikom i zleceniobiorcom?

W 2014 r. zasiłki należne zatrudnionym 
przez Państwa pracownikom będzie wypłacał 

ZUS. Jak wynika z podanych informacji, na 
30 listopada 2013 r. będą Państwo zgłaszać do 
ubezpieczenia chorobowego 20 osób. Nie ma 
przy tym znaczenia, że liczba osób, za które za 
listopad br. zostaną sporządzone raporty rozli-
czeniowe, jest wyższa niż 20.

 Płatnicy składek, którzy na 30 listopada 
danego roku zgłaszają do ubezpieczenia cho-
robowego co najmniej 21 osób, mają obowią-
zek przez cały kolejny rok kalendarzowy usta-
lać prawo do zasiłków i wypłacać te zasiłki 
zatrudnionym osobom.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych we-
dług stanu na 30 listopada, należy:
■  sprawdzać stan na ten jeden dzień, a nie 

z całego miesiąca,
■  brać pod uwagę wyłącznie osoby zgłoszone 

do ubezpieczenia chorobowego – zarówno 
obowiązkowo, jak i dobrowolnie.
Ustalając liczbę ubezpieczonych, nie nale-

ży kierować się liczbą osób, za które zostaną 
złożone raporty rozliczeniowe za listopad. 
Może się bowiem okazać, że raporty zostały 
złożone za osoby, które nie podlegają na 
30 listopada ubezpieczeniu chorobowemu, tj. 
za osoby:
■  które podlegają tylko ubezpieczeniu zdro-

wotnemu bądź podlegają tylko obowiązko-
wym ubezpieczeniom społecznym i zdro-
wotnemu, a nie przystąpiły do dobrowolne-
go ubezpieczenia chorobowego (np. 
zleceniobiorcy),

■  przebywające na urlopach wychowawczych 
lub bezpłatnych,

■  które 30 listopada nie podlegały już ubez-
pieczeniu chorobowemu (np. pracownicy 
czy zleceniobiorcy, z którymi umowy zo-
stały rozwiązane przed tą datą).

JOANNA KALINOWSKA
specjalista w zakresie ubezpieczeń
społecznych
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Nasz zakład będzie zatrudniał 

w listopadzie br. 20 pracowników 

oraz jedną pracownicę, która od 28 li-

stopada jest na urlopie wychowaw-

czym. Czy osobę przebywającą na urlo-

pie wychowawczym niepełny miesiąc 

kalendarzowy, i która na tym urlopie jest 

30 listopada, powinniśmy wliczyć do sta-

nu zatrudnienia, od którego są uzależ-

nione nasze uprawnienia do wypłaty 

zasiłków?

Pracownicy przebywającej na urlopie 
wychowawczym 30 listopada br. nie należy 
uwzględniać w liczbie osób zgłoszonych 
do ubezpieczenia chorobowego. Liczba 
osób zgłoszonych do ubezpieczenia choro-
bowego w Państwa zakładzie na ten dzień 
wynosi 20. Oznacza to, że wypłatę zasiłków 
w 2014 r. powinni Państwo przekazać do 
ZUS.

Do wypłaty wynagrodzenia za czas cho-
roby przysługującego pracownikom są zo-
bowiązani wszyscy pracodawcy, bez wzglę-
du na stan zatrudnienia. Natomiast wypłata 
zasiłku chorobowego i innych świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa może być wypłacana tylko 
przez niektórych z nich. O tym, kto będzie 
płatnikiem zasiłku na cały kolejny rok kalen-
darzowy, decyduje liczba osób zgłoszonych 
przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobo-
wego na 30 listopada poprzedniego roku (art. 
61 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli według stanu na ten dzień nikt nie 
był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, 
np. w przypadku nowo powstałych płatników 
składek lub gdy pracodawca nie zatrudniał 
pracowników, liczba ta jest ustalana według 
stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali 
takiego zgłoszenia.

PRZYKŁAD

Henryk P. 1 sierpnia 2013 r. rozpoczął prowadze-

nie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

W tym dniu zatrudnił 3 pracowników. W związku 

z tym, że pracodawca na 30 listopada poprzed-

niego roku nie zgłaszał do ubezpieczenia choro-

bowego żadnego pracownika, gdyż zakład jesz-

cze nie istniał, stan zatrudnienia decydujący 

o tym, czy płatnik jest uprawniony do wypłaty 

zasiłków, ustala się na pierwszy miesiąc doko-

nania takiego zgłoszenia, czyli na sierpień 

2013 r. Ponieważ w pierwszym miesiącu prowa-

dzenia działalności pracodawca zgłaszał do 

ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 

20 osób, nie jest zobowiązany do wypłaty zasił-

ków w 2014 r.

Jeżeli pracodawca na 30 listopada 2013 r. 
zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego wię-
cej niż 20 osób, w 2014 r. będzie zobowiązany 
do ustalania wysokości i wypłacania świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych. Natomiast 
osobom zatrudnionym u płatnika, który na ten 
dzień zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego 
nie więcej niż 20 osób, wypłaty wszystkich 
zasiłków będzie dokonywał ZUS. W stanie za-
trudnienia, który decyduje o tym, kto wypłaca 
zasiłek, uwzględnia się nie tylko osoby podle-
gające ubezpieczeniu chorobowemu obowiąz-
kowo, ale również inne osoby, które przystąpi-
ły do tego ubezpieczenia dobrowolnie.

Każdą osobę, która 30 listopada 2013 r. jest 
zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, na-
leży liczyć jako jednego ubezpieczonego – nie 
ma przy tym znaczenia wymiar czasu pracy, 
w jakim jest ona zatrudniona.

W liczbie ubezpieczonych należy uwzględnić:
■  pracowników,
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■  uczniów,
■  osoby wykonujące pracę nakładczą,
■  osoby wykonujące pracę na podstawie umo-

wy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby 
z nimi współpracujące,

■  osoby prowadzące działalność pozarolniczą 
oraz osoby z nimi współpracujące.
Do liczby ubezpieczonych płatnik składek 

nie powinien wliczać:
■  pracowników, którzy 30 listopada 2013 r. 

korzystają z urlopu wychowawczego lub 
z urlopu bezpłatnego, gdyż osoby te w okre-
sie urlopu nie podlegają ubezpieczeniu cho-
robowemu,

■  duchownych podlegających ubezpieczeniu 
chorobowemu.
To, czy płatnik składek jest zobowiązany 

do wypłaty zasiłków, jest ustalane na każdy 

rok kalendarzowy, a zatem zmiana liczby 
ubezpieczonych w ciągu roku pozostaje bez 
wpływu na uprawnienia do wypłaty zasił-
ków.

W Państwa zakładzie ogólna liczba osób 
zatrudnionych w listopadzie br. wynosi 21, 
a więc jest to stan zatrudnienia, który upraw-
nia do wypłacania świadczeń chorobowych 
pracownikom. Jednak ze stanu faktycznego 
wynika, że jedna z pracownic od 28 listopada 
br. (a więc na 30 listopada) przebywa na urlo-
pie wychowawczym. A zatem stan osób zgło-
szonych do ubezpieczenia chorobowego na 
30 listopada spadł do 20 osób (21 – 1 osoba na 
wychowawczym), gdyż w okresie urlopu wy-
chowawczego nie podlega ona ubezpieczeniu 
chorobowemu. Dlatego nie będą Państwo mu-
sieli w 2014 r. wypłacać pracownikom zasił-
ków z ubezpieczenia chorobowego.

BOGUSŁAW NOWAKOWSKI 
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

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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progi podatkowe WYNAGRODZENIA

MARIUSZ PIGULSKI
 specjalista w zakresie kadr i płac

Jakie obowiązki ma pracodawca 
w przypadku przekroczenia progu 
podatkowego przez pracownika
Jeżeli dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczy wartość pierwszego progu dochodowego 
(85 528 zł), to nadwyżka dochodu ponad wartość progu podlega opodatkowaniu według wyższej stawki 
podatku (32%). Prawidłowe obliczanie i odprowadzanie podatku od osób fizycznych do urzędu skarbowego 
jest jednym z podstawowych obowiązków zakładów pracy. A zatem warto zweryfikować pod koniec roku, czy 
pracownik nie przekroczył progu podatkowego, aby uniknąć korekty listy płac oraz deklaracji podatkowych.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
od dochodu ze stosunku pracy pobiera się w Pol-

sce według progresywnej skali podatkowej. Zaliczki te 
w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wynoszą:
■  18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za mie-

siące od początku roku włącznie do miesiąca, w którym 
dochód podatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną 
granicę pierwszego przedziału skali, czyli 85 528 zł,

■  32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za 
miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód 
podatnika uzyskany narastająco od początku roku 
przekroczył pierwszy próg podatkowy (85 528 zł).

