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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nagroda roczna dla osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi

Od 13 listopada 2013 r. uprawnionymi do otrzyma-
nia nagrody rocznej będą kierownicy, zastępcy kierow-
ników, dyrektorów i wiceprezesów, członkowie orga-
nów zarządzających, główni księgowi podległych lub 
nadzorowanych przez ministra jednostek organizacyj-
nych.

Przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu będzie 
możliwe pod warunkiem, że podmiot, którym kieruje 
dana osoba, osiągnął dodatni wynik finansowy lub 
zmniejszył stratę netto. Ponadto uprawniony będzie 
musiał wykazać, że efektywnie realizował zadania oraz 
cele statutowe, terminowo wykonywał zobowiązania 
o charakterze publicznoprawnym oraz uzyskał zatwier-
dzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
(lub prawidłowo je złożył).

Prawo do nagrody będzie mógł nabyć pracownik, 
który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy 
i w tym czasie nie naruszył swoich obowiązków pra-
cowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę 
z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie 
albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przy-
czyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Nagroda roczna będzie wypłacana na podstawie wnios-
ku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Mini-
stra Administracji i Cyfryzacji z 15 października 
2013 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej 
osobom kierującym niektórymi podmiotami praw-
nymi (DzU z 2013 r. poz. 1260).

Nowa ustawa antykryzysowa

Od 21 listopada 2013 r. wchodzi w życie ustawa z 11 
października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z ochroną miejsc pracy (DzU z 6 listopada 2013 r. 
poz. 1291). Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w „Ser-
wisie PP” nr 45/2013  w dziale  „O tym się mówi”.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 
rolników w 2014 r.

5 listopada 2013 r. Sejm skierował do I czytania 
w komisji projekt ustawy o zmianie ustawy o skład-
kach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 
i 2013. Projekt przewiduje przyjęcie analogicznych roz-
wiązań w zakresie wysokości i sposobu opłacania skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich do-
mowników również na 2014 r. Zmianie ulegnie tytuł 
ustawy – po zmianie będzie to ustawa o składkach na 
ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014.

Projekt zakłada, że w gospodarstwach rolnych o po-
wierzchni:
■  poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rol-

nych, przyjętych do celów ustalenia wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne rolników, składkę 
opłaca KRUS,

■  od 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, 
przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników, składkę opłaca 
rolnik.
Składki domowników rolników prowadzących wy-

łącznie działy specjalne produkcji rolnej opłaca rolnik 
prowadzący taką działalność. Składka będzie opłacana 
przez rolników do KRUS w okresach kwartalnych, 
w terminach określonych dla składek na ubezpieczenia 
społeczne rolników.

Projekt ustawy został skierowany do I czytania 
w komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przewidy-
wana data wejścia w życie ustawy nowelizującej to 
1 stycznia 2014 r.

Dopłaty i świadczenia 
dla pracodawców zatrudniających 
osoby bezrobotne skierowane przez 
urzędy pracy

Rada Ministrów 5 listopada 2013 r. przyjęła projekt 
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe-
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lizacja przewiduje liczne rozwiązania, które mają zak-
tywizować osoby bezrobotne i zapewnić wsparcie 
pracodawcom je zatrudniającym. Poprawie jakości 
działań urzędów pracy mają służyć m.in.: profilowanie 
pomocy udzielanej bezrobotnym, zlecanie działań ak-
tywizacyjnych, współpraca powiatowych urzędów pra-
cy i gmin, poszerzenie dostępu do informacji o ofer-
tach pracy.

Wśród nowych narzędzi wspierających powrót do 
zatrudnienia osób bezrobotnych, powracających na ry-
nek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzie-
cka, projekt przewiduje m.in.:
■  grant na telepracę (ma przysługiwać pracodawcy 

albo przedsiębiorcy za zatrudnienie w formie tele-
pracy bezrobotnych rodziców, w wysokości do 
6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 
brutto na utworzenie stanowiska pracy),

■  świadczenie aktywizacyjne, przysługujące praco-
dawcom zatrudniającym osoby bezrobotne po okre-
sie sprawowania opieki nad dzieckiem (będzie przy-
sługiwało przez okres 12 miesięcy w kwocie 1/2 
minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników 
– gdy pracodawca zagwarantuje zatrudnienie przez 
co najmniej 6 miesięcy po ustaniu świadczenia, lub  
18 miesięcy w kwocie 1/3 minimalnego wynagro-
dzenia za pracę – gdy po ustaniu świadczenia praco-
dawca zagwarantuje co najmniej 9-miesięczny okres 
dalszego zatrudnienia),

■  pożyczkę z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca 
pracy lub podjęcie działalności gospodarczej (będą 

mogły ubiegać się o nią osoby fizyczne: poszukujący 
pracy absolwenci szkół i wyższych uczelni w okresie 
48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu; bezrobot-
ni zarejestrowani w PUP; studenci ostatniego roku 
uczelni wyższych; pożyczka ma być udzielana do 
wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia 
i będzie podlegała oprocentowaniu na zasadach pre-
ferencyjnych).
Zmiany mają objąć pracodawców zatrudniających 

młodych pracowników, przez zapewnienie im:
■  wsparcia przy zatrudnieniu młodych osób przez 

bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, bony na 
zasiedlenie, gwarantujące przyznanie dofinansowa-
nia dla firmy lub bezrobotnego w wysokości okre-
ślonej w umowie,

■  refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za bez-
robotnych w wieku do 30 lat, podejmujących pierwszą 
pracę – refundacja będzie obejmować okres do 6 mie-
sięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć miesięcz-
nie 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU 
z 2013 r. poz. 674, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 829) oraz 
niektórych innych ustaw, m.in. ustawy o systemie ube-
zpieczeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, 
poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983). 5 listopa-
da 2013 r. projekt został przyjęty przez Radę Mini-
strów i zostanie przekazany do Sejmu. Przewidywa-
ny termin wejścia w życie zmian – 14 dni od daty 
ogłoszenia tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 
16–25 LISTOPADA 2013 r. 

20 LISTOPADA 
■  wpłata na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, 

DEK-I-a, DEK-I-b, DEK- II, DEK-II-a, DEK-II-b, 
DEK-W) i informacji (INF-1) za październik 2013 r., 

■  wpłata zaliczki na podatek dochodowy od dokona-
nych w październiku 2013 r. m.in. wypłat ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub 
spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego, wypłat należności 
i świadczeń m.in. z tytułu działalności wykonywanej 
osobiście, w tym z umów-zleceń i o dzieło.

OPRAC. KATARZYNA KALATA, JOANNA STOLARSKA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

 PRAWO PRACY

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

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

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

I kwartał 2013 r. 3740,05 zł

(MP z 2013 r. poz. 672)

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

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

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

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

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

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

Świadczenie urlopowe nauczycieli

Okres obowiązywania Wysokość świadczenia urlopowego 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.            1093,93 zł*

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

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

  ZUS

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne
Maksymalna podstawa wymiaru 

składek
Minimalna podstawa wymiaru 

składek
Podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

Kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

od 1 września do 31 grudnia 2013 r. 2227,80 zł 1200 zł 520 zł
 (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz 1027, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; 

j.t. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983; MP z 2012 r. poz. 1018)

Okres obowiązywania Maksymalna podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

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

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

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

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



BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

AKTUALNOŚCI

7  nr 47/2013   

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

od  1 września do 30 listopada 2013 r. 9031,28 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 
2013 r.)

od  1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. 9350,13 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale  2013 r.)

od 1 marca do 31 maja 2013 r. 9225,75 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2012 r.)

(j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 983,MP z 2013 r. poz. 672)

Wskaźnik waloryzacji

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

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

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

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

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

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

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres 
obo wią zy wa nia

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

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

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

 ODPIS NA ZFŚS

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

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

Wysokość odpisów w 2013 r.
Odpis podstawowy Wysokość odpisu

na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł

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

1458,57 zł

na jed ne go mło do cia ne go w pierw szym ro ku na uki – 5% 145,86 zł

na jed ne go mło do cia ne go w dru gim ro ku na uki – 6% 175,03 zł

na jed ne go mło do cia ne go w trze cim ro ku na uki – 7% 204,20 zł

Zwiększenia dobrowolne

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

182,32 zł

na każ de go eme ry ta i ren ci stę ob ję te go opie ką so cjal ną za kła du pra cy zfśs mo że być zwięk szo ny o 6,25% 182,32 zł

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

218,79 zł

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

Stan prawny na 7 listopada 2013 r.

Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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KATARZYNA KALATA 
specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komu ZUS wypłaci emeryturę 
zawieszoną od 1 października 2011 r. 
Emeryci, którym została zawieszona emerytura w związku z wejściem w życie zmiany ustawy emerytalnej 
nakładającej obowiązek rozwiązania umowy o pracę, żeby otrzymać świadczenie emerytalne, będą mogli 
odzyskać utracone świadczenie. Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie 
emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 
2012 r. Projekt został skierowany do Sejmu.

Od 1 stycznia 2011 r. prawo do emerytury ulega za-
wieszeniu bez względu na wysokość przychodu 

uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kon-
tynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku 
pracy z pracodawcą, na rzecz którego była wykonywana 
praca bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytu-
ry (art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS). 

Powyższa regulacja miała zastosowanie do osób, które:
■  nabyły prawo do emerytury po wejściu w życie prze-

pisu (od 1 stycznia 2011 r.), 
■  nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. 

Jeżeli wskazane grupy osób nie rozwiązały umowy 
o pracę, począwszy od 1 października 2011 r., prawo do 
emerytury zostawało zawieszone. 

W okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 
2010 r. obowiązywała regulacja, która umożliwiała na-
bycie prawa do emerytury przy jednoczesnym zatrud-
nieniu. Osoby, które nabyły prawo do emerytury w po-
wyższym okresie, mogły pobierać emerytury bez ko-
nieczności zwalniania się z pracy tylko do 30 września 
2011 r. (od 1 stycznia, tj. 9 miesięcy). 

Trybunał Konstytucyjny 13 listopada 2012 r. 
(K 2/2012) orzekł, że wskazane regulacje są niekonstytu-
cyjne w zakresie, w jakim nakazują rozwiązanie umowy 
o pracę osobom, które wcześniej nabyły prawo do eme-
rytury (przed 1 stycznia 2011 r.). Po ogłoszeniu wyroku 
ZUS podjął wypłatę zawieszonych emerytur (od dnia 
wejścia w życie wyroku, tj. od 22 listopada 2012 r.). ZUS 
nie ma jednak podstawy prawnej do wypłaty emerytur 

zawieszonych od 1 października 2011 r. do 21 listopada 
2012 r. 

W związku z tym rząd przygotował projekt ustawy, któ-
ry zakłada wypłatę zawieszonych świadczeń za ten okres. 

Prawo do wypłaty zawieszonej emerytury będą 
miały osoby, które: 
■  nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 

2009 r. do 31 grudnia 2010 r., 
■  po 30 września 2011 r. kontynuowały zatrudnienie 

bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pra-
codawcą, na rzecz którego świadczyły pracę bezpo-
średnio przed dniem nabycia prawa do emerytury. 
Kwotę do wypłaty będzie stanowić suma należ-

nych emerytur, które podlegały zawieszeniu w okre-
sie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. 
z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury trzeba 
będzie złożyć w ciągu roku od dnia wejścia w życie 
ustawy. Do wniosku o wypłatę zawieszonego świad-
czenia emeryt będzie musiał dołączyć zaświadczenie 
o wysokości przychodu.

Jeśli emeryt złożył do sądu odwołanie od decyzji ZUS 
odmawiającej wypłaty zawieszonej emerytury, ZUS zawie-
si postępowanie do czasu wydania prawomocnego wyroku. 
Wypłatę podejmie po umorzeniu postępowania sądowego 
w wyniku wycofania odwołania przez zainteresowanego. 

Z zakresu regulacji zostały wyłączone osoby, któ-
rym wypłata zawieszonej emerytury została już ustalo-
na na podstawie prawomocnego wyroku sądu. ■
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DOROTA TWARDO 
specjalista w zakresie prawa pracy

Jak opodatkować i oskładkować 
dodatkowe świadczenia dla 
pracowników przyznawane z okazji 
świąt
Każdy przekazany pracownikowi upominek świąteczny należy odpowiednio rozliczyć. Sposób rozlicze-
nia zależy od charakteru przyznanego świadczenia oraz źródła jego finansowania. Jeżeli świadczenie 
jest finansowane ze środków obrotowych pracodawcy, podlega wówczas pełnym obciążeniom składko-
wo-podatkowym. Natomiast jeżeli pracodawca sfinansuje prezenty z zfśs, są one zwolnione z podatku 
do wysokości 380 zł oraz ze składek bez limitu.

Pracodawcy w różnej formie przyznają dodatkowe 
świadczenia dla pracowników, mogą to być m.in. 

bony towarowe, paczki świąteczne czy karty upomin-
kowe.

Bony towarowe

Pracodawca, przyznając pracownikom bony towa-
rowe z zfśs, powinien brać pod uwagę sytuację życio-
wą, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzy-
stania z funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). A zatem 
nie może on dać wszystkim pracownikom bonów o jed-
nakowej wysokości. Ich wartość powinna być zróżnico-
wana.

Bony towarowe sfinansowane ze środków zfśs sta-
nowią przychód ze stosunku pracy i  niezależnie od ich 
wartości podlegają opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym. Do bonów towarowych nie stosuje się bowiem 
zwolnienia od opodatkowania określonego w art. 21 
ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (dalej updof), zgodnie z którym wolna od 
podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świad-
czeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowa-
nych w całości ze środków zfśs – do wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. 

Bony towarowe sfinansowane ze środków zfśs są na-
tomiast zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości 
i bez ograniczenia kwotowego pod warunkiem, że sta-
nowią one pomoc socjalną i zostały przyznane zgodnie 
z regulaminem zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). 
Ich wartości nie uwzględnia się również w podstawie wy-
miaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

PRZYKŁAD

W grudniu 2013 r. pracodawca z okazji świąt Bożego Naro-

dzenia przekaże swoim pracownikom bony towarowe fi-

nansowane ze środków zfśs w wysokości 700 zł. W regula-

minie zfśs przewidziano taki rodzaj pomocy pracownikom, 

którzy spełniają odpowiednie kryterium dochodowe. 

Rozliczając wartość bonu należy jego wysokość pomnożyć 

przez wysokość podatku zgodnie ze skalą podatkową, tj. 

18% lub 32%. 

Zakładając, że wynagrodzenie pracownika mieści się 

w I przedziale skali podatkowej, rozliczenie będzie wyglą-

dać następująco:
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700 zł x 18% = 126 zł.

Kwota 126 zł to zaliczka na podatek dochodowy, którą nale-

ży potrącić z najbliższego wynagrodzenia pracownika.

Bony towarowe sfinansowane ze środków obroto-
wych są przychodem pracownika ze stosunku pracy 
i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
niezależnie od ich wartości. Ponadto w związku z tym, 
że bony stanowią przychód pracownika ze stosunku 
pracy, ich wartość zwiększa podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie 
zdrowotne. 

 

PRZYKŁAD

W grudniu 2013 r. pracodawca z okazji świąt Bożego Naro-

dzenia przekaże swoim pracownikom bony towarowe fi-

nansowane ze środków obrotowych. Bony te stanowią za-

równo przychód ze stosunku pracy podlegający 

opodatkowaniu, jak i podstawę wymiaru składek na ubez-

pieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Załóżmy, że pracownik otrzymał bony towarowe o wartości 

700 zł.

Krok 1. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

■ emerytalną: 

700 zł x 9,76% = 68,32 zł, 

■ rentową: 

700 zł x 1,5% = 10,50 zł,

■ chorobową:

700 zł x 2,45% = 17,15 zł, 

■ razem:

68,32 zł + 10,50 zł + 17,15 zł = 95,97 zł.

Krok 2. Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

■ podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (wartość 

bonów stanowiącą podstawę składek na ubezpieczenia 

społeczne pomniejszamy o te składki): 

700 zł – 95,97 zł = 604,03 zł,

■ składka na ubezpieczenie zdrowotne: 

604,03 zł x 9% = 54,36 zł,

■ składka zdrowotna odliczana od podatku: 

604,03 zł x 7,75% = 46,81 zł. 

Krok 3. Ustalamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych:

■ kwotę bonów stanowiącą podstawę składek na ubezpie-

czenia społeczne pomniejszamy o te składki:

700 zł – 95,97 zł = 604,03 zł, po zaokrągleniu do pełnych 

złotych: 604 zł,

■ obliczamy 18% tej kwoty (zakładając, że wynagrodzenie 

pracownika mieści się w I przedziale skali podatkowej):

604 zł x 18% = 108,72 zł,

■ otrzymaną kwotę pomniejszamy o składkę na ubezpie-

czenie zdrowotne – 7,75%: 

108,72 zł – 46,81 zł = 61,91 zł; po zaokrągleniu do pełnych 

złotych: 62 zł.

Po dokonaniu rozliczenia na dodatkowej liście płac warto-

ści przekazanych pracownikom bonów należy pamiętać, 

aby z najbliższej pensji pracownika potrącić sumę składek 

na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i zaliczki na podatek, które zostały naliczone od 

wartości tych bonów, ale nie były pobrane:

95,97 zł + 54,36 zł + 62 zł = 212,33 zł.