Skala podatkowa obowiązująca w 2013 r.
Podstawa obliczenia podatku 

w złotych Wysokość podatku
ponad do

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

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

Dochód to nie to samo co płaca brutto

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca 
przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne 
z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatni-
ka, po odliczeniu:
■  kosztów uzyskania przychodów oraz

■  potrąconych przez płatnika w danym miesiącu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.
Dodajmy, że jeżeli świadczenia w naturze, świad-

czenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne 
świadczenia przysługują mu za okres dłuższy niż mie-
siąc, przy obliczaniu zaliczek podatkowych za poszcze-
gólne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości 
przypadającej na jeden miesiąc. Gdy nie jest możliwe 
określenie, jaka część tych świadczeń przypada na 
1 miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich 
uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką 
zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, pracodaw-
ca, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczki za 
dany miesiąc i pobiera pozostałą część należności po-
datkowej w następnych miesiącach roku podatkowego.

PRZYKŁAD

Dawid G. w październiku 2013 r. osiągnął przychody ze sto-

sunku pracy w łącznej wysokości 5800 zł (w tym z tytułu 

nagrody rzeczowej w wysokości 3300 zł). Z uwagi na otrzy-

manie nagrody złożył u pracodawcy wniosek o ogranicze-

nie poboru zaliczki na podatek za październik do 300 zł. 

Pozostała część zaliczki zostanie pobrana przez pracodaw-

cę w listopadzie br.
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Wyższy podatek dopiero od kolejnego 
miesiąca

Obowiązek poboru zaliczki na podatek według 
wyższej stawki, tj. 32%, powstaje, począwszy od mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym dochód 
pracownika uzyskany od początku roku podatkowego 
przekroczył u danego płatnika kwotę 85 528 zł. Wcześ-
niej, czyli za miesiące od początku roku do miesiąca 
włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od 
początku roku w danym zakładzie przekroczył granicę 
pierwszego progu podatkowego, zakład powinien nali-
czać pracownikowi zaliczki z zastosowaniem stawki 
18%.

W miesiącu, w którym dochód ze 
stosunku pracy przekroczy kwotę 
85 528 zł, pobiera się zaliczkę na 
podatek w wysokości 18%. Dopie-
ro od kolejnego miesiąca stawka 
podatku wynosi 32%.

PRZYKŁAD

Miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę Mariusza S. 

wynosi 13 000 zł brutto, co po odjęciu kosztów uzyskania przy-

chodu w kwocie 111,25 zł i pełnych składek ZUS (13,71%) wy-

noszących 1782,30 zł daje miesięczny dochód na poziomie 

11 106,45 zł. Uwzględniając tę informację, jego dochody ze 

stosunku pracy przekroczyły górną granicę pierwszego prze-

działu skali podatkowej w sierpniu br. (8 x 11 106,45 zł = 

= 88 851,60 zł). W tej sytuacji zaliczki podatkowe w wysokości 

32% Mariusz S. zacznie płacić, począwszy od września 2013 r.

Przy skali liczą się dochody uzyskane 
tylko w danym zakładzie

Do ustalenia właściwej stawki podatkowej, według 
której należy naliczać zaliczki na podatek pracownika, 
pracodawca musi brać pod uwagę:
■  wyłącznie dochody ze stosunku pracy, które pod-

władny uzyskał w danym zakładzie pracy, oraz

■  wypłacone przez ten zakład pracy zasiłki z ubezpie-
czenia społecznego (np. zasiłek chorobowy).
Dochodów pracownika osiągniętych z innych źró-

deł, nawet jeżeli zostały uzyskane u tego samego pra-
codawcy, nie należy uwzględniać. Oznacza to, że na 
wysokość stawki podatku konkretnego podwładnego 
w danej firmie bez wpływu pozostają jego przychody 
np. z tytułu umów cywilnoprawnych czy świadczenia 
wypłacane przez inne podmioty.

Co więcej, ustalając limit dochodów pracownika 
z pracy, którego przekroczenie zobowiązuje płatnika do 
stosowania wyższej stawki podatkowej, nie bierze się pod 
uwagę przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych za-
wieranych z własnym pracodawcą. Dochody z umowy 
o pracę i umów cywilnych będą podlegały zsumowaniu, 
ale dopiero w zeznaniu podatkowym składanym przez 
zatrudnionego po zakończeniu roku podatkowego.

Przy wyznaczaniu limitu docho-
dów, który zobowiązuje do obli-
czania zaliczki na podatek przy 
zastosowaniu wyższej stawki po-
datku, nie uwzględnia się docho-
du pracownika z umów cywilno-
prawnych.

PRZYKŁAD

Grzegorz T. od stycznia do września 2013 r. był pracowni-

kiem firmy informatycznej, w której osiągnął łączny dochód 

w wysokości 95 150,40 zł. W październiku 2013 r. zatrudnił 

się na podstawie umowy o pracę w warszawskiej spółce 

działającej w branży reklamowej. Nowy pracodawca Grze-

gorza T. od wypłacanych mu świadczeń powinien naliczać 

zaliczki podatkowe w wysokości 18% (aż do momentu 

przekroczenia w 2013 r. progu podatkowego).

Płatnikowi nie wolno stosować samodzielnie wyż-
szych stawek do obliczania zaliczek ani uwzględniać 
dochodów uzyskanych przez podwładnych w innych 
zakładach pracy.
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Niezależnie od wysokości zarobków pracownicy mają 
możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o po-
bieranie w trakcie roku wyższych zaliczek na podatek do-
chodowy. Złożenie takiego wniosku umożliwia pracowni-
kowi uniknięcie ewentualnego dopłacania przez niego 
podatku oszacowanego w zeznaniu rocznym. Dotyczy to 
m.in. sytuacji, gdy pracownik w ciągu roku uzyskuje do-
chody ze stosunku pracy od więcej niż jednego pracodaw-
cy, a poziom tych dochodów uzyskiwany w każdym za-
kładzie pracy nie zobowiązuje żadnego z zakładów do 
poboru zaliczki według wyższej niż 18% stawki podatku.

Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nie wskazują daty, od której należy posługi-
wać się wyższą stawkę podatku. Z tego względu to sam 
podatnik powinien w składanym przez siebie wniosku 
określić miesiąc, od którego pracodawca ma pobierać 
wyższe zaliczki na podatek.

Podatek 18% mimo przekroczenia progu

Przepisy podatkowe przewidują przypadki, w któ-
rych podmiot zatrudniający, będący płatnikiem, ma 
możliwość stosowania niższej stawki podatku niż obo-

wiązująca w danym przedziale skali podatkowej. Taki 
pobór zaliczek możliwy jest w stosunku do dochodów 
podatników, którzy za dany rok podatkowy zamierzają 
opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub na za-
sadach przewidzianych dla osób samotnie wychowują-
cych dzieci.

Pracownik może przez cały rok płacić podatek 
w wysokości 18% (nawet wtedy, gdy suma jego docho-
dów przekroczy wartość 85 528 zł), jeżeli:
■  pisemnie oświadczy, że za dany rok rozliczy się 

z podatku łącznie z małżonkiem bądź na zasadach 
przewidzianych dla osób samotnie wychowujących 
dzieci oraz

■  małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych docho-
dów, z wyjątkiem renty rodzinnej, lub dochody mał-
żonka mieszczą się w niższym przedziale skali 
(art. 32 ust. 1a pkt 2 updof).
Zakład pracy ma prawo uwzględnić przy pobieraniu 

zaliczki na podatek ww. oświadczenie pracownika do-
piero od miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym oświadczenie zostanie złożone. Jego przykładowy 
wzór zamieszczamy poniżej.

OŚWIADCZENIE
dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
w ......... r. (na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych – DzU z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
Niniejszym proszę płatnika ................................................................................................................................
                                                              (nazwa zakładu pracy)

o zastosowanie ulgowego sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, określone-
go w art. 32 ust. 1a ustawy, gdyż:
1) zamierzam opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, spełniając niezbędne w tym względzie warunki,
2) przewidywane dochody współmałżonka za............ r. mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,
3) współmałżonek nie będzie korzystał z możliwości obniżenia zaliczki.
O każdej zmianie stanu faktycznego, upoważniającego do obniżenia zaliczek lub utraty możliwości łącznego 
opodatkowania dochodów, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować zakład pracy.
Stwierdzam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karnoskarbowa za poda-
nie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

...........................................
                        (data i podpis pracownika)
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Pobór zaliczek od dochodów 
z działalności wykonywanej osobiście

Od dochodów osiąganych przez zatrudnione osoby 
z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez cały 
rok podatkowy pobiera się zaliczkę na podatek w wy-
sokości 18%. Dzieje się tak bez względu na wysokość 
przychodów. To samo dotyczy sytuacji wykonywania 
umów cywilnych dla podmiotów, z którymi dana osoba 
ma podpisaną umowę o pracę (nawet wtedy, gdyby pra-
cownik zawierający umowę cywilną z własnym praco-
dawcą przekroczyłby pierwszy próg skali podatkowej 
i ze stosunku pracy zaliczka byłaby pobierana według 
stawki 32%). Wyjątkowo płatnik może pobierać od 
przychodów z działalności wykonywanej osobiście za-
liczkę w wysokości 32%, jeśli zatrudniony zwróci się 
do niego z takim wnioskiem (art. 41a updof).