Otrzymane przez pracownika bony towarowe 
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
niezależnie od wartości bonów i źródła finansowa-
nia ich zakupu. 

Bony towarowe nie stanowią podstawy wymiaru 
składek społecznych i składki na ubezpieczenie zdro-
wotne jedynie pod warunkiem, że są finansowane 
z zfśs.

Przyznawane pracownikom bony towarowe mogą 
być również tylko w części finansowane ze środków 
zfśs, a w części ze środków obrotowych. W takiej sytu-
acji ze zwolnienia z obowiązku odprowadzenia składek 
ZUS korzysta tylko część sfinansowana z zfśs. Wartość 
bonów sfinansowana ze środków obrotowych firmy 
podlega oskładkowaniu. 

Natomiast sposób finansowania bonów towarowych 
nie wpływa na obowiązek podatkowy. Wartość bonów 
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towarowych przekazanych pracownikom nie korzysta 
bowiem w ogóle ze zwolnienia z opodatkowania podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych i stanowi przy-
chód ze stosunku pracy, bez względu na sposób ich fi-
nansowania (środki obrotowe pracodawcy czy zfśs).

Paczki świąteczne dla pracowników

W sytuacji przekazania pracownikom paczek bożo-
narodzeniowych na obowiązek podatkowy i składkowy 
ma wpływ źródło ich finansowania. Jeżeli zostały one 
zakupione ze środków obrotowych pracodawcy, wów-
czas stanowią dla pracowników nieodpłatne świadcze-
nia otrzymane od pracodawcy, które należy zaliczyć do 
przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof). 
Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, czy 
pracodawca przy przyznawaniu paczek kierował się 
kryterium sytuacji życiowej pracownika, czy wszyst-
kim przyznał paczki w jednakowej wysokości. 

Jeśli jednak zostały one sfinansowane ze środków 
zfśs, wówczas mogą korzystać ze zwolnienia z opodat-
kowania do pewnego limitu kwotowego. Na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 67 updof wolna od podatku dochodo-
wego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywa-
nych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze 
środków zfśs lub funduszy związków zawodowych 
– do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko-
wym kwoty 380 zł.

Podobnie jak w przypadku bonów towarowych, 
paczki świąteczne sfinansowane ze środków zfśs są 
zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez 
ograniczenia kwotowego. Natomiast wartość paczek 
finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy za-
wsze stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. 

PRZYKŁAD 

W grudniu 2013 r. pracodawca przekaże pracownikowi bon 

towarowy o wartości 250 zł finansowany ze środków zfśs 

oraz paczki świąteczne dla dzieci o wartości 150 zł, zaku-

pione ze środków obrotowych pracodawcy. 

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

należy uwzględnić wartość przekazanych pracownikom 

paczek świątecznych, tj. kwotę 150 zł.

Opodatkowaniu natomiast podlega suma wartości bonu 

oraz paczek:

250 zł + 150 zł = 400 zł.

Krok 1. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

■ emerytalną: 

150 zł x 9,76% = 14,64 zł, 

■ rentową: 

150 zł x 1,5% = 2,25 zł,

■ chorobową:

150 zł x 2,45% = 3,68 zł, 

■ razem:

14,64 zł + 2,25 zł + 3,68 zł = 20,57 zł.

Krok 2. Obliczamy składki na ubezpieczenie zdrowotne:

■ podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (podsta-

wę składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszamy o te 

składki): 

150 zł – 20,57 zł = 129,43 zł,

■ składka na ubezpieczenie zdrowotne: 

129,43 zł x 9% = 11,65 zł,

■ składka zdrowotna odliczana od podatku: 

129,43 zł x 7,75% = 10,03 zł. 

Krok 3. Ustalamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych:

■ przychód pracownika z tytułu przekazanych mu bonów 

oraz paczek świątecznych pomniejszamy o składki na 

ubezpieczenia społeczne:

400 zł – 20,57 zł = 379,43 zł; po zaokrągleniu do pełnych 

złotych: 379 zł,

■ obliczamy 18% tej kwoty (zakładamy, że wynagrodzenie 

pracownika mieści się w I przedziale skali podatkowej):

379 zł x 18% = 68,22 zł,

■ otrzymaną kwotę pomniejszamy o składkę na ubezpie-

czenie zdrowotne – 7,75%: 

68,22 zł – 10,03 zł = 58,19 zł; po zaokrągleniu do pełnych 

złotych: 58 zł.

Należy pamiętać, aby z najbliższej pensji pracownika potrą-

cić sumę składek na ubezpieczenia społeczne, składki na 
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ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek, które zostały 

naliczone od wartości tych bonów i paczek, ale nie były po-

brane:

20,57 zł + 11,65 zł + 58 zł = 90,22 zł.

Karty upominkowe 

W ostatnich latach bardzo popularne stają się karty 
upominkowe. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na zakup 
kart z zfśs, to podobnie jak w przypadku innych, trady-
cyjnych świadczeń, powinien uwzględnić, że karty mu-
szą mieć charakter pomocy socjalnej i zasady przyzna-

wania takiego rodzaju świadczenia powinny być 
ustalone w regulaminie gospodarowania środkami fun-
duszu. Zachowanie tych kryteriów zwalnia z obowiązku 
odprowadzania składek ZUS od pełnej wartości karty 
i powoduje, że do celów podatkowych świadczenie jest 
traktowane jak pomoc finansowa, a tym samym podlega 
zwolnieniu z podatku do limitu 380 zł. Potwierdza to 
interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 15 czerwca 2010 r., nr IPPB2/415–220/10–2/AK. 

Jednak w sytuacji gdy świadczenia dla pracowni-
ków, w tym również karty upominkowe, są finansowa-
ne ze środków obrotowych firmy, wówczas ich pełna 
wartość podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. 

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń dla pracowników przyznawanych z okazji świąt

Świadczenie i sposób rozliczenia
Źródło finansowania

zfśs środki obrotowe zfśs oraz środki obrotowe
Bony towarowe opodatkowanie tak tak tak – od pełnej kwoty

oskładkowanie nie tak tak – część finansowana ze 
środków obrotowych; nie – część 
finansowana z zfśs

Paczki świąteczne opodatkowanie nie – do wartości  nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym kwoty 
380 zł

tak tak – od pełnej kwoty

oskładkowanie nie tak tak – część finansowana ze 
środków obrotowych; nie – część 
finansowana z zfśs

Świadczenia rzeczowe 
(np. karty upominkowe)

opodatkowanie nie – do wartości  nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym kwoty 
380 zł

tak tak – od pełnej kwoty

oskładkowanie nie tak tak – część finansowana ze 
środków obrotowych; nie – część 
finansowana z zfśs

 ■                                      

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747),
 ■ art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r. poz. 361, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1036),
 ■ § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 1998 r. nr 161, 

poz. 1106, ost. zm. DzU z 2010 r. nr 127, poz. 860).

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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BOŻENA LENART 
 prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki 

Kiedy praca ponad normy nie będzie 
pracą w godzinach nadliczbowych 
Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy ponad normy czasu pracy jest traktowane jak praca w godzi-
nach nadliczbowych. Są jednak od tej zasady wyjątki. Pracą nadliczbową nie będzie np. odpracowywa-
nie wyjść prywatnych czy w niektórych przypadkach praca pracowników kadry kierowniczej.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wyko-
nywana ponad obowiązujące pracownika normy 

czasu pracy oraz dłuższy dobowy wymiar czasu pracy, 
wynikający z obowiązującego pracownika systemu 
i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 Kodeksu pracy, da-
lej k.p.). Jest to praca przekraczająca zarówno 8 godzin 
na dobę, jak i przeciętnie 40 godzin na tydzień w prze-
ciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym czasu pracy (art. 129 § 1 k.p.). 

Nie zawsze jednak praca ponad normy czasu pracy 
jest pracą nadliczbową, a w pewnych przypadkach, 
mimo że spełnia jej warunki, nie przysługuje za nią do-
datkowe wynagrodzenie charakterystyczne dla pracy 
nadliczbowej.

Praca w nadgodzinach osoby 
na niepełnym etacie

Pracownik zatrudniony na część etatu powinien 
mieć ustalony czas pracy w wymiarze proporcjonal-
nym do wymiaru swojego zatrudnienia, wynikającego 
z umowy o pracę. Należy przyjąć, że pracownik taki 
może pracować ponad obowiązujący go wymiar czasu 
pracy w tych przypadkach, które dotyczą też pełnoeta-
towych pracowników, czyli w razie:
■  konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu 

ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mie-
nia lub środowiska albo usunięcia awarii,

■  szczególnych potrzeb pracodawcy.  
Nie oznacza to jednak, że ta dodatkowa praca jest pra-

cą nadliczbową w rozumieniu art. 151 § 1 k.p. Normy cza-

su pracy określone w Kodeksie pracy obowiązują bowiem 
również pracowników zatrudnionych w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Także  w ich przypadku pracą nad-
liczbową jest dopiero praca powyżej 8 godzin na dobę lub 
powyżej przeciętnie 40 godzin tygodniowo. W wyroku 
z 9 sierpnia 1985 r. (I PRN 64/85, OSNC 1986/5/79) 
Sąd Najwyższy potwierdził, że pracownikowi zatrud-
nionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysłu-
guje za pracę ponad normę ustaloną w umowie o pra-
cę normalne wynagrodzenie bez dodatków z tytułu 
pracy nadliczbowej. W uzasadnieniu do tego wyroku 
sąd stwierdził, że dodatki za pracę w godzinach nadlicz-
bowych przysługują jedynie wówczas, gdy została prze-
kroczona dobowa lub średniotygodniowa norma czasu 
pracy przewidziana w obowiązujących przepisach. 

PRZYKŁAD 

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu, pracuje po 4 godzi-

ny na dobę. We wtorek pracodawca polecił mu wykonywanie 

pracy przez dodatkowe 2 godziny, a więc w sumie w tym dniu 

przepracował 6 godzin. Skoro nie została przekroczona 8-go-

dzinna norma dobowa ani przeciętna 40-godzinna norma 

tygodniowa, to nie była to praca nadliczbowa. Za te 2 dodat-

kowe godziny pracy pracownikowi przysługuje tylko normal-

ne wynagrodzenie za pracę, bez dodatków za nadgodziny.  

W razie zatrudnienia pracownika w niepełnym wy-
miarze czasu pracy strony mają obowiązek ustalenia 
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w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy 
ponad określony wymiar czasu pracy takiego pracow-
nika, których przekroczenie uprawnia, oprócz normal-
nego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia 
jak za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 5 
k.p.). Wymiar ten może zostać określony np. w odnie-
sieniu do liczby godzin pracy na dobę lub w tygodniu.

PRZYKŁAD 

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, pracuje po 6 go-

dzin na dobę. W umowie o pracę uzgodniono, że dopusz-

czalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wy-

miar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 

pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodat-

ku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbo-

wych, wynosi 7 godzin na dobę. Oznacza to, że mimo iż 

praca w 7. godzinie w danej dobie nie będzie pracą nadlicz-

bową, to pracownikowi będzie w zamian za nią przysługi-

wał dodatek do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową.

W wyroku z 9 lipca 2008 r. (I PK 315/07, OSNP 
2009/23–24/310) Sąd Najwyższy orzekł, że art. 151 § 5 
k.p. nie stanowi podstawy prawnej pracownika do do-
datku za pracę w godzinach nadliczbowych. Świadcze-
nie to przysługuje pod warunkiem porozumienia się 
stron co do dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad 
określony w umowie wymiar czasu pracy, przy czym 
obowiązek stosownego umownego ustalenia obciąża 
obie strony. Wynika stąd, że w razie braku porozumie-
nia stron w tym zakresie dodatek pracownikowi nie 
przysługuje. Ostatnio Sąd Najwyższy potwierdził to 
w postanowieniu z 27 marca 2012 r. (III PK 77/11).

Praca kadry kierowniczej

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy 
obowiązują także kadrę kierowniczą. Rozróżniamy: 
■  średnią kadrę kierowniczą (kierowników wyodręb-

nionych jednostek organizacyjnych), 
■  wyższą kadrę kierowniczą (pracowników zarządza-

jących w imieniu pracodawcy zakładem pracy). 

W praktyce tacy pracownicy dość często wykonują 
pracę w wyższym wymiarze niż wynikający z przepi-
sów. Praca ta jest pracą nadliczbową, ale przepisy wyłą-
czają, przynajmniej częściowo, rekompensatę tej pracy.

Wyłączenie polega na tym, że: 
■  pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy za-

kładem pracy wykonują, w razie konieczności, pracę 
poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do 
wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzi-
nach nadliczbowych, 

■  kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyj-
nych także wykonują, w razie konieczności, pracę 
poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do 
wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzi-
nach nadliczbowych, ale za pracę w godzinach nad-
liczbowych przypadających w niedzielę i święto 
przysługuje im prawo do wynagrodzenia oraz dodat-
ku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli 
w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali inne-
go dnia wolnego od pracy.
Nie oznacza to jednak, że nigdy za pracę nadliczbo-

wą wykonywaną przez tych pracowników nie przysługu-
je rekompensata. Zgodnie z orzecznictwem sądowym 
zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stano-
wisku kierowniczym powinien być tak ukształtowany 
przez pracodawcę, aby możliwe było ich wykonanie 
w ustawowym czasie pracy. O zakresie obowiązków 
pracownika decyduje nie tylko rodzaj wykonywanej pra-
cy, ale również rozmiar wynikających z niej zadań 
(czynności), które powinny być tak określone, aby ich 
wykonanie w normalnym czasie pracy było obiektywnie 
możliwe (wyrok SN z 27 czerwca 1997 r., I PRN 86/77). 
Pełnienie funkcji kierowniczych nie upoważnia pra-
codawcy do stosowania takich rozwiązań organiza-
cyjnych, które w samym założeniu powodują ko-
nieczność stałego wykonywania pracy w godzinach 
nadliczbowych (wyrok SN z 16 listopada 2010 r., I PK 
79/10). Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowni-
czych nie mogą być pozbawione prawa do wynagrodze-
nia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, 
jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji 
pracy są zmuszone do systematycznego przekraczania 
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obowiązujących norm czasu pracy (wyrok SN z 6 kwiet-
nia 2011 r., II PK 254/10; wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z 27 kwietnia 2012 r., III APa 6/12). 

Jeżeli więc praca ponad normy czasu pracy kadry 
kierowniczej jest stałym elementem organizacji czasu 
pracy, to pracownicy ci mają prawo do rekompensaty 
na zasadach ogólnych.

 
Stałe wykonywanie pracy w go-
dzinach nadliczbowych przez 
pracowników kadry kierowniczej 
wynikające z organizacji pracy 
uprawnia ich do rekompensaty 
takiej pracy. 

Odpracowywanie wyjść prywatnych 

Od 23 sierpnia 2013 r. zostały wprowadzone do Ko-
deksu pracy regulacje dotyczące odpracowywania 
wyjść prywatnych pracowników. Zgodnie z nimi czas 
odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pra-
cownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwie-
nia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach 

nadliczbowych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie 
może jednak naruszać prawa pracownika do odpoczyn-
ku dobowego i tygodniowego.

 
Odpracowywanie wyjść prywat-
nych nie może naruszać prawa 
pracowników do odpoczynku 
dobowego i tygodniowego.

PRZYKŁAD 

Pracownik pracuje w godz. 9.00–17.00. W piątek na jego pi-

semny wniosek pracodawca udzielił mu 1,5 godziny czasu wol-

nego w celu załatwienia spraw osobistych. Pracownik ma to 

zwolnienie odpracować w przyszły wtorek. Będzie wówczas 

pracował do godz. 18.30. Mimo że w tym dniu pracownik bę-

dzie pracował 9,5 godziny, tj. 1,5 godziny ponad 8-godzinną 

dobową normę czasu pracy, nie będzie to praca nadliczbowa.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 128 § 2 pkt 2, art. 129, art. 151, art. 1514 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

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

MAREK ROTKIEWICZ
 ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kiedy i na jakich warunkach 
pracodawca może zastosować 
skrócony okres wypowiedzenia 
Okres wypowiedzenia umowy o pracę może zostać skrócony jednostronnie przez pracodawcę albo na 
podstawie porozumienia stron. Jeżeli skrócenia dokonuje samodzielnie pracodawca – powodem wypo-
wiedzenia muszą być przyczyny niedotyczące pracownika. Ponadto możliwość jednostronnego skróce-
nia wypowiedzenia odnosi się tylko do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu 

ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo 

z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pra-
codawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania 
umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypo-

wypowiedzenie umowy o pracę PRAWO PRACY
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wiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca (art. 361 § 1 
Kodeksu pracy, dalej k.p.). Oprócz tego strony stosun-
ku pracy mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy 
o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin 
rozwiązania umowy (art. 36 § 6 k.p.). Ustalenie takie 
nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Skrócenie wypowiedzenia
przez pracodawcę

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia 
przez pracodawcę może dotyczyć tylko 3-miesięczne-
go wypowiedzenia (dotyczy to więc pracowników za-
trudnionych w danej firmie co najmniej 3 lata). Okres 
ten po skróceniu nie może być krótszy niż 1 miesiąc. 
Dopuszczalne jest więc skrócenie okresu wypowiedze-
nia do 2 miesięcy, ale już nie do 2 tygodni. 

Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy w celu 
określenia długości okresu wypowiedzenia bierzemy 
pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u danego 
pracodawcy, które obejmują:
■  zatrudnienie na podstawie obecnej (wypowiadanej) 

umowy zawartej na czas nieokreślony,
■  okresy zatrudnienia na podstawie wcześniej łączą-

cych strony umów o pracę (np. umowy na okres prób-
ny, umowy na czas określony), bez względu na ewen-
tualne przerwy między tymi umowami (uchwała SN 
z 15 stycznia 2003 r., III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4),

■  okresy zatrudnienia przypadające u poprzedniego 
(innego) pracodawcy, jeżeli do zmiany pracodawcy 
doszło na zasadach określonych w art. 231 k.p., a tak-
że w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych 
przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym 
w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę 
poprzednio zatrudniającego pracownika.

PRZYKŁAD 

Pracodawca zamierza wypowiedzieć umowę pod koniec 

miesiąca. W połowie następnego miesiąca pracownikowi 

mija 3-letni okres zatrudnienia w firmie. W takim przypadku 

trzeba zastosować 3-miesięczny okres wypowiedzenia. 

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokre-

ślony, wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy (uchwała 

SN z 4 kwietnia 1979 r., I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188). 

Okres zatrudnienia u danego pracodawcy jest liczony do 

dnia rozwiązania umowy, tj. upływu okresu wypowiedzenia. 

Skoro w połowie przyszłego miesiąca mija okres pracy skut-

kujący wydłużeniem wypowiedzenia do 3 miesięcy, to obo-

wiązuje w tym przypadku taka właśnie długość wypowie-

dzenia. 

 Warunki zastosowania skróconego 
okresu wypowiedzenia 

Krótszy okres wypowiedzenia może nastąpić w ra-
zie wypowiedzenia uzasadnionego:
■  upadłością lub likwidacją pracodawcy,
■  przyczynami niedotyczącymi pracowników. 

Użyte w tej sytuacji określenie „przyczyny niedoty-
czące pracowników” obejmuje wszystkie sytuacje, 
w których przyczyna zwolnienia nie leży po stronie 
pracownika. 

Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia nie 
jest w tym przypadku zawężona jedynie do pracodaw-
ców, do których stosujemy przepisy ustawy z 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników, czyli pracodawców zatrudnia-
jących co najmniej 20 pracowników. W razie wypo-
wiedzenia, którego podstawą są przyczyny leżące po 
stronie pracodawcy, skrócenie okresu wypowiedzenia 
może zastosować także pracodawca zatrudniający 
mniej osób. 

Umowa o pracę rozwiązuje się z upływem skróco-
nego okresu wypowiedzenia, a za pozostałą jego 
część pracownikowi przysługuje odszkodowanie 
w wysokości należnego mu wynagrodzenia. Odszko-
dowanie to nie podlega składkom na ubezpieczenia 
społeczne (§ 2 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
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podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe).

Przy skróceniu okresu wypowiedzenia pracodawca 
powinien:

Krok 1.

Wręczyć pracownikowi wypowiedzenie.

Krok 2.

Wystawić świadectwo pracy (dniem zakończenia 
umowy jest dzień upływu skróconego okresu wypo-
wiedzenia).

Krok 3.

Naliczyć i wypłacić odszkodowanie za pozostałą 
część okresu wypowiedzenia. 

Okres, za który przysługuje to odszkodowanie, pod-
lega wliczeniu do okresu zatrudnienia pracownika, je-
żeli pozostawał w tym czasie bez pracy.

 W okresie, za który przysługuje odszkodowanie, 
strony nie są już związane stosunkiem pracy, czyli 
m.in. pracownik nie nabywa już w tym czasie prawa do 
urlopu wypoczynkowego (nie może się więc za ten 
okres domagać ekwiwalentu za urlop). 

Skrócenie okresu wypowiedzenia 
bezpośrednio skutkuje wcześniejszym 
zakończeniem umowy o pracę.

Pracownik w związku ze skróceniem okresu wypo-
wiedzenia nie traci jednak maksymalnego wymiaru dni 
na poszukiwanie pracy.

PRZYKŁAD 

Pracodawca wypowiedział pracownikom umowy z powo-

du likwidacji jednego z działów firmy. Skrócił w związku 

z tym 3-miesięczne okresy wypowiedzenia do 1 miesiąca. 

W okresie takiego skróconego wypowiedzenia pracownik 

ma prawo do takiej samej liczby dni wolnych przeznaczo-

nych na poszukiwanie pracy jak w przypadku, gdy zacho-

wano okres 3-miesięcznego wypowiedzenia. Przysługują 

mu zatem 3 płatne dni wolne na poszukiwanie pracy.

Fragment wypowiedzenia umowy o pracę 
dotyczący zastosowania skróconego okresu 
wypowiedzenia

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą 
w dniu .............................. z zastosowaniem skróconego 
okresu wypowiedzenia, który wynosi .............................
.........................................................................................
............................
(wskazać długość zastosowanego okresu wypowiedze-
nia na podstawie art. 361 § 1 k.p.)
i upłynie w dniu ..............................................................
.........................................................................
Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ..............
.........................................................................................
......................

Porozumienie dotyczące skrócenia 
okresu wypowiedzenia

Skrócenie czasu wypowiedzenia może też nastąpić 
na podstawie porozumienia stron.

Po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu 
umowy możliwe jest zawarcie przez strony porozumie-
nia dotyczącego skrócenia okresu wypowiedzenia. 
Oświadczenie takie nie zmienia trybu rozwiązania 
umowy o pracę, co oznacza, że zostało dokonane za 
wypowiedzeniem, a nie przekształciło się w porozu-
mienie stron. Nie ma przy tym znaczenia, czy samego 
wypowiedzenia dokonał pracodawca czy pracownik. 

Przepisy nie określają, o jaki okres można skrócić 
czas trwania wypowiedzenia, strony mają zatem do-
wolność w tym zakresie.
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PRZYKŁAD 

Pracownik wypowiedział w połowie września umowę z za-

chowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień 

lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowied-

nio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 

k.p.). Wypowiedzenie upływa więc z końcem grudnia. Pra-

cownik podejmuje jednak nowe zatrudnienie od 20 listo-

pada. Strony mogą ustalić, że wypowiedzenie upłynie np. 

19 listopada. Przy skracaniu okresu wypowiedzenia nie 

wiąże ich bowiem regulacja dotycząca terminu wypowie-

dzenia.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pra-

codawcę ustalenie przez strony wcześniejszego terminu 

rozwiązania umowy o pracę nie pozbawia pracownika 

roszczeń wynikających z art. 45 k.p. (uchwała SN z 24 

lutego 1994 r., I PZP 57/93, OSNP 1994/10/157). Pra-

cownik zachowuje więc prawo do roszczenia o uznanie 

wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do 

pracy.

 W razie zawarcia porozumienia dotyczącego krót-
szego okresu wypowiedzenia pracownikowi nie przy-
sługuje odszkodowanie za pozostały okres wypowie-
dzenia. Odszkodowanie to należne jest tylko w razie 
skorzystania przez pracodawcę z możliwości jedno-
stronnego skrócenia okresu wypowiedzenia. Okres, 
o który skrócono wypowiedzenie, nie jest również wli-
czany do stażu pracy, gdyż żaden przepis na takie zali-
czanie nie wskazuje.

Wzór porozumienia skracającego okres 
wypowiedzenia

…..........………….
   (data, miejscowość)

Porozumienie w sprawie skrócenia 
okresu wypowiedzenia

zawarte między ............................................................... 
zwanym dalej – Pracownikiem
a
.........................................................................................
zwanym dalej – Pracodawcą reprezentowanym przez ....
..............................................................................
1. Strony zgodnie oświadczają, że umowa o pracę na 
czas ….. zawarta między nimi w dniu .......... r. została 
wypowiedziana przez .......... w dniu .......... r.. 
2. Strony ustalają zgodnie skrócenie okresu wypowie-
dzenia z .......... do ........... Skrócony okres wypowiedze-
nia upłynie w dniu .......... r.
3. Powyższe ustalenia nie zmieniają trybu rozwiązania 
umowy o pracę.

……………….                        ........................................
(podpis pracownika)                     (podpis pracodawcy lub osoby

                                                                      działającej w imieniu

                                                                              pracodawcy)

 
■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 30 § 21, art. 36, art. 361, art. 45 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
 ■ art. 5, art. 10, art. 12 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwią-

zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844, ost. zm. DzU z 2008 r. nr 86, poz. 525),

 ■ § 2 pkt  3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 1998 r. nr 161, poz. 1106, ost. zm. DzU 
z 2010 r.  nr 127, poz. 860). 

POLECAMY!

Za tydzień w „Serwisie PP” nr 48/2013 w dziale „Prawo pracy” przeczytasz m.in.:
■ Jak określić normy i wymiar czasu pracy w umowie  z pracownikiem niepełnoetatowym
■ Kiedy pracodawca może nagrywać pracowników w pracy

Zadzwoń i zamów prenumeratę: Biuro Obsługi Klienta: tel. 22 761 30 30; e-mail: bok@infor.pl
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JAROSŁAW GRZYBOWSKI
radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy

Czy pracodawca musi zapewnić 
nauczycielowi wychowania fizycznego 
strój sportowy
Czy szkoła musi zapewnić nauczycielom wychowania fizycznego stroje sportowe – czyli np. dresy, ko-
szulki i buty? Co wchodzi w skład „stroju roboczego” nauczyciela wychowania fizycznego? Czy  może on 
używać własnych strojów sportowych w pracy? – pyta Czytelniczka ze Skierniewic.

Tak, nauczycielowi wychowania fizycznego przy-
sługuje strój sportowy i obuwie gwarantowane 

przez dyrektora szkoły. Nie ma przeszkód, żeby na-
uczyciel korzystał z własnej odzieży, jeżeli wyrazi na to 
zgodę. Wówczas będzie mu przysługiwać z tego tytułu 
ekwiwalent pieniężny.

W zakresie spraw wynikających ze stosunku pra-
cy nauczycieli, nieuregulowanych przepisami usta-
wy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(dalej KN), zastosowanie mają przepisy ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej k.p.).  
Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracowniko-
wi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające 
wymagania określone w Polskich Normach 
(art. 2377 § 1 k.p.):
■  jeżeli odzież własna pracownika może ulec znisz-

czeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
■  ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne 

lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Biorąc pod uwagę specyfikę pracy nauczyciela wy-

chowania fizycznego, należy uznać, że odzież noszona 
przez niego podczas zajęć sportowych (lekcji) narażo-
na jest na zniszczenie (podarcie, wytarcie itp.) oraz 
znaczne zabrudzenie (nauczyciel nie tylko nadzoruje 
bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć, ale i sam bie-
rze czynny udział w lekcji).

Natomiast pracodawca może ustalić stanowiska, na 
których dopuszcza się używanie przez pracowników 

– za ich zgodą – własnej odzieży i obuwia roboczego, 
spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Jest to dopuszczalne, jeżeli prace nie są związa-
ne z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń 
technicznych albo nie powodują intensywnego bru-
dzenia lub skażenia odzieży i obuwia roboczego środ-
kami chemicznymi lub promieniotwórczymi, albo ma-
teriałami biologicznie zakaźnymi. Mogą zatem 
Państwo ustalić, że nauczyciele wychowania fizyczne-
go będą korzystać z własnej odzieży i obuwia podczas 
lekcji.

Dyrektor szkoły może ustalić np. 
w regulaminie pracy, że nauczy-
ciele wychowania fizycznego 
będą korzystać z własnej odzieży 
i obuwia roboczego, jeżeli wyrażą 
na to zgodę.

Jeżeli za zgodą pracodawcy pracownik używa włas-
nej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca powinien 
wypłacać mu ekwiwalent pieniężny w wysokości 
uwzględniającej aktualne ceny tych rzeczy.

Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indy-
widualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których 
stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbęd-
ne, a także określa przewidywane okresy ich użytkowa-
nia (art. 2378 § 1 k.p.). Środki ochrony indywidualnej 

obowiązki pracodawcy PRAWO PRACY
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oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność praco-
dawcy.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pra-
cy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na 
danym stanowisku pracy.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić:
■  aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze posiadały właściwości 
ochronne i użytkowe,

■  ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odka-
żanie (2379 § 2 k.p.).
Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzie-

ży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez 
pracownika – pod warunkiem wypłacania przez praco-
dawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów 
poniesionych przez pracownika.

Ponieważ przepisy mówią o „obowiązku praco-
dawcy” dotyczącym zapewnienia pracownikom 

odzieży i obuwia roboczego, chodzi w tym przypad-
ku o odpowiedzialność dyrektora szkoły za zagwa-
rantowanie nauczycielom wychowania fizycznego 
strojów sportowych. Dyrektor szkoły jest kierowni-
kiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub 
placówce nauczycieli i pracowników niebędących na-
uczycielami (art. 39 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty). Kwestia ta została uregulowana 
również w art. 7 ust. 1 KN, według którego szkołą 
kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na 
zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pra-
cowników szkoły i przewodniczącym rady pedago-
gicznej.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 7 ust. 1 i art. 91c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. DzU 

z 2006 r. nr 97, poz. 674, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675),
 ■ art. 39 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. DzU z 2004 r. 

nr 256, poz. 2572, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 827),
 ■ art. 2377, 12379 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. 

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

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

Nowość!

W publikacji znajdziesz komentarz do zmian 
w przejrzystej tabelarycznej formie.

130 istotnych zmian 
w prawie pracy

59 zł
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praca w święta WYNAGRODZENIA

ALDONA SALAMON
specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

Jak wynagradzać pracowników 
za pracę świadczoną 1 i 11 listopada br.
Co do zasady niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy, jednak możliwe jest wykonywanie pracy 
w tych dniach. Jeżeli praca w niedzielę i święta będzie pracą nadliczbową, to przysługuje za nią dzień 
wolny lub dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Pracą w niedziele i święta jest praca wykonywana 
między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 

dnia następnego, chyba że u danego pracodawcy zosta-
ły ustalone inne godziny (art. 1519 § 2 Kodeksu pracy, 
dalej k.p.). Pracodawca może polecić pracownikowi 
wykonywanie pracy w niedziele i święta wyłącznie 
w sytuacjach określonych przepisami prawa. Praca 
w niedziele i święta jest dozwolona w następujących 
sytuacjach:
■  w razie konieczności prowadzenia akcji ratowni-

czej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 
ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia 
awarii,

■  w ruchu ciągłym,
■  przy pracy zmianowej,
■  przy niezbędnych remontach,
■  w transporcie i w komunikacji,
■  w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych 

służbach ratowniczych,
■  przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
■  w rolnictwie i hodowli,
■  przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na 

ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby lud-
ności, w szczególności w:
–  zakładach świadczących usługi dla ludności,
–  gastronomii,
–  zakładach hotelarskich,
–  jednostkach gospodarki komunalnej,
–  zakładach opieki zdrowotnej i innych placów-

kach służby zdrowia przeznaczonych dla 

osób, których stan zdrowia wymaga całodo-
bowych lub całodziennych świadczeń zdro-
wotnych,

–  jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
zapewniających całodobową opiekę,

–  zakładach prowadzących działalność w zakresie 
kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

■  w stosunku do pracowników zatrudnionych 
w systemie czasu pracy, w którym praca jest 
świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedzie-
le i w święta (w weekendowym systemie czasu 
pracy).

Praca w niedziele i święta nie 
może wynikać ze szczególnych 
potrzeb pracodawcy.

Praca w święto wynikająca z rozkładu 
czasu pracy

Pracownikowi wykonującemu dozwoloną pracę 
w niedziele i święta (z wyjątkiem pracownika za-
trudnionego w systemie pracy weekendowej) praco-
dawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny 
od pracy. Za pracę w niedzielę należy udzielić mu 
dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych po-
przedzających lub następujących po takiej niedzieli. 
Jeżeli natomiast nie jest to możliwe, wówczas dnia 
wolnego należy udzielić pracownikowi do końca 

Jak rozliczyć samochód niebędący własnością 
pracodawcy, wykorzystywany przez pracownika w 
pracy – dowiesz się z „Serwisu PP” nr 48/2013 r.



19 listopada 2013 roku    www.serwispp.infor.pl22

WYNAGRODZENIA 

okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiła praca 
w niedzielę. W przypadku pracy w święto pracodaw-
ca jest zobowiązany udzielić dnia wolnego w ciągu 
okresu rozliczeniowego (art. 15111 k.p.). Przy czym 
do pracy w święto przypadające w niedzielę zastoso-
wanie mają regulacje prawne dotyczące pracy w nie-
dzielę.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie we wskaza-
nym wyżej terminie dnia wolnego od pracy w za-
mian za pracę w niedzielę lub w święto, pracowniko-
wi przysługuje dodatek w wysokości 100% 
wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę 
lub w święto.

W pierwszej kolejności pracodaw-
ca ma obowiązek udzielania pra-
cownikowi dnia wolnego za pracę 
w niedzielę lub w święto.

Wypłata dodatku za pracę w niedzielę lub święto 
może mieć miejsce tylko w wyjątkowych okolicznoś-
ciach.

Praca w święto poza harmonogramem 
zrekompensowana dniem wolnym

Gdy zgodnie z harmonogramem pracownik ma wolne 
dni świąteczne i niedziele, to można go w tych dniach we-
zwać do pracy jedynie ze względu na ważne potrzeby pra-
codawcy, np. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej 
lub usunięcia awarii. W takim przypadku pracownikowi 
należy zrekompensować tę pracę całym dniem wolnym. 
Niezależnie od tego, ile godzin pracownik przepracuje 
w święto, pracodawca musi oddać mu w zamian cały 
dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Jedno-
cześnie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 
za pełny przepracowany miesięczny wymiar czasu pracy, 
nawet jeżeli go nie wypracuje w związku z oddaniem dnia 
wolnego np. za 1 godzinę pracy w niedzielę lub święto.

Za pracę w niedzielę lub święto 
pracownikowi przysługuje cały 
dzień wolny od pracy, bez wzglę-
du na liczbę godzin świadczonej 
pracy w tym dniu.

PRZYKŁAD

Pracownicy zatrudnieni w zakładzie produkcyjnym w systemie pracy zmianowej, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, w listopa-

dzie br. wykonywali pracę w święta zarówno 1 listopada, jak i 11 listopada, zgodnie z obowiązującym ich rozkładem czasu pracy, 

który wyglądał następująco:
list. 2013 Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Liczba 
godz.

8 8 8 8 8   8 8 8 8 8   8 8    8 8 8 8 8   8 8   

Zgodnie z powyższym harmonogramem czas pracy w listopadzie wynosił 152 godz. (19 dni po 8 godzin), w tym pracownicy wykony-

wali pracę również w 2 dni świąteczne. Zakładając, że jeden z pracowników jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 

2100 zł, należy uznać, że w tym przypadku należy mu wypłacić za pracę w święto normalne wynagrodzenie określone w stałej mie-

sięcznej wysokości, tj. 2100 zł bez dodatkowej rekompensaty pieniężnej. Praca zmianowa jest pracą dozwoloną również w święta, 

a zatem pracodawca miał prawo zaplanować ją 1 i 11 listopada. W omawianym przypadku taka praca wynika z obowiązującego 

pracownika rozkładu czasu pracy. W zamian za tę pracę pracodawca zapewnił pracownikowi w okresie rozliczeniowym (1-miesięcz-

nym) inne dni wolne od pracy (za 1 listopada – wolne 7 listopada, za 11 listopada – wolne 14 listopada), zachowując przeciętnie 

5-dniowy tydzień pracy. Ponieważ praca w święta wynikała z harmonogramu i miała charakter rozkładowy, a rozkład czasu pracy 

został sporządzony na podstawie prawidłowo obliczonego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, to za takie dni 

pracownikowi przysługuje tylko normalne wynagrodzenie.

Dokończenie na str. 31



LESZEK JAWORSKI
prawnik, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, 
specjalista w zakresie prawa pracy

Jak prawidłowo udzielać 
pracownikowi urlopu wychowawczego 
po zmianach przepisów

Od 1 października 2013 r. obowiązują zmienione zasady 
udzielania urlopów wychowawczych. Warunkiem skorzystania 
przez pracownika z takiego urlopu jest złożenie pisemnego 
wniosku na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem 
okresu, w którym zamierza on korzystać z tego uprawnienia. 
Urlop wychowawczy może być wykorzystywany w 5 częściach 
– w tym przez 4 miesiące oboje rodzice mogą sprawować tę 
opiekę wspólnie. 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 mie-
sięcy ma prawo do urlopu wychowaw-

czego w celu sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem. Sześciomiesięczny okres 
zatrudnienia stanowi sumę wszystkich okre-
sów zatrudnienia ze wszystkich zakładów 
pracy – bez względu na wymiar czasu pracy, 
długość przerw w zatrudnieniu i sposób usta-
nia stosunku pracy oraz okresu urlopu macie-

rzyńskiego i okresów, w których pracownik 
nie świadczył pracy z powodu choroby (wyrok 
WSA w Gdańsku z 21 marca 2007 r., II SA/Gd 
618/2006, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 
do 36 miesięcy. Jest on udzielany na okres nie 
dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 
5. roku życia. Skorzystanie z tej przerwy 
w zatrudnieniu jest uprawnieniem pracow-
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Kadrowe – procedury

  nr 47/2013   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 23



nika. Od jego woli zależy zatem, czy wystąpi 
do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu 
urlopu wychowawczego.

Wymiar urlopu

Od 1 października 2013 r. matce i ojcu 
przysługuje po 1 miesiącu (do ich wyłącznej 
dyspozycji) urlopu wychowawczego oraz 
34 kolejne miesiące do podziału. Jeżeli dru-
gie z  rodziców nie skorzysta z miesięcz-
nego uprawnienia urlopowego, wymiar 
urlopu wychowawczego będzie obniżany do 
35 miesięcy. Pracownik nie musi wykorzy-
stać pełnego wymiaru urlopu wychowaw-
czego. 

PRZYKŁAD

Pracownik-ojciec nie jest zainteresowany skorzy-

staniem z jednego miesiąca urlopu wychowaw-

czego. Matka będzie miała zatem do dyspozycji 

35 miesięcy urlopu wychowawczego. Na jej 

urlop będzie się składać 1 miesiąc przypisany 

wyłącznie do niej i 34 miesiące urlopu wycho-

wawczego.

Zdarzają się przypadki, kiedy jedno z rodzi-
ców z przyczyn obiektywnych nie może 
wykorzystać takiej formy opieki nad dziec-
kiem. Dlatego ustawodawca określił kilka 
sytuacji, w których jedno z rodziców może 
wykorzystać cały 36-miesięczny wymiar 
wychowawczego. Będzie to możliwe, jeżeli 
drugie z  rodziców dziecka:
■  nie żyje, 
■  nie przysługuje mu władza rodzicielska, 
■  został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo 

uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu. 
Prawo do całego wymiaru przysługuje rów-

nież w przypadku, gdy dziecko pozostaje pod 
opieką jednego opiekuna. 

Opieka nad niepełnosprawnym 
dzieckiem

Istnieje możliwość wykorzystania dodatko-
wego urlopu wychowawczego w wymiarze do 
36 miesięcy (nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia przez dziecko 18 lat), jeśli z powodu 
stanu jego zdrowia, potwierdzonego orzecze-
niem o niepełnosprawności albo o stopniu 
niepełnosprawności, wymaga ono osobistej 
opieki pracownika. Urlop dodatkowy przysłu-
guje wówczas bez względu na to, czy pracow-
nik korzystał z urlopu w podstawowym 
wymiarze w pierwszym okresie życia dziecka 
(tj. do ukończenia przez nie 5. roku życia). 
Warunki i zasady udzielenia tego urlopu są 
takie same jak urlopu wychowawczego w pod-
stawowym wymiarze. 

Stan zdrowia dziecka musi być potwier-
dzony orzeczeniem o niepełnosprawności 
(w odniesieniu do dziecka, które nie ukończyło 
16. roku życia) lub o stopniu niepełnosprawno-
ści (w odniesieniu do dziecka między 16. a 18. 
rokiem życia). Orzeczenia takie wydają powia-
towe zespoły do spraw orzekania o niepełno-
sprawności (jako I instancja) oraz wojewódzkie 
zespoły do spraw orzekania o niepełnospraw-
ności (jako II instancja). Nie wystarczy tu 
zatem zwykłe zaświadczenie lekarskie. 

Podział urlopu na raty

Z urlopu wychowawczego mogą korzystać 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zasadą jest 
jednak, że rodzice lub opiekunowie dziecka, 
spełniający warunki do korzystania z urlopu 
wychowawczego, nie mogą jednocześnie 
korzystać z takiego urlopu. Jest to dopusz-
czalne tylko przez okres nieprzekraczający 
4 miesięcy (przed 1 października br. były to 
3 miesiące). Nie ma natomiast ograniczeń doty-
czących etapu urlopu wychowawczego, w któ-
rym oboje rodzice lub opiekunowie mogliby 
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z niego korzystać wspólnie. Może to więc 
nastąpić w dowolnym momencie tego urlopu. 

Urlopu wychowawczego udziela się na 
wniosek pracownika. Może on być wykorzy-
stany najwyżej w 5 częściach (przed 1 paź-
dziernika br. – w 4 częściach). Przepisy 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(dalej k.p.) nie określają, jak długo mogą 
trwać poszczególne części urlopu. To zatem 
pracownik decyduje, w jaki sposób go 
podzieli. Ważne jest jednak, aby wszystkie 
części nie przekraczały przysługującego pra-
cownikowi wymiaru urlopu wychowawczego.

PRZYKŁAD

Pracownica wykorzystała łącznie 25 miesięcy 

urlopu wychowawczego w 4 częściach. Pracow-

nik-ojciec dziecka nie zamierza korzystać z tego 

uprawnienia. We wrześniu dziecko skończyło 

4 lata. W takim przypadku pracownica (na pod-

stawie kolejnego wniosku) może skorzystać jesz-

cze z piątej części urlopu wychowawczego, do 

ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Ostatnia 

część urlopu – jeżeli zostanie udzielona od 1 li-

stopada 2013 r. – skończy się 31 sierpnia 2014 r. 

(czyli łącznie urlop będzie wynosił 35 miesięcy). 

Możliwość wydłużenia okresu wspólnego 
korzystania z urlopu wychowawczego 
i zwiększenia liczby części, na które może być 
on podzielony, obejmuje także tych rodziców 
(opiekunów), którzy w dniu wejścia w życie 
nowelizacji Kodeksu pracy (tj. 1 paździer-
nika 2013 r.) przebywali na takim urlopie. 

Zasady korzystania z urlopu

Szczegółowe zasady korzystania z urlopu 
wychowawczego reguluje rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 wrześ-
nia 2013 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków udzielania urlopu wychowawczego. Akt 
ten wszedł w życie 1 października br. 

Wniosek o udzielenie urlopu wychowaw-
czego składa się pracodawcy w formie pisem-
nej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, 
w którym zamierza się korzystać z tego 
urlopu. We wniosku pracownik wskazuje: 
■  datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu 

wychowawczego, 
■  okres urlopu wychowawczego, który 

dotychczas został wykorzystany na dane 
dziecko,

■  określenie liczby części urlopu wychowaw-
czego, z których dotychczas skorzystano 
na dane dziecko (wzór 1). 

Wzór 1. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

.............................................                         …......….........................................
 (imię i nazwisko pracownika)                                                                          (miejscowość, data)

….........................................                                                         ......................................................
   (oznaczenie pracodawcy)          (adres zamieszkania)

Wniosek
Na podstawie art. 186 § 1 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego w okresie 
od ........................... do ................................. w celu sprawowania osobistej opieki nad córką 
….........................................................., urodzoną w dniu .........................................................
                     (imię i nazwisko)                                                                  (data urodzenia)

Jednocześnie informuję, że dotychczas zostały wykorzystane dwie części urlopu wychowawczego 
w okresie od ............... do ................
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Do wniosku załączam oświadczenie drugiego rodzica, którym jest ….................................................,
                                                                                                                             (imię i nazwisko)  

stwierdzające, że nie zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego w tym samym czasie.

...................................................
                   (podpis pracownika) 

Załączniki:
■  Oświadczenie drugiego z rodziców o braku zamiaru korzystania z  urlopu wychowawczego w tym 

samym czasie.

Oświadczenie drugiego 
z rodziców

Do wniosku o udzielenie urlopu wycho-
wawczego dołącza się pisemne oświadczenie 
drugiego z rodziców lub opiekuna dziecka 

o braku zamiaru korzystania z urlopu wycho-
wawczego przez okres wskazany we wniosku 
albo o okresie, w którym drugie z  rodziców 
lub opiekun dziecka ma zamiar jednocześnie 
korzystać z urlopu (wzór 2). 

Wzór 2. Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z  urlopu wychowawczego 
w tym samym czasie

.............................................                         …......….........................................
(imię i nazwisko pracownika)                                     (miejscowość, data)

….........................................                                  ......................................................
       (adres zamieszkania)                    (oznaczenie pracodawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego

Oświadczam, że w okresie od ….............. do ….......................... nie zamierzam korzystać z urlopu 
wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad córką ....................................................., 
                (imię i nazwisko)

urodzoną w dniu …............................................
                                     (data urodzenia) 

Oświadczenie to stanowi załącznik do wniosku drugiego rodzica, którym jest ...................................,
                                                                                 (imię i nazwisko)  

o udzielenie urlopu wychowawczego w celu sprawowania przez nią osobistej opieki nad naszą córką 
w wyżej wymienionym okresie. 

...................................................
                   (podpis pracownika) 

W przypadku gdy rodzice dziecka 
zamierzają skorzystać z dodatkowego 

urlopu wychowawczego, muszą dołączyć 
do wniosku orzeczenie o niepełnospraw-
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ności lub stopniu niepełnosprawności 
dziecka.
Oświadczenie drugiego z  rodziców lub 
opiekuna dziecka nie jest konieczne w razie:
■  ograniczenia drugiemu z rodziców albo 

pozbawienia drugiego rodzica władzy 
rodzicielskiej,

■  ograniczenia albo zwolnienia z opieki 
drugiego opiekuna dziecka,

■  gdy zachodzą niedające się usunąć prze-
szkody do uzyskania takiego oświadczenia.

W zależności od ww. okoliczności do 
wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego 
należy dołączyć:
■  prawomocne orzeczenie sądu o ogranicze-

niu drugiemu z  rodziców władzy rodzi-
cielskiej albo o pozbawieniu drugiego 
z rodziców władzy rodzicielskiej,

■  prawomocne orzeczenie sądu o ogranicze-
niu albo zwolnieniu z opieki drugiego 
opiekuna dziecka, 

■  dokumenty lub pisemne oświadczenie 
potwierdzające, że zachodzą niedające się 
usunąć przeszkody do uzyskania pisem-
nego oświadczenia drugiego z  rodziców 
lub opiekuna dziecka o braku zamiaru 
korzystania z urlopu wychowawczego 
przez okres wskazany we wniosku.
Pracownik, który chce wykorzystać urlop 

wychowawczy w pełnym wymiarze, tj. 36 mie-
sięcy, powinien dołączyć do wniosku o ten urlop:
■  akt zgonu drugiego z rodziców dziecka,
■  prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasno-

wolnieniu drugiego z rodziców, dokument 
potwierdzający niepełnoletność drugiego 
z  rodziców, gdy rodzice dziecka nie są 
małżeństwem, albo prawomocne orzecze-
nie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym 
sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej,

■  prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu 
drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej 
albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu,

■  prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu 
opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi 
albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki.
Wniosek sporządzony w formie pisemnej, 

zawierający wymaganą treść i złożony we 
właściwym terminie, jest dla pracodawcy wią-
żący. W przypadku gdy pracownik wystąpi 
z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowaw-
czego bez zachowania 2-tygodniowego ter-
minu, pracodawca może (ale nie musi) udzie-
lić urlopu we wskazanym przez pracownika 
terminie. Pracodawca ma jednak obowiązek 
udzielić tego urlopu nie później niż z dniem 
upływu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Niedochowanie przez pracownika wyma-
gań dotyczących treści wniosku również 
może skutkować jego nierozpatrzeniem przez 
pracodawcę. 

Pracownik może wycofać wniosek 
o udzielenie urlopu wychowawczego nie 
później niż na 7 dni przed rozpoczęciem 
odbywania urlopu. Oświadczenie pracow-
nika w tej sprawie powinno być złożone 
w formie pisemnej i jest dla pracodawcy wią-
żące. Nie ma wymogu jego uzasadniania. 

W przypadku złożenia wniosku o udziele-
nie urlopu wychowawczego po dokonaniu 
czynności prawnej zmierzającej do rozwiąza-
nia umowy o pracę (wypowiedzenie, porozu-
mienie stron), pracodawca udziela urlopu 
wychowawczego tylko na okres nie dłuższy 
niż do dnia nastąpienia skutku rozwiązującego 
umowę o pracę. Tak samo w przypadku pra-
cownika zatrudnionego na podstawie umowy 
terminowej – pracodawca udziela urlopu 
wychowawczego na czas nie dłuższy niż do 
końca okresu, na jaki została zawarta umowa. 