Obliczenie należności podatkowej
od umowy na kwotę do 200 zł

Umowa cywilnoprawna może być opodatkowana 
ryczałtem. Ma to miejsce w przypadku podpisania 
przez zakład pracy z osobą niebędącą jego pracowni-
kiem umowy, w której kwota należności zostanie okre-
ślona na poziomie nieprzekraczającym 200 zł (art. 30 
ust. 1 pkt 5a updof). O konieczności pobrania zryczał-
towanego podatku, wynoszącego 18%, przesądza kwo-
ta należności wynikająca z każdej odrębnej umowy.

Jeśli z umowy nie wynika kwota należności, a wy-
łącznie sposób jej wyliczenia (np. jako iloczyn stawki 
godzinowej i czasu pracy), wówczas nie stosujemy ry-

czałtu (taka umowa podlega opodatkowaniu na zasa-
dach ogólnych).

Przy zryczałtowanej formie opodatkowania trzeba 
pamiętać, że:
■  przychodu nie pomniejsza się o koszty jego uzyska-

nia ani o potrącone ze środków podatnika w danym 
miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne,

■  od podatku zryczałtowanego nie wolno odejmować 
składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Sposób zryczałtowanego opodatkowania umów cy-

wilnych do kwoty 200 zł nie powinien ulec zmianie na-
wet wówczas, gdy uzyskane wcześniej przez zatrudnio-
nego dochody w sumie przekroczyły próg podatkowy.

Kiedy płatnik nie pobiera zaliczek
na podatek

Zakład pracy nie jest zobligowany do naliczania 
i pobierania zaliczek na podatek dochodowy, jeśli za-
trudniony w ramach umowy-zlecenia lub o dzieło złoży 
mu oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi 
wchodzą w zakres prowadzonej pozarolniczej działal-
ności gospodarczej (art. 41 ust. 2 updof).

Przychody z tytułu ww. umów cywilnoprawnych, 
w ramach których świadczone usługi pokrywały się 
z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności 
gospodarczej, są przychodami z tej działalności i po-
datnik musi rozliczyć się z nich we własnym zakresie.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 27 ust. 1, art. 30, art. 32, art. 41–41a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-

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

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 pracow-
ników państwowych i samorządowych 
oraz bhp.

Tylko dla prenumeratorów  SPP

bezpłatne konsultacje prawne
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wyrównanie wynagrodzenia WYNAGRODZENIA

BEATA TOFILUK
 specjalista ds. prawa pracy 

Jak wyliczyć wynagrodzenie, 
jeżeli stawka godzinowa jest niższa 
niż minimalne wynagrodzenie 
Pracownicy zatrudnieni w naszej firmie mają ustalone w umowach o pracę wynagrodzenie w stawce 
godzinowej w wysokości 6 zł/godz. Ponieważ taka stawka jest niższa niż stawka godzinowa wynikająca 
z powszechnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, co miesiąc wypłacamy pracow-
nikom wyrównanie do minimalnej płacy. W związku z natężeniem pracy w okresie od grudnia do lutego 
może się zdarzyć, że nasi pracownicy będą wykonywali pracę w godzinach nadliczbowych. Jak w takiej 
sytuacji powinniśmy naliczyć im wynagrodzenie oraz dodatek za nadgodziny? Czy postąpiliśmy prawid-
łowo, określając w umowach wynagrodzenie na poziomie niższym od minimalnego? – pyta Czytelnik 
z Sopotu.

Mogli Państwo ustalić pracownikom wynagrodze-
nie na poziomie 6 zł za godzinę. Przepisy prawa 

pracy nie zabraniają pracodawcy ustalania wynagro-
dzenia w niższej wysokości niż wynikająca z minimal-
nej płacy. Należy jednak pamiętać, że wysokość wyna-
grodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysoko-
ści wynagrodzenia minimalnego. W związku z tym na-
leży uzupełnić wynagrodzenie pracowników do tej wy-
sokości w postaci wyrównania.

Obliczając wynagrodzenie za godziny nadlicz-
bowe, należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie 
określone w stawce godzinowej wraz z wyrówna-
niem do wynagrodzenia minimalnego. Natomiast 
obliczając dodatek za pracę w godzinach nadliczbo-
wych, powinni Państwo uwzględnić wyłącznie wyna-
grodzenie określone stawką godzinową wynikającą 
z umowy o pracę.

Pracodawca ma swobodę w określaniu systemu 
wynagradzania obowiązującego w firmie. Wynagro-
dzenie może zatem zostać określone stawką mie-
sięczną, godzinową, ale również dopuszczalne jest 
wprowadzenie wynagrodzenia akordowego czy pro-
wizyjnego. Nie ma również przeszkód prawnych, aby 

wynagrodzenie pracownika określone stawką godzi-
nową zostało ukształtowane w umowie o pracę na po-
ziomie niższym niż wynikający z powszechnie obo-
wiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest art. 78 
Kodeksu pracy (dalej k.p.), który wskazuje, że wyna-
grodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby od-
powiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej 
pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykony-
waniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczo-
nej pracy.

Ustalenie w umowie o pracę wynagrodzenia w niż-
szej wysokości niż wynagrodzenie minimalne nie zwal-
nia pracodawcy z obowiązku wypłaty pracownikowi 
pensji na poziomie zapewniającym mu co najmniej nie-
zbędne minimum. Do obliczenia wysokości wynagro-
dzenia pracownika należy przyjąć przysługujące pra-
cownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia 
wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad 
statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych 
przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń 
osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu). W wynagrodzeniu nie należy uwzględniać:
■  nagrody jubileuszowej,
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■  odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi 
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z ty-
tułu niezdolności do pracy,

■  wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych.
Może się zdarzyć, że pracodawca będzie musiał 

wypłacić pracownikowi wyrównanie do wynagrodze-
nia za pracę, zwłaszcza w sytuacji, gdy poza wynagro-
dzeniem miesięcznym lub godzinowym nie są mu 
przyznawane dodatkowe składniki wynagrodzenia zali-
czane do płacy minimalnej (np. premie). Obowiązek 
taki powstanie niezależnie od przyczyn niedopłaty, np. 
od nierównomiernego rozłożenia godzin pracy w ra-
mach okresu rozliczeniowego, czy ustalenia stawki go-
dzinowej na zbyt niskim poziomie.

Pracodawca musi wypłacić wy-
równanie do wynagrodzenia za 
pracę pracownikowi otrzymują-
cemu niższe wynagrodzenie niż 
minimalne, jeżeli nie otrzymuje on 
innych składników zaliczanych do 
płacy minimalnej.

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzi-
nowych stawek wyrównanie wypłaca się za każdą godzi-
nę pracy. Stanowi ono różnicę między wysokością wyna-
grodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia 
wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę 
godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pra-
cownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru 
czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika 
w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy.

PRZYKŁAD

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wy-

miarze czasu pracy od poniedziałku do piątku zgodnie 

z umową o pracę wynosi 5 zł brutto za godzinę pracy. 

Oprócz tego, pracownik otrzymuje miesięczne premie regu-

laminowe w wysokości od 10% do 20% płacy miesięcznej. 

Pracownik był na urlopie wypoczynkowym od 7 do 11 paź-

dziernika br. (5 dni roboczych – 40 godz.). Wynagrodzenie 

pracownika za październik wyniosło łącznie 1016 zł brutto 

(144 godz. x 5 zł = 720 zł wynagrodzenia wyliczonego ze 

stawki godzinowej, 220 zł wynagrodzenia urlopowego ze 

zmiennych i stałych składników, 76 zł premii), czyli mniej niż 

ustawowe minimalne wynagrodzenie.

Wyrównanie za październik br. należy obliczyć w następują-

cy sposób:

■  stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagro-

dzenia:

1600 zł : 184 godz. (wymiar czasu pracy w październiku 

br.) = 8,70 zł,

■  stawka godzinowa wynikająca z wynagrodzenia pra-

cownika: 1016 zł : 184 godz. = 5,52 zł,

■  różnica między stawkami: 8,70 zł – 5,52 zł = 3,18 zł,

■  kwota wyrównania: 3,18 zł x 184 godz. = 585,12 zł.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych, za które nie 
udzielono pracownikowi czasu wolnego, przysługuje 
normalne wynagrodzenie oraz dodatek do wynagro-
dzenia w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia 
w zależności od tego, kiedy te nadgodziny wystąpiły 
(art. 151 k.p.). Podstawę do obliczenia dodatku za nad-
godziny stanowi wynagrodzenie pracownika wynikają-
ce z jego osobistego zaszeregowania określonego staw-
ką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik 
wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określa-
niu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. 
Przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć takie 
wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i sy-
stematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagro-
dzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego 
zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagro-
dzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obo-
wiązujących przepisów płacowych pracownik ma pra-
wo do takich dodatkowych składników (wyrok SN z 3 
czerwca 1986 r., I PRN 40/86, OSNC 1987/9/140). Sąd 
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Najwyższy w uzasadnieniu tego wyroku odniósł się do 
składników stałych, dobrowolnie wypłacanych przez 
pracodawcę i ustalonych w przepisach wewnątrzzakła-
dowych, tj. dodatków funkcyjnych, dodatków stażo-
wych, dodatków za pracę w warunkach szczególnych 
lub w szczególnym charakterze, czy premii regulami-
nowej, pod warunkiem że nie jest ona uzależniona od 
uzyskania konkretnych osiągnięć w pracy nieobjętych 
zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbo-
wych. Niezbędne jest jednak w tym zakresie stwierdze-
nie, że o stałym charakterze składnika wynagrodzenia 
nie przesądza fakt ustalenia tego składnika w przepi-
sach wewnątrzzakładowych, lecz systematyczność jego 
wypłaty.