Udzielenie urlopu

Rozpoczęcie urlopu wychowawczego musi 
być zawsze poprzedzone czynnością praco-
dawcy udzielenia urlopu (wzór 3). 
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Wzór 3. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego

.............................................                         …......….........................................
   (oznaczenie pracodawcy)                                                                                 (miejscowość, data)

............................................. 
   (oznaczenie pracownika) 

W odpowiedzi na Pani/Pana wniosek z dnia ..................... udzielam urlopu wychowawczego w okre-
sie od .................. do ....................., w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

...................................................
                   (podpis pracodawcy) 

Pracownik nie może sam rozpocząć 
korzystania z urlopu wychowawczego, 
nawet jeśli spełnił wszystkie określone prze-
pisami przesłanki nabycia prawa do urlopu. 
Przepisy Kodeksu pracy nie określają precy-
zyjnie, w jaki sposób pracodawca udziela 
pracownikowi urlopu (tzn. w jakim momencie 
pracownik może rozpocząć wykorzystywanie 
urlopu bez narażania się na zarzut, że rozpo-
czął urlop samowolnie). Udzielenie urlopu 
przez pracodawcę musi być wyraźne – tzn. 
akceptacja rozpoczęcia urlopu w zaplanowa-
nym terminie nie może budzić wątpliwości. 
Innymi słowy, pracownik, który złożył wnio-
sek o udzielenie urlopu, nie może bez wyraźnej 
akceptacji podmiotu zatrudniającego przystą-
pić do jego wykorzystywania. Ponadto milcze-
nie pracodawcy nie jest równoznaczne z zaak-
ceptowaniem wniosku pracownika w sprawie 
udzielania mu urlopu wychowawczego (wyrok 
WSA we Wrocławiu z 11 maja 2011 r., IV SA/
/Wr 28/11, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Rezygnacja z urlopu

Pracownik może zrezygnować z urlopu 
wychowawczego bez wskazania przyczyn. 
Jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę, pracow-
nik może niezwłocznie podjąć pracę. W przy-
padku gdy pracodawca nie wyraża zgody na 

wcześniejsze, bezzwłoczne podjęcie pracy, 
rezygnacja z urlopu wychowawczego jest moż-
liwa po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy 
– najpóźniej na 30 dni przed terminem zamie-
rzonego powrotu do pracy. Przepisy Kodeksu 
pracy nie określają wprost formy, w jakiej 
pracownik zgłasza rezygnację z urlopu. 
Oznacza to, że pracownik może ją zgłosić pra-
codawcy także ustnie. Istotne jest, aby decyzja 
dotarła do wiadomości pracodawcy, który musi 
wyrazić na to zgodę – zwłaszcza gdy pracow-
nik chce skorzystać z możliwości rezygnacji 
z urlopu wychowawczego bez uprzedniego 
zawiadomienia pracodawcy. 

Odmowa ponownego zatrudnienia pracow-
nika w tym terminie powoduje, że pracowni-
kowi służy roszczenie o:
■ dopuszczenie do pracy oraz
■  wynagrodzenie za czas niewykonywania 

pracy, jeżeli pracownik wykaże gotowość 
do jej świadczenia.
Pracodawca może odwołać pracownika 

z urlopu wychowawczego i zażądać stawienia 
się do pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy pra-
cownik zaprzestał sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem. Pracownik ma bowiem 
prawo podjąć pracę zarobkową u dotychcza-
sowego lub u innego pracodawcy bądź inną 
działalność (np. na podstawie umów cywilno-
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prawnych), a także naukę lub szkolenie, jeżeli 
nie wyłącza to możliwości sprawowania oso-
bistej opieki nad dzieckiem.

W przypadku ustalenia, że pracownik 
trwale zaprzestał sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, pracodawca może 

wezwać zatrudnionego do stawienia się do 
pracy we wskazanym przez siebie terminie 
– ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 
powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej 
niż po upływie 3 dni od dnia wezwania 
(wzór 4).

Wzór 4. Wezwanie do stawienia się do pracy

............................................                         ..........................................................
   (oznaczenie pracodawcy)                                                                               (miejscowość, data)

............................................. 
   (oznaczenie pracownika) 

Wezwanie do stawienia się do pracy
W związku z zaprzestaniem przez Panią sprawowania osobistej opieki nad synem ….............................
                                                                                                                                     (imię i nazwisko)  

urodzonym …....................................... wzywam Panią do stawienia się do pracy 
                            (data urodzenia)

w dniu …........................... 
Na Pani wniosek z dnia ….....................udzielony został urlop wychowawczy na okres od............... do 
............, jednak w dniu …......................... do siedziby …........................... wpłynęła informacja, 
         (oznaczenie pracodawcy)

że trwale zaprzestała Pani sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

...................................................
                   (podpis pracodawcy) 

Procedurę tę stosuje się również w przy-
padku stwierdzenia przez pracodawcę, że 
z urlopu korzystają w tym samym czasie 
oboje rodzice lub opiekunowie dziecka (chyba 
że dotyczy to dopuszczalnego okresu nieprze-
kraczającego 4 miesięcy).

Jeżeli pracownik kwestionuje powyższe 
przyczyny odwołania, może domagać się 
przed sądem pracy ustalenia, że urlop wycho-
wawczy był wykorzystywany zgodnie z zasa-
dami. Bezzasadne uchylanie się pracownika 
od podjęcia pracy po skróconym okresie 
urlopu wychowawczego może jednak skutko-
wać rozwiązaniem przez pracodawcę umowy 

o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 
k.p. (wyrok SN z 22 listopada 2001 r., I PKN 
700/00, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracownikowi, który mógłby korzystać 
z urlopu wychowawczego w danym okresie, 
przysługuje prawo do zmniejszenia wymiaru 
czasu pracy (wzór 5). Pracodawca ma obo-
wiązek uwzględnienia wniosku pracownika.

Obniżenie wymiaru czasu pracy nie może być 
niższe niż połowa etatu. Rozwiązanie to umożli-
wia łączenie wykonywania pracy zawodowej ze 
sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem.
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Pracownik, który ma zamiar skorzystać 
z tego uprawnienia, musi złożyć wniosek 
w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpo-
częciem wykonywania pracy w obniżonym 
wymiarze. Jeśli nie dochowa tego terminu, 
pracodawca obniża wymiar czasu pracy 
dopiero w okresie 2-tygodniowym od daty 
zgłoszenia takiego spóźnionego wniosku.

PRZYKŁAD

Matka dziecka złożyła wniosek do pracodawcy 

o udzielenie jej urlopu wychowawczego od 1 listo-

pada 2013 r. do 31 maja 2014 r. Do wniosku dołą-

czyła oświadczenie ojca, że ma on zamiar jedno-

cześnie z matką dziecka wykorzystać jeden miesiąc 

urlopu w okresie od 1 do 30 listopada 2013 r..

Po powrocie do pracy 2 czerwca 2014 r. matka 

dziecka stwierdziła, że nie jest w stanie łączyć 

opieki nad dzieckiem z pracą w pełnym wymia-

rze. W tej sytuacji mogła ponownie pójść na urlop 

wychowawczy albo zwrócić się do pracodawcy 

o obniżenie wymiaru czasu pracy. Wybrała to

drugie rozwiązanie i 16 czerwca 2014 r. złożyła 

wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o po-

łowę od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Po 4 miesiącach korzystania z obniżonego wy-

miaru pracownica postanowiła zrezygnować 

z tego uprawnienia. Od 2 listopada 2014 r. zaczę-

ła pracować na pełny etat (na co wyraził zgodę 

pracodawca).

Następnie matka dziecka złożyła wniosek o urlop 

wychowawczy od 1 stycznia 2015 r. do 2 listopada 

2015 r. Do wniosku dołączyła oświadczenie ojca 

dziecka o jego zamiarze jednoczesnego korzysta-

nia z urlopu od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 

2015 r. W tym przypadku jest dozwolone jednocze-

sne korzystanie z uprawnień, ponieważ oboje rodzi-

ce mogą wspólnie przebywać na urlopie przez 

4 miesiące.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
■  art. 186–1868 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),
■  § 1–5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 wrze-

śnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu 
wychowawczego (DzU z 2013 r. poz. 1139). 

Wzór 5. Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy

............................................                         ..........................................................
   (oznaczenie pracodawcy)                                                                               (miejscowość, data)

............................................. 
   (oznaczenie pracownika) 

Wniosek
o obniżenie wymiaru czasu pracy

Proszę o obniżenie mojego wymiaru czasu pracy do wymiaru ............... w okresie od ......... do ........... 
W okresie tym przysługuje mi prawo do korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania 
osobistej opieki nad moim synem ..................................... urodzonym w dniu …................................
                                                       (imię i nazwisko)                                                (data urodzenia)

Załączam oświadczenie drugiego z rodziców dziecka o braku zamiaru korzystania z obniżonego 
wymiaru czasu pracy lub z urlopu wychowawczego w okresie od dnia ………… do dnia …..........

...................................................
                   (podpis pracownika) 
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Praca w święto poza harmonogramem 
niezrekompensowana dniem 
wolnym

Jeżeli święto (lub niedziela) zgodnie z harmono-
gramem jest dla pracownika dniem wolnym od pracy, 
a w sytuacjach przewidzianych prawem pracy pracow-
nik w takim dniu świadczy pracę (np. z powodu ko-
nieczności usunięcia awarii), to obowiązkiem praco-
dawcy jest udzielanie pracownikowi dnia wolnego 
w zamian za pracę w święto (lub w niedzielę). Jeżeli 
jednak pracownikowi nie zostanie udzielony w zamian 
inny dzień wolny, to należy wypłacić mu normalne 
wynagrodzenie oraz dodatek. Należy jednak pamiętać, 
że wypłata dodatku za pracę w tych dniach może mieć 
miejsce tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Jeżeli pracownik nie otrzymał dnia wolnego za 
pracę w święto, przysługuje mu, oprócz normalnego 
wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100% wyna-
grodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Przepi-
sy prawa pracy nie definiują pojęcia „normalne wyna-
grodzenie”. Jednak zgodnie z utrwaloną praktyką, 
popartą orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok SN 
z 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86, OSNC 1987/9/140), 
przez „normalne wynagrodzenie” należy rozumieć 
wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i sy-
stematycznie. W skład tego wynagrodzenia wchodzi 
wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki oso-
bistego zaszeregowania oraz dodatkowe składniki wy-
nagrodzenia o charakterze stałym, jeśli na podstawie 
obowiązujących u pracodawcy przepisów płacowych 
pracownik ma prawo do takich dodatkowych składni-
ków.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym pracował 11 listopada 

2013 r. 8 godzin przy usuwaniu awarii. Zgodnie z harmonogramem 11 listopada był dla pracownika dniem wolnym od pracy. Do koń-

ca okresu rozliczeniowego pracodawca nie udzielił pracownikowi dnia wolnego za pracę w tym dniu, ponieważ pracownik z ostatnim 

dniem listopada rozwiązał umowę o pracę. Pracownik przepracował w listopadzie 160 godz. zgodnie z poniższym rozkładem:
list. 2013 Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Ni Po Wt Śr Cz Pt So
Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Liczba godz.    8 8 8 8 8   8 8 8 8 8   8 8 8 8 8   8 8 8 8 8  

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 1860 zł. Ponadto otrzymuje dodatek stażowy w stałej wysokości 

300 zł.

Podstawą obliczenia normalnego wynagrodzenia za 8 godz. przepracowanych 11 listopada jest kwota 2160 zł (1860 zł + 300 zł). 

Natomiast wynagrodzenie stanowiące podstawę do obliczania dodatku obejmuje tylko wynagrodzenie wynikające z osobistego za-

szeregowania pracownika określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony 

przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia (liczonego jak wynagrodzenie za urlop). Zatem podstawą do obli-

czenia dodatku jest tylko kwota stałej stawki zasadniczej, tj. 1860 zł.

Za listopad pracownikowi należy zatem wypłacić łącznie 2371,60 zł (2160 zł + 113,68 zł + 97,92 zł), co wynika z poniższych obliczeń:

■ wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy: 2160 zł (1860 zł + 300 zł),

■ normalne wynagrodzenie za 8 godz. pracy w święto (113,68 zł):

2160 zł : 152 godz. (liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w listopadzie) = 14,21 zł,

14,21 zł x 8 godz. = 113,68 zł,

■ dodatek za 8 godz. przepracowanych w święto (97,92 zł):

1860 zł : 152 godz. (liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w listopadzie) = 12,24 zł,

12,24 zł x 8 godz. = 97,92 zł.

Dokończenie ze str. 22
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Ile dodatków płacić za pracę 
w niedzielę lub święto

Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia 
wolnego od pracy za pracę w święto, dojdzie do prze-
kroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. 
W tej kwestii często pojawiają się rozbieżności inter-
pretacyjne dotyczące przysługujących pracownikowi 
z tego tytułu dodatków do wynagrodzenia.

Można spotkać dwa odmienne stanowiska.
Pierwsze stanowisko zakłada, że w przypadku nie-

udzielenia dnia wolnego w zamian za dozwoloną pracę 
w święto (lub w niedzielę) pracownikowi przysługują 
dwa niezależne dodatki:
■  100% dodatek za każdą godzinę pracy w święto (lub 

w niedzielę) – art. 15111 § 2 i 3 k.p. oraz
■  100% dodatek z tytułu przekroczenia średniotygo-

dniowej normy czasu pracy (art. 1511 § 2 k.p.).
Argumentem przemawiającym za wskazaną inter-

pretacją jest fakt, że zasady przyznawania tych dodat-
ków zostały uregulowane w odrębnych artykułach, 
a nawet w odrębnych rozdziałach Kodeksu pracy („Pra-
ca w godzinach nadliczbowych” i „Praca w niedziele 
i święta”), a zatem stanowią niezależne od siebie prze-
pisy wykonawcze.

Zgodnie z drugim stanowiskiem w przypadku nie-
udzielania dnia wolnego w zamian za dozwoloną pracę 
w święto (lub w niedzielę) pracownikowi przysługuje 
wyłącznie jeden dodatek w wysokości 100% za każdą 
godzinę pracy w święto (lub w niedzielę) – art. 15111 
k.p.

Uzasadnieniem tej interpretacji jest kodeksowy za-
pis o prawie do dodatku za pracę w święto lub w nie-
dzielę, który w pełni rozstrzyga kwestię rekompensaty 
pieniężnej z tytułu nieudzielenia pracownikowi dnia 
wolnego za pracę w tych dniach. Regulacja ta wyklu-
cza ponadto możliwość jednoczesnego stosowania 
przepisu o prawie do dodatku z tytułu przekroczenia 
średniotygodniowej normy czasu pracy.

Za takim stanowiskiem przemawia m.in. uchwała 
Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r. w składzie 
trzech sędziów (II PZP 11/05, OSNP 2006/11–12/170): 

(...) w razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie 
rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w za-
mian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub 
święto, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę 
takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany 
w art. 15111 § 2 lub § 3 k.p. (...).

Sąd Najwyższy uznał, że nie ma podstaw praw-
nych do wypłaty 200% dodatku za pracę w niedzie-
le i święta w przypadku nieudzielenia pracownikowi 
innego dnia wolnego od pracy za pracę w tych 
dniach. Taki pogląd prezentuje również Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej.

Nie zgadza się z tym jednak Państwowa Inspekcja 
Pracy, która podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowi-
sko stanowiące o konieczności wypłaty dwóch dodat-
ków za pracę w niedzielę lub w święto w razie niezre-
kompensowania pracy w tym dniu innym dniem 
wolnym.

Stanowiska ekspertów prawa pracy również nie są 
w tej kwestii jednomyślne. Pracodawca musi zatem 
samodzielnie dokonać wyboru co do wysokości do-
datku za pracę w święto czy w niedzielę przysługu-
jącego pracownikowi w razie nieudzielania mu 
w zamian innego dnia wolnego.

Jeżeli przyjąć interpretację stanowiącą o wypła-
cie dwóch dodatków, to w sytuacji opisanej we 
wcześniejszym przykładzie pracownikowi należało-
by wypłacić łącznie 2469,52 zł (2160 zł + 113,68 zł 
+ 97,92 zł + 97,92 zł), zgodnie z poniższymi obli-
czeniami:
■  wynagrodzenie + dodatek stażowy: 2160 zł (1860 zł 

+ 300 zł),
■  normalne wynagrodzenie za 8 godz. pracy w święto 

(113,68 zł):
 2160 zł : 152 godz. (liczba godzin pracy przypada-
jących do przepracowania w listopadzie) = 14,21 zł,
14,21 zł x 8 godz. = 113,68 zł,

■  dodatek za 8 godz. przepracowanych w święto 
(97,92 zł):
 1860 zł : 152 godz. (liczba godzin pracy przypada-
jących do przepracowania w listopadzie) = 12,24 zł,
12,24 zł x 8 godz. = 97,92 zł,
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■  dodatek za 8 godz. z tytułu przekroczenia średnioty-
godniowej normy czasu pracy: 97,92 zł,
 1860 zł : 152 godz. (liczba godzin pracy przypada-
jących do przepracowania w listopadzie) = 12,24 zł; 
12,24 zł x 8 godz. = 97,92 zł.
Pracodawca, wypłacający wyłącznie jeden dodatek, 

powinien liczyć się z ryzykiem (w następstwie np. spo-
ru sądowego i niekorzystnego dla pracodawcy wyroku) 
polegającym na konieczności wypłacenia drugiego do-
datku z tytułu przekroczenia średniotygodniowej nor-
my czasu pracy. Ponieważ roszczenia ze stosunku pra-
cy przedawniają się z upływem 3 lat od daty, kiedy 
stały się wymagalne, to za taki okres istnieje ryzyko 
wypłaty wyrównania – drugiego dodatku (z ewentual-
nymi odsetkami z tytułu zwłoki w jego wypłacie). Jed-
nak w świetle dotychczasowych rozbieżności trudno 
przewidywać, jakie byłoby ewentualne orzeczenie sądu 
w tej sprawie.