Bez wątpienia stały charakter w takim rozumieniu 
posiada składnik wynagrodzenia, jakim jest wyrówna-
nie do minimalnego wynagrodzenia. Warto podkreślić, 
że wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego nie jest 
składnikiem o charakterze, takim jak np. dodatek funk-
cyjny, dodatek stażowy czy dodatek za godziny nad-
liczbowe. Składnik ten spełnia obligatoryjną, stałą 
funkcję wyrównawczą do wynagrodzenia minimalne-
go, wobec czego w takim ujęciu stanowi wynagrodze-
nie normalne, a nie dodatkowe. 

PRZYKŁAD 

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu 

pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w 1-miesięcznym 

okresie rozliczeniowym jest wynagradzany stawką godzi-

nową w wysokości 7 zł brutto. W październiku br., oprócz 

184 godz. wynikających z obowiązującego pracownika 

wymiaru czasu pracy,   wypracował on 32 godziny nadlicz-

bowe w porze nocnej, za które nie otrzymał czasu wolnego. 

Wynagrodzenie za październik br. pracodawca powinien 

obliczyć w następujący sposób: 

■  wynagrodzenie wynikające ze stawki godzinowej:

7 zł x 184 godz. (wymiar czasu pracy w październiku br.) = 

= 1288 zł

■  wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego:

1600 zł : 184 godz. = 8,70 zł

8,70 zł – 7 zł = 1,70 zł

1,70 zł x 184 godz. = 312,80 zł

■  normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadlicz-

bowych:

32 godz. x 8,70 zł = 278,40 zł

■  dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych:

32 godz. x 7 zł = 224 zł

■  dodatek za pracę w porze nocnej:

32 godz. x (1600 zł : 184 godz.) x 20% = 55,68 zł 

Za październik br. pracownik powinien otrzymać wynagro-

dzenie w łącznej kwocie 2158,88 zł. 

Wynagrodzenie minimalne do 31 grudnia 2013 r. 
wynosi 1600 zł brutto, natomiast od nowego roku bę-
dzie wynosić 1680 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 78, art. 151, art. 1511 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. 6–7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(DzU nr 200, poz. 1679, ost. zm. DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1314), 
 ■ rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości mini-

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

malnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (DzU z 2013 r. poz. 1074). 

W   numerze 47/2013 r. „Serwisu PP” polecamy artykuł „Jak wynagradzać pracowników za pracę świadczo-
ną 1 i 11 listopada”, z którego m.in. dowiesz się:

■ ile dodatków należy wypłacić pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto, 
■ jak ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 

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



5 listopada 2013 roku    www.serwispp.infor.pl

ZUS  

38

PIOTR KOSTRZEWA
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Jak oskładkować kontrakt menedżerski 
Jeżeli kontrakt menedżerski ma charakter umowy o pracę, wtedy osoba wykonująca tę umowę podle-
ga ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak pracownik. Gdy kontrakt jest umową 
o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy-
-zlecenia, wtedy osoba wykonująca taką umowę podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadach 
przewidzianych dla zleceniobiorców.

Na ogół kontrakt menedżerski jest umową o świad-
czenie usług, do której stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Oso-
by fizyczne, które na obszarze Polski wykonują pracę 
na podstawie umowy o świadczenie usług, do których 
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zle-
cenia, podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubez-
pieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorcy, a zatem 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rento-
wym i wypadkowemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu 
chorobowemu. Obowiązkowe dla menedżera zatrud-
nionego na takiej podstawie jest również ubezpieczenie 
zdrowotne. 

Do celów ubezpieczeniowych 
osoba zatrudniona na podsta-
wie kontraktu menedżerskiego 
(umowy cywilnoprawnej) pod-
lega obowiązkowi ubezpieczeń 
społecznych oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego na takich samych 
zasadach jak zleceniobiorca.

Menedżer jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń od 
dnia oznaczonego w kontrakcie menedżerskim jako 
dzień rozpoczęcia pracy do dnia rozwiązania lub wy-
gaśnięcia tego kontraktu. Podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
menedżera, który podlega ubezpieczeniom na zasa-
dach określonych dla zleceniobiorców, stanowi przy-

chód z tytułu kontraktu menedżerskiego w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. 

PRZYKŁAD

Jan K. zawarł ze spółką z o.o. kontrakt menedżerski, do któ-

rego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zle-

cenia. Z uwagi na to, że Jan K. nie posiada innego tytułu do 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

z tytułu kontraktu menedżerskiego podlega obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu 

i zdrowotnemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu choro-

bowemu. 

Wykonywanie kontraktu w ramach 
działalności gospodarczej

Zdarza się, że menedżer zawiera i wykonuje kon-
trakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
Gdy umowa-zlecenie lub inna umowa o świadczenie 
usług jest realizowana przez zleceniobiorcę w ramach 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ty-
tuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdro-
wotnego stanowi tylko ta działalność. ZUS stoi jednak 
na stanowisku, że nie dotyczy to kontraktu menedżer-
skiego, gdyż przychód z takiego kontraktu na podsta-
wie przepisów podatkowych nie jest traktowany jako 
przychód z działalności gospodarczej, ale jako przy-
chód z działalności wykonywanej osobiście. W ocenie 

 składki ubezpieczeniowe 

Czy za pracownika młodocianego pracodaw-
ca powinien opłacać składki na Fundusz Pra-
cy, dowiesz się z „Serwisu PP” nr 47/2013.
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ZUS, mimo że kontrakt menedżerski jest realizowany 
w ramach działalności gospodarczej, stanowi on tytuł 
do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubez-
pieczenia zdrowotnego. 

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej menedżer wykonuje tylko i wyłącznie 
usługi będące przedmiotem zawartego przez niego 
kontraktu i w związku z tym osiąga tylko przychody 
z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu 
przepisów podatkowych, zdaniem ZUS, podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubez-
pieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca. Jeżeli 
natomiast oprócz przychodów z działalności wykony-
wanej osobiście menedżer osiąga również przychody 
z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
podatkowych, to – zdaniem ZUS – mamy do czynienia 
ze zbiegiem dwóch tytułów ubezpieczeniowych, tj. 
umowy o świadczenie usług i działalności gospodar-
czej. W przypadku gdy w takiej sytuacji przychód 
z kontraktu menedżerskiego jest niższy od obowiązują-
cej menedżera minimalnej podstawy wymiaru składek 
z tytułu działalności gospodarczej, obowiązkiem ubez-
pieczeń społecznych jest on objęty z tytułu działalności 
gospodarczej. Natomiast jeżeli przychód z kontraktu 
menedżerskiego jest co najmniej równy obowiązującej 
menedżera minimalnej podstawie wymiaru składek 
z tytułu działalności gospodarczej, menedżer podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytu-
łu, który powstał najwcześniej. 

Przedstawione stanowisko ZUS co do kontraktu 
menedżerskiego wykonywanego w ramach działalno-
ści gospodarczej zostało odrzucone przez Sąd Najwyż-
szy, który w wyroku z 9 grudnia 2008 r. (I UK 138/08) 
rozstrzygnął, że kontrakt menedżerski realizowany 
w ramach prowadzonej przez menedżera działalności 
gospodarczej nie stanowi tytułu do ubezpieczeń spo-
łecznych, a co za tym idzie również tytułu do ubezpie-
czenia zdrowotnego. Takim tytułem jest tylko i wyłącz-
nie działalność gospodarcza. 

Jeżeli zatem ZUS nakaże zgłosić do ubezpieczeń 
(jako zleceniobiorcę) menedżera realizującego kon-
trakt w ramach własnej działalności, od takiej decyzji 

organu rentowego przysługuje zainteresowanemu od-
wołanie do sądu. Jest prawdopodobne, że sąd podzieli 
stanowisko SN wskazane w orzeczeniu z 9 grudnia 
2008 r. i uzna, że kontrakt menedżerski wykonywany 
w ramach działalności gospodarczej nie stanowi odręb-
nego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli zatem 
zainteresowany jest gotowy na ewentualny spór sądowy 
z ZUS, to może kierować się wskazaniami zawartymi 
w ww. wyroku z 9 grudnia 2008 r. Jeżeli natomiast 
chce uniknąć takiego sporu, powinien zastosować się 
do wskazań ZUS. 

Menedżer jako pracownik

Czasami zdarza się też, że zawarty przez menedżera 
kontrakt menedżerski jest umową o pracę, gdyż praca 
na jego podstawie jest świadczona w warunkach cha-
rakterystycznych dla stosunku pracy (wyrok SN 
z 11 października 2005 r., I PK 42/05). W takim przy-
padku menedżer podlega ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach określonych 
dla pracowników. Oznacza to, że obowiązkowe są dla 
niego zarówno wszystkie ubezpieczenia społeczne, jak  
i ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek tych ubezpie-
czeń istnieje od dnia nawiązania stosunku pracy do 
dnia jego ustania. 

Jeżeli kontrakt menedżerski zosta-
nie zakwalifikowany jako umowa 
o pracę, to osoba go wykonująca 
podlega wszystkim ubezpiecze-
niom społecznym oraz ubezpie-
czeniu zdrowotnemu na zasadach 
obowiązujących pracowników.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 11, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 1, 2 i 3, 

art. 19 ust. 1 i art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 983),

 ■ art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i e, art. 81 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 82 ust. 1 ustawy z 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. 
poz. 879).
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DARIUSZ NOSZCZAK
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Jakie konsekwencje ponosi 
pracodawca, który odmówi wydania 
zaświadczenia ZUS Rp-7 
Pracodawca jest zobowiązany wystawić pracownikowi zaświadczenie potwierdzające wypłacane wy-
nagrodzenia (ZUS Rp-7). Gdy tego nie zrobi, pracownik może mu wytoczyć powództwo przed sądem pra-
cy, a jeśli otrzymał przez to niższe świadczenie z ZUS, może ubiegać się o zasądzenie odszkodowania.

Prawo do otrzymania od pracodawcy zaświadczenia 
potwierdzającego wypłacone pracownikowi wyna-

grodzenia jest roszczeniem wynikającym ze stosunku 
pracy. W razie odmowy sporządzenia takiego dokumen-
tu pracownik ma prawo wytoczenia powództwa przed 
sądem pracy o jego wydanie. Jeśli sąd nakaże pracodaw-
cy wykonanie omawianego obowiązku, a ten nie podpo-
rządkuje się dobrowolnie wyrokowi sądu, wówczas ko-
nieczne jest wykonanie tego wyroku w drodze egzekucji 
cywilnej (na podstawie przepisów Kodeksu postępowa-
nia cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych).

Można ubiegać się o odszkodowanie

Mimo braku odpowiednich regulacji pracownikowi, 
który w związku z zawinionym niedopełnieniem przez 
pracodawcę obowiązków związanych z ubieganiem się 
o świadczenia emerytalno-rentowe poniósł jakieś straty 
finansowe, przysługuje roszczenie o odszkodowanie. 
Takie roszczenie pracownik ma na podstawie art. 471 
Kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Aby uzyskać korzystny 
wyrok sądu, musi on jednak wykazać poniesioną szko-
dę, winę pracodawcy oraz związek przyczynowy mię-
dzy szkodą a nagannym zachowaniem pracodawcy. 
Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, 
m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 14 maja 2008 r. (III APa 67/07). Zgodnie z tym wyro-
kiem (...) niewywiązywanie się przez pracodawcę 
z obowiązku wydania pracownikowi lub organowi ren-

towemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa 
do świadczeń i ich wysokości może być uznane za nie-
wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
uzasadniające odpowiedzialność odszkodowawczą na 
podstawie art. 471 k.c. (...).

PRZYKŁAD

Adam K. w czerwcu 2013 r. zgłosił pracodawcy zamiar przej-

ścia na emeryturę i zażądał wystawienia zaświadczenia 

potwierdzającego wynagrodzenia uzyskiwane w kolejnych 

12 latach pracy. Pracodawca odmówił Adamowi K. sporzą-

dzenia takiego zaświadczenia. Jak się później okazało, uczy-

nił to z pełną świadomością, prawdopodobnie ze względu 

na braki w dokumentacji płacowej. Mimo to na początku lip-

ca br. ubezpieczony zgłosił wniosek o przyznanie emerytury. 

ZUS ustalił prawo do świadczenia, którego wysokość była 

jednak dużo niższa od tej, która byłaby ustalona na podsta-

wie zaświadczenia o zarobkach. W związku z tym, że w wy-

niku odmowy sporządzenia tego dokumentu przez praco-

dawcę pracownik poniósł szkodę, może zażądać jej 

naprawienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Zarobki można udowodnić 
w inny sposób

Osoba, której pracodawca odmówił wydania za-
świadczenia o wynagrodzeniu, a która nie chce docho-

ZUS  emerytury
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dzić swoich praw przed sądem, może skorzystać z moż-
liwości udowodnienia uzyskiwanych wynagrodzeń 
w drodze innych środków dowodowych.

Zamiast zaświadczenia na druku ZUS RP-7 na po-
twierdzenie wysokości wynagrodzeń można przedło-
żyć legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpo-
wiednie wpisy dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia 
pracy, jej rodzaju, kwoty wynagrodzenia oraz roku, 
w którym zostało ono osiągnięte. Aby legitymacja mo-
gła zostać uznana za środek dowodowy, musi posiadać 
pieczątkę imienną osoby, która dokonywała wpisów 
w tym dokumencie. Wpisy w legitymacjach dokonane 
pod rządami wcześniej obowiązujących przepisów (do 16 
czerwca 1991 r.) mogą zostać uznane przez ZUS, jeśli nie 
budzą wątpliwości co do tego, czy są prawdziwe. Jeśli 
wnioskodawca nie może przedłożyć oryginału legitymacji 
ubezpieczeniowej, powinien dostarczyć sporządzony no-
tarialnie wypis, odpis lub wyciąg z tego dokumentu. ZUS 
uzna również kopię legitymacji poświadczoną przez 
uprawniony do tego podmiot (np. notariusza).

W przypadku gdy pracodawca nie istnieje, a pracow-
nik nie posiada ani wystawionego przez ten zakład pracy 
zaświadczenia, ani legitymacji ubezpieczeniowej zawie-
rającej odpowiednie wpisy, może podjąć działania mające 
na celu odszukanie podmiotu przechowującego doku-
mentację pracowniczą (osobowo-płacową) zlikwidowa-
nego zakładu pracy. Jeśli takie poszukiwania zakończą się 
powodzeniem, powinien uzyskać od jednostki przecho-
wującej te dokumenty uwierzytelnione ich kserokopie 
bądź odpisy, wypisy i wyciągi z tych dokumentów. Muszą 
być one zawsze podpisane przez osobę kierującą daną 
jednostką lub innego upoważnionego pracownika, a także 
zawierać informacje, na podstawie jakiej dokumentacji 
zostały wydane. Osoba zainteresowana może również za-
żądać od jednostki przechowującej dokumentację wyda-
nia zaświadczenia potwierdzającego dane w niej zawarte.

Pracownik, któremu nie udało się pozyskać żadne-
go z omawianych dokumentów potwierdzających wy-
nagrodzenia, wysokość swoich zarobków, może udo-
wodnić przed sądem, w postępowaniu odwoławczym 
od decyzji ZUS ustalającej prawo i wysokość świad-
czenia. Może wówczas skorzystać ze wszelkich do-

puszczalnych środków dowodowych w postępowaniu 
sądowym (np. z zeznań świadków), które potwierdza-
łyby wysokość wynagrodzeń w latach, za które nie 
udało się ich potwierdzić w postępowaniu przed ZUS. 
Taka możliwość znajduje również potwierdzenie 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym m.in. 
w wyroku z 6 września 1995 r. (II URN 23/95).

Gdy zaświadczenie zaniżyło emeryturę 
lub rentę

Może się również zdarzyć, że pracodawca wydał pra-
cownikowi zaświadczenie potwierdzające wypłacone 
wynagrodzenia, ale zamieścił w nim nieprawidłowe dane. 
Jeśli pracownik dostarczył do ZUS takie zaświadczenie, 
organ ten ustalił na jego podstawie wysokość emerytury, 
renty lub kapitału początkowego. Sporządzenie błędnego 
ZUS Rp-7 przez pracodawcę może spowodować zaniże-
nie lub zawyżenie świadczenia emerytalno-rentowego. 

Jeżeli świadczenie emerytalno-rentowe zostanie za-
niżone, a przekazane nieprawdziwe informacje wyjdą 
na jaw (np. w wyniku kontroli przeprowadzonej u płat-
nika składek), wówczas ZUS wyda decyzję podwyż-
szającą emeryturę lub rentę. Świadczeniobiorcy nie 
będzie jednak przysługiwało wyrównanie za okres 
przypadający od dnia przyznania świadczenia.

ZUS nie wyrówna zaniżonego 
świadczenia emerytalno-rento-
wego, jeżeli zostało ono zaniżone 
w wyniku przekazania przez pra-
codawcę błędnego zaświadcze-
nia ZUS Rp-7.