Rekomendowanym i bezpiecznym dla pracodawcy 
rozwiązaniem byłoby wystąpienie do Państwowej In-
spekcji Pracy o zajęcie stanowiska w sprawie wypłaty 
jednego lub dwóch dodatków za pracę w niedziele 
i święta w przypadku nieudzielenia pracownikowi in-
nego dnia wolnego od pracy za pracę w tych dniach. 
Postępowanie zgodne ze stanowiskiem organu nadzo-
ru w pewnym stopniu chroni przed negatywnymi kon-
sekwencjami ostatecznie zastosowanego rozwiązania.

Pracodawca może wystąpić do 
PIP o indywidualne rozstrzygnię-
cie w sprawie liczby dodatków 
należnych pracownikowi za pra-
cę w niedzielę i święta w razie 
nieudzielenia mu dnia wolnego 
z tego tytułu.

W przypadku gdy pracownik przepracuje w święto 
8 godzin np. w systemie podstawowym, pracę powy-
żej 8 godzin trzeba mu dodatkowo zrekompensować.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w podstawowym 8-godzinnym syste-

mie czasu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, dla 

którego niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy zgodnie 

z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, z powodu ko-

nieczności usuwania awarii przepracował 1 listopada 12 godz. 

W zamian pracownikowi udzielono 4 listopada dnia wolnego 

od pracy. Płaca zasadnicza pracownika wynosi miesięcznie 

2600 zł. Nie otrzymuje on innych składników wynagrodzenia.

Dzień wolny za pracę w święto w tym przypadku rekompen-

suje jedynie pracę w normalnym wymiarze czasu pracy, czyli 

pracę przez 8 godzin. Za godziny stanowiące przekroczenie 

normy dobowej pracownik ma prawo do dodatku lub do cza-

su wolnego. Pracodawca nie udzielił pracownikowi czasu 

wolnego za 4 godziny stanowiące przekroczenie dobowej 

normy czasu pracy, dlatego oprócz wynagrodzenia zasadni-

czego w kwocie 2600 zł pracownikowi przysługuje normalne 

wynagrodzenie oraz 100% dodatek za 4 godziny nadliczbo-

we z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy w łącz-

nej wysokości 136,88 zł, co wynika z poniższych obliczeń:

■  normalne wynagrodzenie za 4 godziny przekraczające 

dobową normę czasu pracy:

2600 zł : 152 godz. (liczba godzin pracy przypadających do 

przepracowania w listopadzie) = 17,11 zł,

17,11 zł x 4 godz. = 68,44 zł,

■  100% dodatek za 4 godziny przekraczające dobową 

normę czasu pracy:

2600 zł : 152 godz. (liczba godzin pracy przypadających do 

przepracowania w listopadzie) = 17,11 zł,

17,11 zł x 4 godz. = 68,44 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 129, art. 130, art. 1511, art. 1519, art. 15110 art. 15111 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),

 ■ ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28, 
ost. zm. DzU z 2010 r.  nr 224, poz. 1459).

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PP” na 2014 r.  Szczegóły na str. 50
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ANETA MOŚCICKA
prawnik, ekspert z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, 
podatkowego i prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki 

Czy pracodawca musi zwrócić 
kandydatowi do pracy koszty przejazdu 
na badania lekarskie

Prowadziliśmy rekrutację na stanowisko referenta w dziale księgowości. Zdecydowaliśmy się zatrudnić 
jednego z kandydatów, ale jeszcze nie podpisaliśmy z nim umowy o pracę. Wręczyliśmy mu natomiast 
skierowanie na badania wstępne. Przyszły pracownik, aby wykonać badania, musi dojechać do innej 
miejscowości niż miejsce wykonywania przez niego pracy. Czy mamy obowiązek zwrócić tej osobie 
koszty przejazdu na badania? – pyta Czytelnik z Gdyni.

Nie. Nie mają Państwo takiego obowiązku, gdyż 
osoba ta nie jest jeszcze  pracownikiem. W razie 

przejazdu na badania okresowe i kontrolne do innej 
miejscowości pracownikowi przysługują należności na 
pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązują-
cych przy podróżach służbowych. 

Przyszły pracodawca nie ma obo-
wiązku zwracać kandydatowi na 
pracownika kosztów dojazdu na 
badania wstępne, ale musi sfinan-
sować mu koszt tych badań. 

Omawiana zasada nie dotyczy nowo przyjętych osób, 
które podlegają badaniom wstępnym. Wobec tej grupy 
przepisy nie używają określenia pracownik. Pracowni-
kiem jest bowiem osoba zatrudniona na podstawie umo-
wy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spół-
dzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy, dalej 
k.p.). Czas poświęcony na badania wstępne osoby, która 
przeszła rekrutację, nie jest jej czasem pracy. Oznacza to, 
że zwrot kosztów dojazdu na badania wstępne do innej 
miejscowości niż ta, w której pracodawca ma siedzibę 
(lub gdzie będzie znajdować się miejsce pracy przyszłe-
go pracownika), przysługuje wyłącznie pracownikom. 

Nie mają zatem Państwo obowiązku zwracania oso-
bie, która nie jest jeszcze pracownikiem, kosztów do-
jazdu na wstępne badania lekarskie. 

Jeżeli przed odbyciem badań wstępnych strony 
zawarły umowę o pracę, a następnie okaże się, że 
istnieją przeciwwskazania do pracy na danym sta-
nowisku, pracodawca nie może dopuścić takiej 
osoby do pracy. W takim przypadku umowa o pracę 
powinna zostać rozwiązana. Pracownik ma wówczas 
prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania 
pracy w związku z badaniami wstępnymi, a także do 
zwrotu należności związanych z dojazdem na te ba-
dania do innej miejscowości niż ta, w której znajduje 
się siedziba pracodawcy (lub miejsce wykonywania 
pracy przez pracownika). 

Pracodawca ma obowiązek sfinansować pracowni-
kom badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne, 
a także ponieść inne koszty profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na 
warunki pracy, m.in. związane z przeniesieniem pra-
cownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie 
szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na jego zdro-
wie czy stwierdzających, że w przypadku kobiety, ze 
względu na stan ciąży, nie powinna ona wykonywać 
dotychczasowej pracy (art. 229 § 6 k.p. i § 6 pkt 1–3 
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rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań le-
karskich pracowników...). 

Rodzaje profilaktycznych badań lekarskich 
Rodzaj badania Kto podlega/kiedy należy wykonać 

wstępne ■ osoby przyjmowane do pracy lub pracownicy 
młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy 
i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na 
których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub 
warunki uciążliwe 
■ osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego 
pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowi-
sko o takich samych warunkach pracy, na podstawie 
kolejnej umowy o pracę zawartej po 30 dniach po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy 
o pracę z tym pracodawcą

okresowe pracownicy; na badanie kieruje pracodawca przed 
upływem ważności poprzednio wydanego zaświad-
czenia lekarskiego 

kontrolne pracownicy w przypadku niezdolności do pracy, trwa-
jącej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą 

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowa-
dza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za 
czas niewykonywania pracy w związku z przeprowa-
dzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do 
innej miejscowości przysługują mu należności na po-
krycie kosztów przejazdu według zasad obowiązują-
cych przy podróżach służbowych (art. 229 § 3 k.p.). 
Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od 
pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepi-
sy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do 
wynagrodzenia, należy stosować zasady obowiązujące 
przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, ale z pewnym 
wyjątkiem. Składniki wynagrodzenia ustalane w wy-
sokości przeciętnej należy obliczać z miesiąca, w któ-
rym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewyko-
nywania pracy. 

PRZYKŁAD 

Pracownik jest wynagradzany prowizyjnie. W październiku 

2013 r. został skierowany na badania okresowe, które zajęły 

mu 3 godziny. Pracownik odbył je w czasie pracy. Za 181 

przepracowanych godzin pracownikowi przysługuje wyna-

grodzenie w wysokości 2900 zł. 

Aby obliczyć wynagrodzenie za czas niewykonywania pra-

cy, wynagrodzenie uzyskane za październik należy podzie-

lić przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracował w tym 

miesiącu. Tak otrzymaną stawkę należy pomnożyć przez 

liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy w związku 

z przeprowadzaniem badań, tj.: 

■ 2900 zł : 181 godz. = 16,02 zł, 

■ 16,02 zł x 3 godz. = 48,06 zł. 

Oprócz wynagrodzenia za godziny faktycznie przepracowa-

ne, za czas badania pracownik powinien otrzymać 48,06 zł. 

Pracownik ma ponadto prawo do zwrotu kosztów przejaz-

du na badania, jeżeli były wykonywane w innej miejscowo-

ści niż siedziba pracodawcy lub miejsce wykonywania 

pracy. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 2, art. 229 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), 
 ■ § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w spra-

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

 ■ § 1 pkt 4, § 6 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń le-
karskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69, 
poz. 332, ost. zm. DzU z 2010 r. nr 240, poz. 1611).

Dla Prenumeratorów wersji papierowej
„Serwisu Prawno-Pracowniczego”  
wersja internetowa GRATIS!

Szczegóły na stronie www.infor.pl/oferta 
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PIOTR KOSTRZEWA
ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

W jakiej wysokości opłacać składki 
na ubezpieczenia za pracowników 
młodocianych 
Młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpie-
czeniu zdrowotnemu na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy. Podstawą wymiaru składek 
na ubezpieczenia pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane przez nich wynagrodzenie.

Dopuszczalne jest zatrudnianie pracowników mło-
docianych, a więc osób, które ukończyły 16 lat, 

ale nie przekroczyły 18 lat. Młodociany nieposiadający 
kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko 
w celu przygotowania zawodowego, a więc na podsta-
wie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowe-
go. Ponadto wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnienie 
młodocianego również w innym celu niż przygotowa-
nie zawodowe, a mianowicie przy pracach lekkich.

Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy młodociani podlegają ubezpieczeniom 
społecznym na takich samych zasadach, jak inni pra-
cownicy. Nie ma przy tym znaczenia, czy młodociany 
jest zatrudniony w celu przygotowania zawodowego czy 
też w innym celu. Oznacza to, że pracownik młodociany 
od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, 
rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. 

Obowiązek ubezpieczeniowy 
pracowników młodocianych 
ustala się na zasadach ogólnych, 
mających zastosowanie do osób 
zatrudnionych w ramach stosunku 
pracy.

Obowiązek zgłoszenia pracownika młodocianego 
do ubezpieczeń spoczywa na zatrudniającym go praco-

dawcy, który jako płatnik składek jest zobowiązany rów-
nież rozliczać i opłacać składki na ubezpieczenia takie-
go pracownika. Pracownik młodociany jest zgłaszany 
do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 
XX.

Jedyna różnica, jaka jest między pracownikami mło-
docianymi a innymi pracownikami, dotyczy ich sytuacji 
prawnej w zakresie ubezpieczeń społecznych wówczas, 
gdy spełniają oni kryteria określone dla osób współpra-
cujących. Pracownik, który spełnia kryteria określone 
dla osób współpracujących, podlega tym ubezpiecze-
niom na zasadach określonych dla tych osób.  Nie doty-
czy to jednak pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 
którzy, nawet jeżeli spełniają kryteria określone dla 
osób współpracujących, podlegają obowiązkowo ubez-
pieczeniom społecznym jako pracownicy.

PRZYKŁAD

Adam W. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Od 3 listopada 2013 r. Adam W. zatrudnił na podstawie 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego syna 

Tadeusza, który pozostaje z nim we wspólnym gospodar-

stwie domowym. Mimo że Tadeusz W. spełnia kryteria okre-

ślone dla osób współpracujących, podlega ubezpiecze-

niom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na 

zasadach określonych dla pracowników.

 ubezpieczenia pracowników młodocianych
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Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne pracownika młodocianego stanowi przychód ze stosun-
ku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach 
umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodo-
wego. W przychodzie tym nie powinno się uwzględniać:
■  wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i świadcze-

nia rehabilitacyjnego z ubezpieczeń chorobowego 
i wypadkowego oraz

■  przychodów zwolnionych z oskładkowania na podsta-
wie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli np. odpraw 
emerytalnych, diet z tytułu podróży służbowych.

Ubezpieczenie zdrowotne

W okresie od nawiązania stosunku pracy do dnia 
jego ustania pracownik młodociany objęty jest również 
obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym. Przy czym 
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, spełniająca kryteria okre-
ślone dla osób współpracujących, podlega obowiązko-
wo ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik, a nie 
jako osoba współpracująca.

W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne pracowników młodocianych uwzględnia się 
wynagrodzenie chorobowe, pomniejsza się ją o kwoty 
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i choro-
bowe finansowane przez pracownika młodocianego i nie 
stosuje się ograniczenia w postaci rocznej podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracownikowi młodocianemu w okresie nauki za-
wodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosun-
ku procentowym do przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim 
kwartale (w II kwartale 2013 r. była to kwota 3612,51 zł) 
i wynosi ono od 1 września do 30 listopada 2013 r.:
■  w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% (tj. 

144,50 zł),
■  w drugim roku nauki – nie mniej niż 5% (tj. 180,63 zł),
■  w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% (tj. 

216,75 zł).

Pracodawca może przyznać pra-
cownikowi młodocianemu w okre-
sie nauki zawodu wyższe wynagro-
dzenie niż obliczone w odniesieniu 
do przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej.

Od ustalonej podstawy wymiaru składek pracodawca 
rozlicza w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA 
składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne, które są częściowo finansowane przez mło-
docianego, tj. emerytalna – 9,76%, rentowa – 1,5%, cho-
robowa – 2,45%, zdrowotna – 9% podstawy wymiaru, 
i przez pracodawcę, tj. emerytalna – 9,76%, rentowa 
– 6,5% podstawy wymiaru oraz cała składka wypadkowa.

Składki na FP i FGŚP

Za pracownika młodocianego pracodawca nie opła-
ca składek na Fundusz Pracy, jeżeli jego podstawa wy-
miaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emery-
talne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca jest 
niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, 
a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy 
– niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia.

Pracodawca nie musi opłacać 
składki na FP za pracownika mło-
docianego, jeżeli jego podstawa 
wymiaru składek na obowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w przeliczeniu na okres miesiąca jest 
niższa od kwoty minimalnego wyna-
grodzenia, czyli w 2013 r. jest to 1600 zł.

Jeżeli pracodawca zatrudniający pracownika mło-
docianego nie jest pracodawcą w rozumieniu ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypła-
calności pracodawcy bądź pracownik młodociany nie 
jest pracownikiem w rozumieniu tej ustawy, nie ma 
obowiązku opłacania za takiego pracownika składek na 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
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Za pracodawcę w rozumieniu ww. ustawy należy 
uznać:
■  przedsiębiorcę prowadząego działalność gospodarczą 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodar-
czą również na terytorium innych państw członkow-
skich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym w odniesieniu do działalności prowadzo-
nej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

■  oddział banku zagranicznego,
■  oddział instytucji kredytowej,
■  oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz
■  oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy za-

granicznego.
Z kolei pracownikiem w rozumieniu tej ustawy jest 

osoba pozostająca w stosunku pracy, chałupnik, osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, 
umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, 
osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie innej 
niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rol-

niczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rol-
niczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją 
rolną, podlegająca z tego tytułu obowiązkowi ubezpie-
czeń emerytalnego i rentowych. Powyższa definicja nie 
ma zastosowania wobec małżonka pracodawcy, a także 
jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzie-
ci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma 
oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, 
wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, 
szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę 
zarobkową w gospodarstwie domowym.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 190–191, art. 2001 –2002 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 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 11, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 1, 

art. 20 ust. 1 i art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (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), art. 69 ust. 1 i art. 81 ust. 1, 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2013 r.  poz. 879),

 ■ art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU z 2013 r.  poz. 674, ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 829),

 ■ art. 9 i art. 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU  nr 158, poz. 1121, ost. zm. DzU 
z 2013 r.  poz. 675). 

ALDONA SALAMON
specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kto ponosi konsekwencje błędnego 
oświadczenia zleceniobiorcy, na skutek 
którego nie naliczono składek ZUS
Otrzymaliśmy z ZUS zawiadomienie o podleganiu ubezpieczeniom społecznym w 2012 r. jednego z na-
szych zleceniobiorców. Osoba ta złożyła oświadczenie, z którego wynikało, że w okresie, w którym wyko-
nywała umowę-zlecenie, była zatrudniona na umowę o pracę z wynagrodzeniem wyższym od minimal-
nego. Dlatego z tytułu zlecenia zgłosiliśmy ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS wskazał jednak, 
że w okresie wykonywania umowy osoba ta powinna być zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych, gdyż osiągane przez nią wynagrodzenie ze stosunku pracy było niższe niż minimalne. W tej 
sytuacji powstała konieczność korekty dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej za poprzedni rok 
oraz dopłaty składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami. Zleceniobiorca nie współpracuje 
już z naszą firmą, ale chcemy odzyskać od niego opłacone składki, które powinien sfinansować. Co zro-
bić w sytuacji, kiedy nie dokona on takiego zwrotu? – pyta Czytelniczka z Iławy.

ZUS  składki ubezpieczeniowe
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W przypadku gdy na wezwanie ubezpieczony nie 
zwróci równowartości składek w części, która 

powinna być przez niego sfinansowana, mogą Państwo 
wystąpić do niego z roszczeniem i dochodzić ich zwro-
tu na drodze sądowej. Oprócz zwrotu składek mają 
Państwo prawo żądać od ubezpieczonego pokrycia 
kosztów odsetek, ponieważ konieczność ich zapłaty 
wyniknęła z popełnionego przez niego błędu. Jeżeli za-
ległe składki sfinansują Państwo z własnych środków, 
będzie to dla byłego zleceniobiorcy nieodpłatne świad-
czenie stanowiące przychód z działalności wykonywa-
nej osobiście. Taki przychód należy wówczas opodat-
kować i naliczyć od niego składki ZUS.

Zleceniodawca jako płatnik składek jest zobowiąza-
ny do ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom 
społecznym i zdrowotnemu zatrudnionych u niego zle-
ceniobiorców. Ma on również obowiązek prawidłowe-
go ustalenia przychodu, od którego należy naliczyć 
składki, oraz do ich obliczenia i przekazania w obowią-
zującym terminie do ZUS.

Jeżeli płatnik nieprawidłowo wypełnił ciążący na 
nim obowiązek, w wyniku czego doszło do nieopła-
cenia należnych składek, powinien sporządzić 
i przekazać dokumenty rozliczeniowe korygujące, 
a także opłacić zaległe składki wraz z odsetkami 
z tytułu zwłoki w ich zapłacie. Obowiązek sporzą-
dzenia korekt i zapłaty składek spoczywa na płatni-
ku również wówczas, gdy błąd powstał w wyniku 
złożenia przez ubezpieczonego nieprawidłowego 
oświadczenia, tak jak ma to miejsce w opisanej 
przez Państwa sytuacji. 

Do pokrycia kwoty nieopłaconych 
składek w części finansowanej 
przez ubezpieczonego zobowiąza-
ny jest płatnik, który ma prawo żą-
dać ich zwrotu od zleceniobiorcy.

W wyniku sporządzonej przez płatnika korekty po-
wstanie niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne 
i nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Korekta podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne 
zleceniobiorcy za ubiegły rok nie powoduje obowiązku 
korygowania rozliczeń podatku dochodowego od osób 
fizycznych za ten rok zarówno po stronie płatnika, jak 
i podatnika. Wynika to z tego, że zarówno wysokość 
pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodo-
wy, jak i informacja PIT-11 oraz deklaracja PIT-4R, 
a także zeznanie roczne podatnika sporządzone za 
ubiegły rok odzwierciedlały istniejący wówczas stan 
faktyczny, tj. wysokość składek faktycznie pobranych 
przez płatnika w danym roku i przekazanych do ZUS, 
a nie wysokość składek należnych.

Zleceniodawca nie ma obowiąz-
ku sporządzenia korekty informacji 
PIT-11, którą przekazał zlecenio-
biorcy, ani deklaracji PIT-4R, którą 
przekazał do urzędu skarbowego 
za poprzedni rok, jeżeli nie pobrał 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne w wyniku błędu.

Jeżeli zatem zleceniodawca na skutek błędu nie po-
brał w 2012 r. składek na ubezpieczenia społeczne, które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien potrą-
cić ze środków zleceniobiorcy i odprowadzić do ZUS, to 
w konsekwencji nie powstała nadpłata w podatku do-
chodowym od osób fizycznych za ten rok. Odliczeniu 
od dochodu i odpowiednio od podatku dochodowego 
zleceniobiorcy podlegają bowiem składki na ubezpie-
czenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne 
faktycznie pobrane w roku podatkowym przez zlecenio-
dawcę ze środków zleceniobiorcy. Zaprezentowany po-
gląd został potwierdzony m.in. w interpretacjach indy-
widualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 6 czerwca 2012 r. (IPPB4/415–185/12–4/
SP) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 maja 
2012 r. (IPTPB1/415–70/12–4/ASZ). Zapłacenie zale-
głych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwrot 
ubezpieczonemu nadpłaconej składki na ubezpieczenie 
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zdrowotne wywoła skutki, ale dopiero w bieżącym roz-
liczeniu podatkowym byłego zleceniobiorcy.

Gdy zleceniobiorca zwróci składki 
na ubezpieczenia społeczne

Jeżeli wartość niezapłaconych za zleceniobiorcę 
składek ZUS zostanie zwrócona zleceniodawcy, to 
zwróconą kwotę zleceniobiorca będzie mógł odliczyć 
od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym składanym 
za rok podatkowy, w którym ten zwrot nastąpił (art. 26 
ust. 1 pkt 5 updof). Odliczenie może być dokonane pod 
warunkiem niepotrącenia przez płatnika zwróconej 
kwoty (np. z wynagrodzenia zleceniobiorcy czy z innej 
należnej mu wierzytelności). Dla udokumentowania 
zasadności tego odliczenia podatnik, tj. były zlecenio-
biorca, powinien dysponować dowodem potwierdzają-
cym, że w danym roku zwrócił należność zleceniodaw-
cy, np. kopią przelewu.

W przypadku zwrotu przez byłego zleceniobiorcę 
zaległych składek ZUS, zleceniodawca powinien poin-
formować go o obowiązku dokonania odliczenia od 
dochodu kwoty zwróconych składek w rozliczeniu 
rocznym składanym za rok podatkowy, w którym zwrot 
ten został dokonany. Taki zwrot jest bowiem traktowa-
ny jak zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Nadpłacona składka na ubezpieczenie 
zdrowotne

W sytuacji gdy zleceniodawca zwróci byłemu zlece-
niobiorcy nadpłaconą składkę na ubezpieczenie zdro-
wotne, to zleceniobiorca, składając roczne zeznanie 
o wysokości osiągniętego przychodu za rok, w którym 
otrzymał ten zwrot, będzie zobowiązany doliczyć do 
należnego za ten rok podatku kwotę zwróconych skła-
dek w części, jaka uprzednio została odliczona od po-
datku (art. 45 ust. 3a updof). Przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych nie określają, jaki do-
kument w takiej sytuacji powinien sporządzić zlecenio-
dawca, a obowiązujący wzór informacji PIT-11 nie za-
wiera pozycji umożliwiającej wykazanie kwoty składki 
na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej byłemu zlece-
niobiorcy. Należy zatem uznać, że wówczas ma zastoso-

wanie ogólna zasada postępowania podatkowego, 
w myśl której dowodem może być wszystko, co może 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzecz-
ne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej). Reko-
mendowanym rozwiązaniem jest, aby w takiej sytuacji 
były zleceniodawca przekazał pisemną informację byłe-
mu zleceniobiorcy o kwocie zwróconej mu składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, która uprzednio została odli-
czona od podatku dochodowego, oraz o obowiązku do-
liczenia jej do podatku w zeznaniu podatkowym rocz-
nym. Podobny pogląd został wyrażony m.in. 
w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Warszawie z 6 czerwca 2012 r. (IPPB4/415–
185/12–4/SP). Z tych względów zwrócone, a nienależ-
ne składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowią 
przychodu byłego zleceniobiorcy i zleceniodawca nie 
ma obowiązku wykazywania ich w informacji PIT-11 
wystawionej za rok, w którym ten zwrot nastąpił.

Wzór informacji o kwocie składki 
na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej 
zleceniobiorcy

……………………………  ………………………..
……………………………                        (miejscowość i data)       
  (nazwa i adres pracodawcy)

                                        ........................................................….
                                       ........................................................….                                                   

                                                 (imię i nazwisko oraz adres podatnika)  

W związku z dokonanym Panu/Pani w dniu …........….…… r. 
zwrotem składki zdrowotnej w kwocie …….....….. zł (na pod-
stawie art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych – j.t. DzU z 2012 r. poz. 361 ze zm.) informuję Pana/
Panią o obowiązku doliczenia do podatku zwróconej składki 
zdrowotnej w części uprzednio odliczonej od podatku, tj. w wy-
sokości …….........…….. zł. Kwotę tę należy doliczyć do podat-
ku w zeznaniu podatkowym rocznym, jakie będzie Pan/
/Pani składać za rok podatkowy, w którym otrzymał Pan/Pani 
zwrot składki, tj. za rok …………….........................
W razie wątpliwości proszę o kontakt z działem płac naszej 
spółki (tel.: …………................…………….).

……………………… ….....................................
    (pieczątka płatnika)                                             (podpis osoby 

reprezentującej płatnika)

ZUS  
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Gdy zleceniobiorca nie zwróci składek

Jeżeli zleceniodawca pokryje za zleceniobiorcę za-
ległe składki na ubezpieczenia społeczne, to będą one 
stanowić przychód dla byłego zleceniobiorcy. Otrzyma 
on bowiem nieodpłatne świadczenie od byłego zlece-
niodawcy w postaci składek, które powinny być sfinan-
sowane ze środków ubezpieczonego. Zapłacone przez 
zleceniodawcę jako płatnika zaległe składki na ubez-
pieczenia społeczne będą stanowić dla byłego zlecenio-
biorcy przysporzenie majątkowe, mające swoje źródło 
w przychodach z działalności wykonywanej osobiście, 
tj. z umowy-zlecenia (art. 13 pkt 8 w zw. z art. 11 ust. 1 
updof). Do powstania przychodu nie ma znaczenia, czy 
zleceniobiorca nadal wykonuje umowę-zlecenie czy 
nie, gdyż źródłem tego świadczenia jest umowa-zlece-
nie, która w przeszłości łączyła zleceniobiorcę ze zle-
ceniodawcą. Datą powstania przychodu z tego tytułu 
będzie data wpłaty składek przez płatnika na konto 
ZUS. Od kwoty wskazanego przychodu zleceniodawca, 
jako płatnik, będzie zobowiązany pobrać 18% zaliczki 
na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 41 ust. 1 i 1a updof, z uwzględnie-
niem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 
20%. Kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy 
płatnik powinien przekazać do 20. dnia następnego 
miesiąca na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W praktyce problem polega na tym, że jeżeli zapła-
ta zaległych składek za byłego zleceniobiorcę następu-
je po zakończeniu umowy-zlecenia, a dana osoba nie 
uzyskuje od byłego zleceniodawcy żadnych wypłat, to 
były zleceniodawca nie ma możliwości pobrania za-
liczki na podatek dochodowy. Ustawa o podatku do-
chodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnych 
regulacji, które w takiej sytuacji zobowiązywałyby po-
datnika do wpłaty płatnikowi kwoty zaliczki na poda-
tek dochodowy jeszcze przed dokonaniem na jego 
rzecz takiego świadczenia (np. zwrotu składek). W ta-
kiej sytuacji jedynym logicznym rozwiązaniem jest 
wykazanie wartości świadczenia uzyskanego przez po-
datnika w rocznej informacji PIT-11. Wówczas podat-
nik jest zobowiązany uwzględnić go w składanym do 

urzędu skarbowego rocznym zeznaniu podatkowym 
i od sumy dochodów uzyskanych w danym roku zapła-
cić należny podatek.

Przedstawionego poglądu do niedawna nie podzie-
lały organy podatkowe, twierdząc, że w przypadku bra-
ku możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodo-
wy ze środków podatnika płatnik powinien ją 
odprowadzić z własnych środków. Pogląd ten nie został 
jednak przyjęty przez Ministra Finansów, który w inter-
pretacji indywidualnej z 8 czerwca 2012 r. (DD3/033/140/
IMD/10/PK-424) wskazał, że z obowiązujących przepi-
sów nie wynika, aby płatnik, który nie ma faktycznych 
możliwości pobrania zaliczki na podatek, był zobowią-
zany zapłacić zaliczkę z własnych środków, a następnie 
dochodzić jej zwrotu od podatnika.

Ponieważ w przypadku zleceniobiorców podstawę 
wymiaru składek ZUS stanowi przychód w rozumieniu 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
wartość zapłaconych składek za byłego zleceniobiorcę 
będzie stanowić dla niego oskładkowany przychód 
z umowy-zlecenia. Od wartości zapłaconych składek 
należy zatem naliczyć składki na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji 
problemy praktyczne sprawia uzyskanie zwrotu skła-
dek od byłego zleceniobiorcy.

Jeżeli zleceniobiorca (obecny lub 
były) otrzyma za pośrednictwem zle-
ceniodawcy zwrot składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, którą uprzed-
nio zapłacił i odliczył od podatku 
dochodowego, to składkę tę powi-
nien doliczyć do podatku dochodo-
wego w zeznaniu podatkowym za 
rok, w którym otrzymał ten zwrot.

Jeżeli były zleceniodawca nie ma możliwości pobrania 
zaliczki na podatek dochodowy od byłego zleceniobiorcy, 
to jest on jedynie zobowiązany wykazać w informacji 
PIT-11 przychód uzyskany przez tę osobę z działalności 
wykonywanej osobiście (wartość składek opłaconych za 
zleceniobiorcę) oraz 20% koszty uzyskania przychodu.
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PRZYKŁAD
Odnosząc się do sytuacji opisanej w pytaniu, załóżmy, że 

kwota przychodu z umowy-zlecenia, od której płatnik nali-

czył składkę zdrowotną (a nie naliczył składek na ubezpie-

czenia społeczne), wyniosła 4200 zł i był to przychód uzy-

skany w ciągu jednego miesiąca. Tabela przedstawia 

rozliczenie tego przychodu, przy czym kolumna 1 przedsta-

wia faktycznie dokonane rozliczenie (naliczona wyłącznie 

składka zdrowotna), kolumna 2 obejmuje rozliczenie skła-

dek po korekcie (naliczone składki na ubezpieczenia spo-

łeczne), a kolumna 3 przedstawia różnicę między składka-

mi pobranymi a tymi, które powinny zostać pobrane.

 Lista płac 
– zleceniobiorca 

Kolumna 1
(tylko 

składka 
zdrowotna)

Kolumna 2 
(składki 
na ub. 

społeczne 
i składka 

zdrowotna)

Kolum-
na 3

(różnica 
Kol. 1 – 
Kol. 2)

1 2 3 4 5

1 Wynagrodzenie 
brutto 

4200,00 4200,00 

2 Podstawa wymiaru 
składek na ub. 
emerytalno-rentowe 

0,00 4200,00 

3 Podstawa wymiaru 
składek na ub. choro-
bowe i wypadkowe 

0,00 4200,00 

4 Składka na ub. eme-
rytalne zleceniobior-
ca – 9,76% 

0,00 409,92 -409,92

5 Składka na ub. 
rentowe zleceniobior-
ca – 1,5% 

0,00 63,00 -63,00

6 Składka na ub. choro-
bowe zleceniobiorca 
– 2,45% 

0,00 0,00 0,00

7 Razem ZUS zlecenio-
biorca – 13,71% 

0,00 472,92 -472, 92

8 Przychód 4200,00  
9 Koszty uzyskania 

przychodu (20%) 
840,00  

10 Podstawa opodatko-
wania 

3360,00  

11 Podstawa wymiaru 
składki na ub. zdro-
wotne 

4200,00 3727,08 472,92

12 Zaliczka na podatek 
dochodowy – 18% 

604,80 536,76 

13 Składka zdrowotna – 
7,75% (do odliczenia 
od podatku) 

325,50 288,85 36,65

14 Składka zdrowotna – 
9% (do ZUS) 

378,00 335,44 42,56

1 2 3 4 5
15 Podatek do US 279,00  
16 Do wypłaty 3543,00  
17 Składka na ub. eme-

rytalne zleceniodaw-
ca – 9,76% 

0,00 409,92 -409,92

18 Składka na ub. rentowe 
zleceniodawca – 6,5% 

0,00 273,00 -273,00

19 Składka na ub. 
wypadkowe zlecenio-
dawca – 1,80%* 

0,00 75,60 -75,60

20 Fundusz Pracy – 2,45% 0,00 102,90 -102,90
21 FGŚP – 0,10% 0,00 4,20 -4,20
22 Razem składki zlece-

niodawca – 20,61% 
0,00 865,62 -865,62

*przykładowa stopa procentowa

Kwota zaległych składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego wy-

nosi 472,92 zł. Jeżeli zleceniodawca pokryje za byłego zle-

ceniobiorcę składki, to po stronie zleceniobiorcy powstanie 

przychód z działalności wykonywanej osobiście (z umowy- 

-zlecenia) we wskazanej kwocie. Ponieważ płatnik nie ma 

możliwości poboru zaliczki na podatek od uzyskanego 

przez byłego zleceniobiorcę przychodu, to jego wartość po-

winien wykazać w wystawionym mu za dany rok (w którym 

pokrył za byłego zleceniobiorcę składki) PIT-11, z uwzględ-

nieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20%. 

Kwota przychodu wykazanego w PIT-11 wyniesie 472,92 zł, 

a kwota kosztów uzyskania przychodu 94,58 zł (472,92 zł x 

x 20%). Ponadto od kwoty pokrytych za byłego zleceniobior-

cę składek konieczne będzie naliczenie składek ZUS. Kwota 

składek, do zapłaty których jest zobowiązany były zlecenio-

biorca, wyniesie (zgodnie z tabelą):

 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 53,25 zł,

 na ubezpieczenie zdrowotne: 37,77 zł.