W razie ponownego ustalenia przez organ rentowy 
prawa do świadczeń lub ich wysokości przyznane lub 
podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od 
miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń 
lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż:
■  od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponow-

ne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu,
■  za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio wyżej 

wymieniony miesiąc, jeżeli odmowa lub przyznanie 
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niższych świadczeń były następstwem błędu organu 
rentowego lub odwoławczego (art. 133 ust. 1 ustawy 
emerytalnej).
Brak możliwości żądania przez osobę uprawnioną 

wyrównania przez ZUS świadczenia zaniżonego w wy-
niku przekazania przez pracodawcę błędnego zaświad-
czenia został potwierdzony m.in. w wyroku Sądu Naj-
wyższego z 5 marca 2005 r. (II UK 384/02). Sąd 
stwierdził wówczas, że wydanie decyzji  na podstawie 
dokumentu złożonego przez zainteresowanego, zawie-
rającego dane, których nie kwestionował, nie może być 
traktowane jako błąd organu rentowego w przypadku 
ujawnienia, że dane te są nieprawdziwe. 

Gdy pracodawca w przekazanym do ZUS zaświad-
czeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wykazał zarob-
ki niższe od faktycznie pobieranych przez pracownika, 
to ponosi wobec niego odpowiedzialność na zasadach 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Pracow-
nik może zażądać od pracodawcy odszkodowania 
w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą 
świadczeń, jaką by otrzymał od ZUS, gdyby w za-
świadczeniu o wynagrodzeniu zostały wykazane 
prawidłowe zarobki, a kwotą, jaką faktycznie ZUS 
mu wypłacił. Takie rozwiązanie znajduje również po-
twierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (m.in. 
w  wyroku z 7 lutego 2006 r., I PK 272/05).

PRZYKŁAD

Pracodawca w styczniu 2013 r. sporządził zaświadczenie 

o wynagrodzeniu dla pracownika, który pod koniec tego same-

go miesiąca zgłosił wniosek o emeryturę. W dokumencie tym 

nie uwzględnił kilku nagród wypłaconych pracownikowi w róż-

nych latach zatrudnienia. Okoliczność ta została stwierdzona 

w wyniku kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Pracodawca 

sporządził następnie prawidłowe zaświadczenie i okazało się, 

że na skutek ponownego obliczenia emerytura jest wyższa 

o 75 zł od poprzedniej kwoty. W związku z tym, że ZUS nie wy-

płaci wyrównania za okres od dnia przyznania świadczenia, 

pracownik może zażądać od pracodawcy odszkodowania z ty-

tułu zaniżonej wypłaty emerytury w poprzednich miesiącach.

Obowiązek zwrotu zawyżonego 
świadczenia

Sporządzenie przez pracodawcę błędnego zaświad-
czenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu może skutkować 
również zawyżeniem świadczenia emerytalno-rentowe-
go przyznanego i wypłacanego przez ZUS. Dzieje się 
tak wtedy, gdy podał on w tym dokumencie zbyt wyso-
kie zarobki wypłacane pracownikowi w poszczególnych 
latach kalendarzowych. W razie ujawnienia takiej oko-
liczności ZUS obniży na bieżąco przyznaną emeryturę 
lub rentę, ale nie zażąda jej zwrotu za okres wsteczny od 
świadczeniobiorcy. Z żądaniem takiego zwrotu zwróci 
się wtedy do pracodawcy, który sporządził nieprawidło-
wy dokument. Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń 
zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika 
składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych ma-
jących wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wyso-
kość, obowiązek ich zwrotu (wraz z odsetkami ustawo-
wymi), obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny 
podmiot (art. 84 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych).

Warto podkreślić, że pracodawca jest zobowiązany 
zwrócić świadczenia nienależnie wypłacone świadcze-
niobiorcy przez ZUS w zbyt wysokiej kwocie tylko 
wtedy, gdy zawyżenie świadczenia było wyłącznie wy-
nikiem przekazania przez niego nieprawidłowego za-
świadczenia. Jeśli do zbyt wysokiej wypłaty przyczynił 
się również po części ZUS, organ ten nie może obar-
czyć całą winą płatnika składek, żądając od niego 
zwrotu świadczeń nienależnie wypłaconych osobie 
uprawnionej.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 125, art. 125a i art. 133 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

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

 ■ § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. 
w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (DzU nr 237, 
poz. 1412),

 ■ art. 84 ust. 6 oraz art. 98 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. 476 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 
nr 43, poz. 296, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 880),

 ■ 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).

ZUS  
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IZABELA NOWACKA
specjalista ds. kadr i płac

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku 
zleceniobiorcy, jeśli w umowie nie 
określono kwoty wynagrodzenia
Jesteśmy zakładem fryzjerskim i podpisaliśmy od 2 października 2013 r. umowę-zlecenie. Ze względu 
na posiadany dodatkowy tytuł do ubezpieczeń zleceniobiorczyni przystąpiła do ubezpieczeń emerytal-
nego i rentowych dobrowolnie, wskutek czego obowiązkowe stało się dla niej również ubezpieczenie 
wypadkowe. Wynagrodzenie zostało określone w umowie nie kwotowo, lecz prowizyjnie. Zleceniobior-
czyni ma otrzymywać 30% dochodu od wygenerowanego obrotu. W październiku zarobiła 1000 zł (za 
okres od 2 do 13 października 2013 r.). 14 października 2013 r. miała wypadek w pracy. Czy ma prawo 
do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego? W jaki sposób ustalić podstawę zasiłku, jeśli oprócz niej 
w zakładzie są inne fryzjerki zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wynagrodzenie mają ustalone 
w inny sposób? – pyta Czytelniczka z Katowic.

Osoba wykonująca u Państwa pracę na podstawie umo-
wy-zlecenia, która uległa wypadkowi przy pracy, ma 

prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadko-
wego. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi faktycznie uzy-
skany przychód za październik, pomniejszony o składki 
w wysokości 13,71%, tj. 862,90 zł (1000 zł – 13,71%).

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobo-
wego z ubezpieczenia wypadkowego stosuje się przepi-
sy ustawy zasiłkowej (art. 7 ustawy wypadkowej). W sy-
tuacji gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym 
miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego, 
podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców stanowi 
(w zależności od sposobu ich wynagradzania):
■  najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-

nie chorobowe (po odliczeniu składek finansowa-
nych przez ubezpieczonego), dla których określono 
najniższą podstawę wymiaru składek albo

■  kwota przychodu określona w umowie (po odliczeniu 
składek finansowanych przez ubezpieczonego), albo

■  kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych 
ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł 
takie same lub podobne umowy.

W przypadku Państwa zleceniobiorczyni podstawa 
wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypad-
kowego będzie równa kwocie faktycznego przychodu, 
tj. 1000 zł – 13,71%, gdyż w umowie-zleceniu nie okre-
ślono kwoty wynagrodzenia. Ubezpieczona stała się 
niezdolna do pracy w pierwszym kalendarzowym mie-
siącu ubezpieczenia, a u Państwa nie ma innych ubez-
pieczonych, z którymi zostały zawarte takie same lub 
podobne umowy. Gdyby były takie osoby, do ustalenia 
podstawy wymiaru zasiłku należałoby przyjąć średni 
przychód tych osób (art. 49 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

W zakładzie fryzjerskim podpisano 5 umów-zleceń (od 

1 stycznia 2013 r.), a 2 maja 2013 r. rozpoczęto współpracę 

z kolejną osobą, która tego samego dnia uległa wypadkowi 

przy pracy. W związku z tym, że nie uzyskała żadnego przy-

chodu, należy obliczyć średni przychód innych ubezpieczo-

nych, z którymi zostały zawarte takie same umowy. Przy-

chód zleceniobiorców za kwiecień wyniósł: 2588,70 zł

zasiłek chorobowy ZUS
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(3000 zł – 13,71%), 4141,92 zł (4800 zł – 13,71%), 

4314,50 zł (5000 zł – 13,71%) i 1380,64 zł (1600 zł – 

13,71%). Średni przychód wynosi 2485,15 zł (12 425,76 zł : 

: 5). Jest to jednocześnie podstawa wymiaru zasiłku dla 

zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi.

Co do zasady podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy 
stanowi przychód osiągnięty przez ubezpieczonego 
w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
niezdolność do pracy (art. 48 ustawy zasiłkowej). Jeśli 
zatrudnienie (współpraca) trwa krócej, jest to przychód 
z faktycznego okresu zatrudnienia, za pełne kalendarzo-
we miesiące. Natomiast jeżeli w okresie, z którego jest 
ustalana podstawa wymiaru zasiłku, przychód ubezpie-
czonego uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania 
pracy, z podstawy wyłącza się miesiące, w których pra-
ca była wykonywana przez mniej niż połowę miesiąca, 
a przyjmuje do podstawy miesiące, w których praca 
była wykonywana przez co najmniej pół miesiąca.

Jeśli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wy-
miaru zasiłku, zleceniobiorca wykonywał pracę w każ-
dym miesiącu przez mniej niż połowę miesiąca, przyjmuje 
się przychód w faktycznej wysokości. W związku z tym, 
że okres Państwa współpracy ze zleceniobiorczynią jest 
krótszy, w podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić 
przychód w faktycznej wysokości, bez uzupełniania, tj. 
1000 zł – 13,71% (art. 48 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

W sytuacji gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe są 
dobrowolne (bo zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpiecze-
nia) i zleceniobiorca przystąpi do tych ubezpieczeń, podlega 
ubezpieczeniu wypadkowemu (oraz zawsze zdrowotnemu).