1 Podstawa wymiaru składek na ub. 
emerytalno-rentowe 

472,92

2 Podstawa wymiaru składek na ub. 
chorobowe i wypadkowe 

472,92

3 Składka na ub. emerytalne zleceniobior-
ca – 9,76% 

46,16

4 Składka na ub. rentowe zleceniobiorca 
– 1,5% 

7,09

5 Razem ZUS zleceniobiorca 53,25

6 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 419,67

7 Składka zdrowotna – 9% (do ZUS) 37,77
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Jeżeli zleceniodawca zdecyduje się pokryć za byłego zlece-

niobiorcę wskazane składki, to po raz kolejny z tego tytułu 

po stronie byłego zleceniobiorcy powstanie przychód 

z działalności wykonywanej osobiście, który jest opodatko-

wany i od którego należy naliczyć składki ZUS.

 

PODSTAWA PRAWNA:
 ■ art. 13 pkt 8, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 1 i ust. 1a, art. 42a, art. 45 ust. 3a 

ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU 
z 2012 r. poz. 361, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1036),

 ■ art. 180 § ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t.  DzU z 2012 r. 
poz. 749, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1149),

 ■ art. 1, art. 4 pkt 2, pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1, art. 12, art. 16 ust. 1, 
ust. 1b, art. 17–18, art. 20, art. 22 ust. 1, art. 23 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).

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA 
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Na jakich zasadach płatnik opłaca 
składki na FP i FGŚP 
za zleceniobiorców
Jesteśmy spółką z o.o. i zatrudniamy 4 zleceniobiorców, z których każdy uzyskuje wynagrodzenie powy-
żej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy prawidłowo postępowaliśmy, opłacając dotychczas za 
nich składki zarówno na FP, jak i na FGŚP? Od 1 października planujemy zatrudnić pierwszego pracow-
nika na 1/4 etatu, z  wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 1000 zł. Czy za tę osobę będą należne 
składki na FP i FGŚP? – pyta Czytelniczka z Brodnicy.

Tak. Opłacając składki na FP i FGŚP za zlecenio-
biorców postępowali Państwo prawidłowo, jeżeli 

zawarte umowy-zlecenia stanowiły dla nich tytuł do 
obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 
Natomiast za pracownika spółka nie musi opłacać skła-
dek na FP, ponieważ jego miesięczna pensja jest niższa 
od kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. – 
1600 zł; 1280 zł w pierwszym roku pracy). Obowiązko-
wa za pracownika będzie składka na FGŚP, ponieważ 
opłaca się ją niezależnie od wysokości miesięcznej pła-
cy. Za pracodawcę, który ma obowiązek opłacania skła-
dek na FP przepisy uznają każdą jednostkę organizacyj-
ną (chociażby nie posiadała osobowości prawnej), 
a także osobę fizyczną – jeżeli zatrudniają one co naj-
mniej jednego pracownika (art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

Składki na Fundusz Pracy (FP) za swoich ubezpie-
czonych są zobowiązani opłacać wszyscy pracodawcy 

oraz inne jednostki organizacyjne (również niebędące 
pracodawcami w rozumieniu ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy). 

W przypadku składki na FP należnej za zlecenio-
biorców oznacza to, że: 
■  płatnik będący jednostką organizacyjną zawsze ma 

obowiązek opłacać tę składkę za zleceniobiorców 
(nawet jeżeli nie zatrudnia żadnego pracownika), 

■  płatnik będący osobą fizyczną składkę tę opłaca za zle-
ceniobiorców tylko wtedy, gdy jest pracodawcą (tzn. 
musi zatrudniać co najmniej jednego pracownika). 

PRZYKŁAD 

Spółka z o.o. zatrudnia 5 zleceniobiorców podlegających 

z tytułu zawartej umowy obowiązkowym ubezpieczeniom 

składki na FP i FGŚP ZUS
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społecznym. Jako „inna jednostka organizacyjna” ma obo-

wiązek opłacać składkę na FP za zatrudnione osoby (po 

spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, m.in. kryte-

rium wysokości dochodu), nawet jeżeli w spółce nie jest 

zatrudniony żaden pracownik. 

PRZYKŁAD 

Przedsiębiorca zatrudnia 3 zleceniobiorców i ani jednego 

pracownika. Mimo że zleceniobiorcy uzyskują wynagro-

dzenie powyżej kwoty minimalnej płacy, płatnik nie opłaca 

za nich składki na FP. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się 

na zatrudnienie pierwszego pracownika, wówczas – nie-

zależnie od jego wymiaru czasu pracy i poziomu wyna-

grodzenia – sam stanie się pracodawcą w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Powstanie wówczas obowiązek opłacania składki na FP 

za zleceniobiorców, nawet jeżeli ta składka nie będzie na-

leżna za pracownika (np. ze względu na niski poziom wy-

nagrodzenia lub wiek zwalniający z obowiązku opłacania 

tej składki). 

Obowiązkową składkę na FP płatnik opłaca: 
■  zarówno za swoich pracowników, jak i zleceniobiorców, 
■  od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyżej wymie-
nionych osób, jeżeli kwota ta w przeliczeniu na 
okres miesiąca wynosi co najmniej równowartość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 r. 
– 1600 zł, 1280 zł w pierwszym roku pracy), 

■  bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wy-
miaru tych składek do limitu tzw. 30-krotności. 
Powinni Państwo pamiętać, że składki na FP są 

opłacane tylko za tych zleceniobiorców, którzy podle-
gają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z tytułu wykonywania umowy-zlecenia. 
Nie są natomiast opłacane w sytuacji, gdy zlecenio-
biorca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym dobrowolnie. 

Składki na FP za zleceniobiorców 
należy opłacać tyko wtedy, gdy 
z umowy-zlecenia osoby te podle-
gają ubezpieczeniom społecznym 
obowiązkowo oraz gdy podstawa 
wymiaru składek w przeliczeniu na 
okres miesiąca wynosi co najmniej 
minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Jako spółka z o.o. są Państwo również zobowiązani 
do opłacania składek na FGŚP zarówno przed, jak i po 
zatrudnieniu pierwszego pracownika. Obowiązek 
opłacania składek na FGŚP nie jest uzależniony od 
wysokości oskładkowanych przychodów uzyskiwa-
nych przez zatrudnionego. Przy czym za pracownika 
w tej sytuacji uznawana jest nie tylko osoba pozostają-
ca w stosunku pracy. Za „pracownika” do celów usta-
lania obowiązku opłacania składki na FGŚP uważa się 
każdą osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami pol-
skiego prawa: 
■  pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, 
■  jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na-

kładczą, 
■  wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym sto-
suje się przepisy dotyczące zlecenia, 

■  wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż 
stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolni-
czą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rol-
niczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produk-
cją rolną, 

■  jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpie-
czeń emerytalnego i rentowych (art. 10 ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy). 
Składki na FGŚP opłacają pracodawcy będący 

przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, którzy 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na 
terenie Polski zatrudniają zgodnie z przepisami pol-
skiego prawa co najmniej jedną osobę. Warto wspo-
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mnieć, że przedsiębiorcą jest tylko taki podmiot, wo-
bec którego może zajść niewypłacalność w rozumieniu 
ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy. Oznacza to, że składkę 
na FGŚP opłacają tylko ci płatnicy, którzy posiadają 
tzw. zdolność upadłościową (uregulowaną przepisami 
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze). 

Za pracowników nie uważa się małżonka pracodaw-
cy, jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka 
i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczy-
ma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, 
wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, 
szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę 
zarobkową w gospodarstwie domowym. Za te osoby, 
zatrudnione przez osobę fizyczną, nie opłaca się skła-
dek na FGŚP. 

 
Podmioty niebędące przedsię-
biorcami w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospo-
darczej nie mają obowiązku opła-
cania składki na FGŚP. 

Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe, bez stosowania ograniczenia do tzw. 
30-krotności. Opłaca się ją wyłącznie za okres trwania 
obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 

 
Składkę na FGŚP należy opłacać 
za zleceniobiorców i pracowni-
ków, niezależnie od wysokości 
miesięcznego przychodu, w okre-
sie podlegania obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym. 

W zakresie obowiązku opłacania składek na FP 
i FGŚP funkcjonuje wiele ustawowych wyłączeń. Nie 
opłaca się ich m.in. za osoby, które: 
■  powróciły z urlopu macierzyńskiego, urlopu na wa-

runkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego ur-
lopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzi-
cielskiego lub urlopu wychowawczego – przez okres 
36 miesięcy kalendarzowych, od pierwszego miesią-
ca po powrocie z urlopu, 

■  ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed za-
trudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych 
powiatowego urzędu pracy – przez okres 12 miesię-
cy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu 
umowy o pracę. 
Niezależnie od formy zatrudnienia składki na FP 

nie odprowadza się za osoby, które osiągnęły wiek: 
55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni). 

PRZYKŁAD 

Jan C. wykonuje umowę-zlecenie zawartą ze spółką akcyj-

ną, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1500 zł. 

Z tytułu umowy-zlecenia został zgłoszony do obowiązko-

wych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowot-

nego. W tym przypadku spółka nie ma obowiązku opłaca-

nia za zleceniobiorcę składek na FP, ponieważ nie osiąga 

on w przeliczeniu na miesiąc kwoty minimalnego wyna-

grodzenia. Natomiast powinna opłacać składkę na FGŚP, 

gdyż miesięczny przychód ubezpieczonego nie ma tu zna-

czenia. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 2 ust. 1 pkt 25, art. 104, art. 104a i art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. DzU z 2013 r. poz. 674, 
ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 829), 

 ■ art. 2 ust. 1, art. 9 i art. 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracow-
niczych w razie niewypłacalności pracodawcy  (DzU nr 158, poz. 1121, ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 675), 

 ■ art. 2, art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(j.t. DzU z 2013 r. poz. 672, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1036), 

 ■ art. 6 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze  (j.t. DzU 
z 2012 r. poz. 1112, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 613).

Czy okresy urlopu wychowawczego i bezpłatnego 
mogą być wliczane do okresu wyczekiwania na prawo 
do zasiłku chorobowego – przeczytasz w „Serwisie PP” 
nr 48/2013.



Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

  Problem  Jedna z pracownic jednostki samorządowej przebywa na urlopie wychowawczym i w tym czasie na-
będzie prawo do nagrody jubileuszowej. Kiedy należy jej wypłacić to świadczenie?

  Odpowiedź  Nagrodę jubileuszową należy wypłacić pracownicy po powrocie z urlopu wychowawczego.

Uzasadnienie  Okres urlopu wychowawczego wlicza 
się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pra-
cownicze. Okres ten należy jednak doliczyć do stażu 
pracy w dniu jego zakończenia. Oznacza to, że pracow-
nica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na urlopie 
wychowawczym, ale wypłata nagrody powinna nastąpić 
dopiero w dniu powrotu pracownicy do pracy z urlopu 
wychowawczego (art. 1865 Kodeksu pracy). Potwier-
dził to Sąd Najwyższy w uchwale z 19 sierpnia 1992 r. 
(I PZP 49/92).
Okres urlopu wychowawczego nie jest wliczany do 
okresu zatrudnienia do czasu jego zakończenia. Dlate-
go brak jest podstaw do wypłaty nagrody jubileuszowej 
w okresie jego trwania, gdyż na dany moment nie moż-
na wliczyć pracownikowi okresu korzystania z urlopu 
wychowawczego.
Pracownikowi samorządowemu do stażu pracy upraw-
niającego do nagrody wlicza się niektóre okresy nie-
wykonywania pracy, którymi są okresy przebywania na 
urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku dla bezro-
botnych, pobierania stypendium w czasie stażu absol-
wenckiego z urzędu pracy – odbywanego na podstawie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

Pierwsza nagroda przysługuje po 20 latach pracy, 
a kolejne co 5 lat. Jej stawka wzrasta co 5 lat, a więc 
im dłuższy okres zatrudnienia, tym nagroda jest 
wyższa.  Nagroda jubileuszowa przysługuje w wy-
sokości:
■  75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach 

pracy,
■  100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach 

pracy,
■  150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach 

pracy,
■  200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach 

pracy,
■  300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach 

pracy,
■  400% wynagrodzenia miesięcznego – po 45 latach 

pracy. ■

PODSTAWA PRAWNA: 
 ■ art. 1865 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. 38  ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (DzU  nr 223, 

poz. 1458, ost. zm. DzU  z 2013 r. poz. 645),
 ■ § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pra-

cowników samorządowych (DzU z 2013 r. poz. 1050, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1218).

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Anna 
Welsyng 
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Procedura wydłużenia okresu 
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Procedura wprowadzenia ruchomego 
czasu pracy
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umowa o pracę Z WOKANDY

  nr 47/2013   

MICHAŁ CULEPA
 prawnik, specjalista ds. prawa pracy, szkoleniowiec

Czy można podpisać dwie umowy 
na okres próbny z tym samym 
pracownikiem
Dopuszczalne jest zawarcie z pracownikiem przez tego samego pracodawcę drugiej umowy na okres 
próbny w celu sprawdzenia przydatności tego pracownika do wykonywania innych niż poprzednio obo-
wiązków (wyrok SN z 4 września 2013 r., II PK 358/12).

Pracownica została zatrudniona w dziale admini-
stracyjno-gospodarczym. Początkowo pracowała 

na podstawie umowy na okres próbny, a po jej zakoń-
czeniu kontynuowała zatrudnienie w tym samym dzia-
le na podstawie umowy na czas określony. Pracodawca 
jednak nie był zadowolony z jej pracy. W efekcie umo-
wa uległa rozwiązaniu z końcem 2009 r.

Jednak pracownica poprosiła pracodawcę – powołu-
jąc się na trudną sytuację życiową – o ponowne zatrud-
nienie. Została ponownie przyjęta do pracy na podsta-
wie umowy na okres próbny, ale w dziale zaopatrzenia. 

Druga umowa na okres próbny rozwiązała się 
w kwietniu 2010 r. Następnie z pracownicą zawarto 
jeszcze dwie umowy na czas określony, z których ostat-
nia zakończyła się w czerwcu 2011 r. 

Pracodawca nie zdecydował się na kontynuację za-
trudnienia pracownicy. Mimo to była pracownica do-
szła do wniosku, że z pracodawcą łączyła ją już umowa 
na czas nieokreślony. Pozwała więc pracodawcę do 
sądu, żądając ustalenia istnienia stosunku pracy, do-
puszczenia do pracy oraz wynagrodzenia.

Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie Sądu 
Najwyższego 

Proces pracownica przegrała. W uzasadnieniu wyroku 
Sąd Najwyższy wskazał, że nie mogło być w tym przy-
padku mowy o zawarciu trzeciej, kolejnej umowy na czas 
nieokreślony. Zdaniem Sądu bezpośrednim celem zawar-
cia umowy próbnej nie jest bowiem zatrudnienie pracow-

nika w sposób właściwy dla każdej z umów wymienio-
nych w art. 25 § 1 k.p., ale „wypróbowanie” pracownika 
przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. spraw-
dzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku 
i zapewnienie niekłopotliwego (automatycznego) rozwią-
zania umowy w razie niepomyślnego wyniku próby. Dla-
tego umowa na okres próbny, jeżeli strony decydują się na 
jej zawarcie, z reguły poprzedza umowę innego rodzaju, 
którą nawiązuje się w razie pomyślnego wyniku próby.

Tym samym dopuszczalne jest zawarcie z pra-
cownikiem przez tego samego pracodawcę drugiej 
umowy na okres próbny w celu sprawdzenia przy-
datności do wykonywania innych niż poprzednio 
obowiązków pracowniczych.

Wnioski z orzeczenia

Ten sam pracodawca może zatrudniać pracownika 
na podstawie umowy o pracę na okres próbny więcej 
niż jeden raz, pod warunkiem że kolejne umowy próbne 
dotyczą innych stanowisk i innych zakresów obowiąz-
ków. Nie można bowiem założyć nieprzydatności dane-
go pracownika do pracy na innym stanowisku, ale trud-
no wymagać od pracodawcy, aby podjął decyzję o jego 
zatrudnieniu bez sprawdzenia, czy tak jest istotnie. 
W konsekwencji dopuszczenie możliwości zawarcia 
drugiej umowy na okres próbny jest działaniem na ko-
rzyść pracownika, bo daje mu perspektywę nawiązania 
stosunku pracy na podstawie umowy innego rodzaju.
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W następnym numerze „Serwisu PP”:
•  Kontrola czasu pracy pracowników 
• Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing 
• Zwolnienia od pracy związkowców 
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Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:
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  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014 r.) 

w cenie 1119 zł brutto
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Gor¹ce tematy kadrowe 2013: Elastyczny czas pracy, Urlopy wychowawcze

Ksi¹¿ka 
z p³yt¹ DVD

159z³

Kodeks pracy 2013  
z komentarzem  
– praktycznie  
o rewolucyjnych zmianach

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

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

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

Pakiet: Ksi¹¿ka z p³yt¹ DVD

Ksi¹¿ka napisana przez ekspertów prawa pracy 