Prawo do świadczeń z ubezpie-
czenia wypadkowego nabywa się 
bez okresu wyczekiwania.

Jeśli zatem ulegnie wypadkowi przy pracy, ma prawo 
do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego 
od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia wy-
padkowego stanowi kwota będąca podstawą wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu 
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla zlecenio-
biorców w każdym przypadku uwzględnia się przychód 
stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nie wypadkowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 
13,71%, czyli kwoty wszystkich składek na ubezpiecze-
nia społeczne, również chorobowe (art. 9 ust. 3 pkt 2 
ustawy wypadkowej), mimo że składki odprowadzane 
przez zleceniobiorców, którzy nie przystąpili do ubez-
pieczenia chorobowego, faktycznie wynoszą 11,26%.

Od przychodu uwzględnianego 
w podstawie wymiaru zasiłku chorobo-
wego dla zleceniobiorców z ubezpie-
czenia wypadkowego zawsze należy 
potrącić 13,71%.

Natomiast w stosunku do ubezpieczonych, którzy nie 
mają możliwości przystąpienia do ubezpieczenia choro-
bowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
z ubezpieczenia wypadkowego pomniejsza się o 11,26% 
(art. 9 ust. 3 ustawy wypadkowej). Do takich osób należą:
■  posłowie i senatorowie pobierający uposażenie,
■  osoby pobierające stypendium sportowe,
■  słuchacze KSAP pobierający stypendium,
■  osoby pobierające stypendia w okresie odbywania 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez 
pup lub inne podmioty kierujące,

■  ubezpieczeni będący funkcjonariuszami służby celnej.
Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku 

przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje od 
pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu wypadko-
wemu. Oznacza to, że zleceniobiorca nie musi legity-
mować się 90-dniowym okresem wyczekiwania, jak 
w przypadku ubezpieczenia chorobowego. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 3 ust. 3 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 14, art. 7, art. 8, art. 9 ustawy z 30 października 

2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych (j.t. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 637),

 ■ art. 48–50 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77, 
poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747). 
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Eksperci radzą

  Problem  Chciałabym się dowiedzieć, jak ustalić wynagrodzenie w przedstawionym stanie faktycznym:
■ do 20 października 2013 r. pracownica przebywała na urlopie wychowawczym,
■ od 21 października do końca tego miesiąca przedstawiła zwolnienie lekarskie w związku z ciążą.
Jej wynagrodzenie wynosi 2450 zł brutto.

  Odpowiedź  Wynagrodzenie zasadnicze  pracownicy należy pomniejszyć o okres urlopu wychowawczego oraz 
okres niezdolności do pracy.   Pracownica ma również prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 21 do 
31 października  br.

Uzasadnienie  Jeżeli w trakcie jednego miesiąca pra-
cownica jest nieobecna z powodu urlopu wychowaw-
czego, a następnie zwolnienia lekarskiego, należy obli-
czyć przysługujące pracownicy świadczenie osobno dla 
każdego rodzaju nieobecności.
W pierwszej kolejności należy obliczyć kwotę potrą-
cenia z wynagrodzenia zasadniczego za czas jej uspra-
wiedliwionej nieobecności z powodu urlopu wycho-
wawczego.
Kwotę wynagrodzenia zasadniczego należy podzielić 
przez liczbę godzin  pracy w październiku, a następnie 
pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności (14 dni x 
x 8 godz. = 112 godz.), tj. 2450 zł : 184 godz. x 112 
godz. = 1491,84 zł.
Następnie należy obliczyć kwotę zmniejszenia wyna-
grodzenia zasadniczego za czas jej nieobecności z po-
wodu choroby:
■ 2450 zł : 30 x 11 dni zwolnienia lekarskiego = 898,37 zł.
Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
2450 zł należy pomniejszyć o kwotę 1491,84 zł i 898,37 zł, 
tj. 2450 zł – (1491,84 zł + 898,37 zł) = 59,79 zł.
Za październik 2013 r. pracownica powinina otrzymać 
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 59,79 zł brutto 
oraz wynagrodzenie chorobowe. 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 
okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 
Jeżeli w  ciągu powyższego okresu pracownica nie 
świadczyła pracy z powodu np. urlopu wychowaw-
czego, podstawą wynagrodzenia chorobowego będzie 
wynagrodzenie określone w umowie o pracę (2450 zł) 
pomniejszone o składki finansowane przez pracowni-
cę, tj. 13,71%.
A zatem wynagrodzenie chorobowe za okres od 21 paź-
dziernika do 31 października 2013 r. będzie wynosiło 
775,17  zł. Zgodnie z wyliczeniem:
2450 zł – 13,71 % : 30 x 11 (dni zwolnienia lekarskiego) 
= 775,17 zł.
 ■

PODSTAWA PRAWNA:
■ § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. 

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

■ art. 36–38  z   25 czerwca 1999 r. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, 
poz. 512, ost. zm. DzU  z 2013 r.  poz. 747).

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 
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DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA kryteria socjalne

MAREK ROTKIEWICZ
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy można uzależniać 
przyznanie pożyczek mieszkaniowych 
od rodzaju umowy o pracę
Regulamin zfśs w naszej firmie przewiduje udzielanie pożyczek mieszkaniowych. Obawiamy się, że możemy 
mieć problem z odzyskaniem kwoty pożyczki udzielonej pracownikowi zatrudnionemu na krótki okres (np. na 
3 miesiące). Ponadto spłata pożyczki udzielonej osobie zatrudnionej np. na 3-miesięczny okres próbny nastę-
powałaby przez dłuższy czas niż okres obowiązywania umowy. Czy możemy zatem uzależniać przyznanie 
pożyczek z zfśs od rodzaju umowy o pracę, jaką zawarliśmy z pracownikiem – pyta Czytelnik z Warki? 

Nie możecie Państwo uzależniać pożyczek z zfśs 
od rodzaju umowy zawartej z pracownikiem. 

Kryteriami, którymi należy kierować się, przyznając 
świadczenia z zfśs, mogą być tylko kryteria socjalne. 
Nie można wyodrębniać spośród pracowników osób, 
które nie mogą korzystać z określonych świadczeń 
z funduszu. Regulamin zfśs może jednak określać, że 
w przypadku umów okresowych spłata pożyczki nie 
może trwać dłużej niż czas umowy.

Kryteriami, od których może być uzależnione przyznawa-
nie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs, 
są: sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej 
do korzystania z funduszu. Jako kryterium przyznawania 
z zfśs świadczeń regulamin nie może przyjmować innych kry-
teriów niż socjalne. Nieprawidłowe jest uzależnianie wysoko-
ści świadczeń np. od stażu pracy osoby uprawnionej czy wy-
miaru czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony.

Przyznając świadczenia z zfśs, na-
leży kierować się wyłącznie kryte-
rium socjalnym.

Pożyczka na określone cele mieszkaniowe przyzna-
wana z zfśs powinna być, tak jak każdy inny cel wydat-
ków z funduszu, szczegółowo opisana w regulaminie 

gospodarowania środkami zfśs. W regulaminie zfśs na-
leży określić zasady i tryb ubiegania się o pomoc miesz-
kaniową oraz warunki, na jakich jest przyznawana, tj.:
■  wysokość i oprocentowanie pożyczki,
■  dopuszczalne formy poręczeń jej spłaty,
■  zasady umarzania części lub całości udzielonej pożyczki,
■  okoliczności powodujące natychmiastową wymagal-

ność zwrotu lub spłaty udzielonej pożyczki lub po-
mocy bezzwrotnej.
Każdy z pracowników, bez względu na rodzaj za-

wartej umowy o pracę, jest uprawniony do korzy-
stania ze świadczeń z zfśs. Nie można w regulaminie 
gospodarowania środkami funduszu wyłączyć lub 
ograniczyć tego prawa.

Aby uniknąć problemów, o jakich Państwo piszą, 
regulamin zfśs powinien zawierać zastrzeżenie, zgod-
nie z którym przy umowach terminowych pożyczka 
może zostać udzielona na czas nieprzekraczający koń-
cowej daty trwania zatrudnienia. Nie wyłącza to możli-
wości uzyskania tego świadczenia przez pracowników 
zatrudnionych na podstawie np. umów zawartych na 
czas określony, jednak zabezpiecza interesy funduszu 
związane ze spłatą pożyczki. ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 2, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-

nych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747).
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KATARZYNA WROŃSKA-ZBLEWSKA
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Przez jaki okres są ważne wstępne 
badania lekarskie
Kandydat do pracy, którego chcemy zatrudnić w naszej firmie, otrzymał zaświadczenie lekarskie dopusz-
czające go do pracy. W jakim terminie (do ilu dni) należy zatrudnić kandydata, aby nie musiał ponownie 
wykonywać tych badań? Ile czasu są one ważne? – pyta Czytelnik z Płocka.

Przepisy prawa pracy nie określają konkretnego ter-
minu, w jakim kandydat na pracownika powinien 

zostać zatrudniony po wykonaniu badań wstępnych. 
Orzeczenie lekarskie uzyskane w wyniku badań 
wstępnych zachowuje aktualność w okresie w nim 
wymienionym. Traci jednak ważność w momencie 
wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wska-
zywać na zmianę stanu zdrowia pracownika. Jeżeli 
więc jeszcze nie minął wskazany w orzeczeniu termin 
ważności badania wstępnego oraz nie doszło do sytua-
cji, które wpłynęłyby na stan zdrowia pracownika, 
mogą go Państwo dopuścić do pracy.

Przepisy prawa pracy nie określają, do kiedy orze-
czenie dopuszczające pracownika do pracy jest aktual-
ne, a kiedy traci swoją aktualność, tj. nie wskazują kon-
kretnej daty ważności takiego orzeczenia, np. 1 miesiąc, 
3 miesiące itp. Wątpliwości w tym zakresie wyjaśnił 
Sąd Najwyższy w wyroku z 18 grudnia 2002 r. (I PK 
44/02, OSNP 2004/12/209), w którym wskazał, że (...) 
aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 
229 § 4 k.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia 
pracownika w dacie, w której pracownik ma być do-
puszczony do pracy. Takie orzeczenie zachowuje aktu-
alność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się 
nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie 
zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdro-
wia pracownika (...).

A zatem za aktualne uznaje się takie orzeczenie, 
które zostało wydane w odpowiednim trybie i stwier-
dza stan zdrowia pracownika w dniu, w którym pra-

cownik ma być dopuszczony do pracy. Orzeczenie wy-
dane przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest 
ważne w okresie wymienionym w tym orzeczeniu. Tra-
ci jednak ważność, gdy w tym czasie stan zdrowia pra-
cownika (lub kandydata na pracownika) ulegnie zmia-
nie, np. wystąpi choroba trwająca dłużej niż 30 dni 
(art. 229 § 2 Kodeksu pracy). W takim przypadku trze-
ba ponownie skierować pracownika na badania lekar-
skie (kontrolne) lub wstępne.

PRZYKŁAD

Kandydat na pracownika poddał się wstępnym badaniom 

profilaktycznym i 18 października 2013 r. uzyskał od lekarza 

medycyny pracy orzeczenie o braku przeciwwskazań do wy-

konywania pracy na danym stanowisku. Pierwotnie umowa 

o pracę miała być podpisana 25 października br., ale z po-

wodów rodzinnych kandydat musiał pilnie wyjechać za gra-

nicę. Do kraju wrócił 3 listopada 2013 r. i następnego dnia 

podpisał z pracodawcą umowę o pracę. W tym czasie nie 

chorował ani nie uległ żadnemu wypadkowi. Pracodawca 

nie musiał więc ponownie kierować go na badania wstępne.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 229 § 1–2 i § 4 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),
 ■ załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 

1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej ochrony zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (DzU nr 69, poz. 332, 
ost. zm. DzU z 2010 r. nr 240, poz. 1611).
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PAWEŁ MALINOWSKI 
specjalista w zakresie prawa pracy

Kiedy rozwiązuje się umowa na czas 
określony i jak naliczyć pracownikowi 
urlop proporcjonalny
Pracownik 18 października 2013 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony 
na okres 2 lat. Przysługuje mu 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Kiedy następuje rozwiązanie umowy 
o pracę? Jak należy rozliczyć urlop wypoczynkowy za listopad br.? 

Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi 2 listopada 
2013 r. Pracownik nabędzie prawo do urlopu wy-

poczynkowego za cały listopad. Za ten miesiąc przy-
sługuje mu też ekwiwalent za urlop.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący 
tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się 
odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca 
(art. 30 § 21 Kodeksu pracy, dalej k.p.). 

W omawianym przypadku zakończenie stosunku 
pracy nastąpi zatem w sobotę 2 listopada 2013 r. Pra-
cownikowi przysługiwał bowiem 2-tygodniowy okres 
wypowiedzenia. Można zawrzeć taki okres wypowie-
dzenia w umowie o pracę na czas określony, jeżeli umo-
wa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

PRZYKŁAD

Umowa o pracę na czas określony została zawarta na okres 

od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zamieszczono 

w niej klauzulę przewidującą 2-tygodniowy okres wypowie-

dzenia. 16 maja 2013 r. pracodawca złożył pracownikowi 

wypowiedzenie z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wy-

powiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się w sobotę – 1 

czerwca 2013 r. Postępowanie pracodawcy było prawidło-

we. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że umowa została 

wypowiedziana przed upływem 6 miesięcy, czyli przed okre-

sem, który uprawnia do wprowadzenia do umowy o pracę 

zapisu przewidującego 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Prawidłowe ustalenie dnia, w którym upływa okres 
wypowiedzenia, jest bardzo istotne. Ma ono bowiem 
znaczenie dla ewentualnych uprawnień pracownika, 
które zależą od jego stażu pracy. 

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pracę w spółce z .o.o. w styczniu 2013 r. 

26 października rozwiązała się jego umowa o pracę. Ponie-

waż 14 października br. całkowity staż pracy pracownika 

wyniósł 2 lata, a pracownik miał ukończone studia wyższe, 

od tego dnia przysługiwało mu 26 dni urlopu. Za okres pra-

cy od 1 stycznia do 26 października 2013 r. pracownikowi 

przysługuje 10/12 z 26 dni urlopu, czyli 21,66, a po zaokrą-

gleniu 22 dni urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli umowa  pracownika rozwiąże się 2 listopada 
br., przysługuje mu urlop wypoczynkowy również za li-
stopad. Dokonuje się bowiem zaokrąglenia tego urlopu 
do pełnego miesiąca (art. 1552a k.p.). Listopad będzie 
więc traktowany jak cały miesiąc wykonywania pracy.

W związku z tym za listopad pracownik nabywa 
1/12 przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 30 § 21, art. 32, art. 33, art. 1552a 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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emerytury Z WOKANDY

  nr 45/2013   

MICHAŁ CULEPA
prawnik, specjalista ds. prawa pracy, szkoleniowiec

Czy służba wojskowa jest pracą
w  szczególnych warunkach
Okres zasadniczej służby wojskowej może być uznany za okres pracy w szczególnych warunkach lub 
szczególnym charakterze, dający prawo do wcześniejszej emerytury. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 16 października 2013 r. (II UZP 6/13).

Sprawa dotyczyła byłego pracownika Janusza W., 
który starał się o wcześniejszą emeryturę. ZUS od-

mówił przyznania Januszowi W. takiej emerytury, gdyż 
nie udowodnił on 15 lat zatrudnienia w szczególnych 
warunkach. ZUS nie uwzględnił w stażu okresu zasad-
niczej służby wojskowej jako pracy w szczególnych 
warunkach. 

Orzeczenia sądów 

Od tej decyzji Janusz W. złożył odwołanie. Sprawa 
trafiła do Sądu Najwyższego. Skład orzekający uznał, 
że istnieje w sprawie istotny problem prawny i zdecy-
dował się przekazać do rozstrzygnięcia przez rozsze-
rzony skład następujące pytanie prawne: czy okres za-
sadniczej służby wojskowej podlega zaliczeniu do 
okresu pracy w szczególnych warunkach wymaganego 
do nabycia prawa do emerytury.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy orzekł, że: (...) czas zasadniczej 
służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania 
art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220) w brzmieniu obo-
wiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r. zalicza się – na 
warunkach wynikających z tego przepisu – do okresu 
pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury 
w niższym wieku emerytalnym (...).

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, 
że obowiązujący wówczas art. 108 ustawy o powszech-

nym obowiązku obrony nakazywał zaliczać okres służ-
by wojskowej do okresu zatrudnienia, w zakresie 
wszelkich uprawnień związanych z zatrudnieniem, pra-
cownikom, którzy po odbyciu tej służby podjęli zatrud-
nienie w tym samym zakładzie pracy, w którym byli 
zatrudnieni przed powołaniem do służby. Przepis ten 
jest na tyle ogólny, że może dotyczyć także kwestii 
emerytalnych. Jego zastosowanie oznacza, że pracow-
nik powołany do wojska, który po zakończonej służbie 
powrócił do tego samego zakładu pracy, może mieć za-
liczony okres zasadniczej służby wojskowej jako okres 
pracy w szczególnych warunkach. Wymagane jest przy 
tym, aby przed powołaniem do służby wojskowej pra-
cował w warunkach szczególnych i po powrocie do 
pracy nadal wykonywał pracę w takich warunkach.

Wnioski  z orzeczenia 

Przedstawione orzeczenie Sądu Najwyższego doty-
czy przede wszystkim osób starających się o wcześ-
niejszą emeryturę na „starych” zasadach. Warto jednak 
zauważyć, że również ustawa o emeryturach pomosto-
wych (DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1656, ost. zm. DzU 
z 2012 r. poz. 637) posługuje się pojęciem pracy 
w szczególnych warunkach i pracy w szczególnym 
charakterze. Jeżeli prace były wykonywane na zasa-
dach określonych w ustawie o powszechnym obowiąz-
ku obrony, to nie jest wykluczone, że również w przy-
padku starania się o emeryturę pomostową ZUS 
powinien zaliczyć okres zasadniczej służby wojskowej 
także do okresu pracy w szczególnych warunkach. ■
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