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AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Sędziowie – wizytatorzy
Od 27 lutego 2014 r. został rozszerzony krąg osób, któ-
rym może być powierzone pełnienie funkcji wizytatora. 
Obowiązki wizytatora mogą być realizowane również 
przez sędziego delegowanego do pełnienia czynności ad-
ministracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w de-
partamencie lub biurze sprawującym nadzór nad działal-
nością notariuszy i organów samorządu notarialnego.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-

stra Sprawiedliwości z 3 lutego 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do 

Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Są-

downictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługu-

jących sędziom delegowanym poza stałe miejsce peł-

nienia służby (DzU z 2014 r. poz. 194).

Praca w niedziele i święta w usługach 
transgranicznych
Od 4 marca 2014 r. pracodawcy świadczący tzw. usługi 
transgraniczne mogą zatrudniać pracowników również 
w niedziele i święta.

Taka zmiana wynika z ustawy z 24 stycznia 2014 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy (DzU z 2014 r. poz. 208).

Więcej na ten temat piszemy w bieżącym numerze 

na str. 10.

Licencje maszynistów kolejowych
Od 4 marca 2014 r. zostały zwiększone uprawnienia 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w za-
kresie wydawania licencji maszynisty. Ponadto do 298 

została podniesiona liczba godzin szkolenia maszyni-
stów (dotychczas wynosiło ono 267) oraz zaostrzono 
wymagania dotyczące egzaminu (wymóg 100% po-
prawnych odpowiedzi z bloku tematycznego dotyczą-
cego sygnalizacji kolejowej). Szkolenia i egzaminy 
niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych 
regulacji będą się odbywać na dotychczasowych zasa-
dach. Do 29 października 2018 r. Prezes UTK wyda 
osobom posiadającym ważne uprawnienia maszyni-
stów nowe licencje.

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w spra-

wie licencji maszynisty (DzU z 2014 r. poz. 211).

Świadectwa maszynisty kolejowego
Od 4 marca 2014 r. zostały wprowadzone jednolite pro-
gramy szkoleń maszynistów. Dodatkowo przewidziano 
możliwość przeprowadzenia szkolenia na symulatorze 
pojazdu kolejowego (od 1 stycznia 2018 r.). Egzamin na 
uzyskanie świadectwa maszynisty przewiduje sprawdze-
nie znajomości zagadnień z zakresu techniki prowadze-
nia ruchu kolejowego i obsługi sygnalizacji kolejowej. 
Szkolenia rozpoczęte przed 4 marca 2014 r. będą prowa-
dzone na podstawie dotychczasowych programów szko-
leń, zaś do 29 października 2018 r. przewoźnicy kolejowi 
i zarządcy infrastruktury wydadzą osobom posiadają-
cym ważne uprawnienia nowe świadectwa maszynisty.

Takie regulacje wynikają z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie 

świadectwa maszynisty (DzU z 2014 r. poz. 212).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 4–17 III  2014 r.
5 marca 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za luty 2014 r. przez płatników będących jed-

nostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, 
■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowa-

nych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za luty  2014 r. przez ww. płatników.

10 marca
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za luty 2014 r. przez płatników będących osobami fizycznymi pro-

wadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 
■   opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za luty 2014 r. przez ww. płatników. 

17 marca 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za luty 2014 r. przez płatników niebędących jed-

nostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, 
■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz Fundusz Emerytur 

Pomostowych za luty 2014 r. przez ww. płatników. 
OPRAC. KATARZYNA KALATA, DANUTA KOŚKA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

 PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników

Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie
Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy 

(80%)
od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł

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

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

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

IV kwartał 2013 r. 3823,32 zł

III kwartał 2013 r. 3651,72 zł

II kwartał 2013 r. 3612,51 zł

I kwartał 2013 r. 3740,05 zł

(MP z 2013 r. poz. 392, MP z 2013 r. poz. 672, MP z 2013 r. poz. 904, MP z 2014 r. poz. 148)

Wynagrodzenia młodocianych

Okres obowiązywania Pierwszy rok nauki (4%) Drugi rok nauki (5%) Trzeci rok nauki (6%)
od 1 marca do 31 maja 2014 r. 152,93 zł 191,17 zł 229,40 zł

od 1 grudnia do 28 lutego 2014 r. 146,07 zł 182,59 zł 219,10 zł

(DzU z 1996 r. nr 60, poz. 278, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 980, MP z 2014 r. poz. 148)

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 20,83*

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)

Wymiar czasu pracy w 2014 r. 

Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

Styczeń (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168

Luty (4 tygodnie x 40 godz.) 20 160

Marzec (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) 21 168

Kwiecień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 21 168

Maj (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 20 160

Czerwiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz. ) 20 160

Lipiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184

Sierpień (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160

Wrzesień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) 22 176

Październik (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184

Listopad (4 tygodnie x 40 godz.) – (2 x 8 godz.) 18 144

Grudzień (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168

Łącznie 250 2000
(j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208)

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

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

od  1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 9365,00 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r.)

od  1 grudnia do 31 grudnia 2013 r. 9129,30 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2013 r.)
(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717; MP z 2013 r. poz. 904, MP z 2014 r. poz. 4)

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

I kwartał 2014 r. 97,6% MP z 2013 r. poz. 954

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

(j.t. DzU z 2014 r. nr 159)

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 marca 2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł M.P. z 2014 r. poz. 148

od 1 grudnia 2013 r. 2556,20 zł 4747,30 zł MP z 2013 r. poz. 960
od 1 września 2013 r. 2528,80 zł 4696,30 zł MP z 2013 r. poz. 674

(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1734)

 ODSETKI

Odsetki ustawowe
Da ta obo wią zy wa nia Stawka Pod sta wa praw na 

Od 15 grudnia 2008 r. 13% w stosunku rocznym DzU z 2008 r. nr 220, poz. 1434
Od 15 października 2005 r. do 14 grudnia 2008 r. 11,5% w stosunku rocznym DzU z 2005 r. nr 201, poz. 1662

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 
Da ta obo wią zy wa nia Stawka podstawowa (w stosunku rocznym) Pod sta wa praw na 

od 4 lipca 2013 r. 10% MP z 2013 r. poz. 596
od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r. 10,5% MP z 2013 r. poz. 537
od 9 maja do 5 czerwca 2013 r. 11% MP z 2013 r. poz. 442
od 7 marca do 8 maja 2013 r. 11,5% MP z 2013 r. poz. 163

 Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
Data obowiązywania Stawka obniżona (w stosunku rocznym) Podstawa prawna

od 4 lipca 2013 r.  7,5% MP z 2013 r. poz. 596
od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r.  7,88% MP z 2013 r. poz. 537
od 9 maja do 5 czerwca 2013 r.  8,25% MP z 2013 r. poz. 442
od 7 marca do 8 maja 2013 r.  8,63% MP z 2013 r. poz. 163

*   Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki pełnej. Ulga w spłacie odsetek dotyczy podatników, którzy 
złożyli skutecznie korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacili w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość 
podatkową (art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej). 

Opłata prolongacyjna od 4 lipca 2013 r. 
Opłata prolongacyjna 5%

 (j.t. DzU z 2012 r. poz. 749; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 183)

Odsetki z tytułu nieprzekazania składek do OFE 
Okres obowiązywania Wysokość odsetek

od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. 4,51%

 (MP z 2013 r. poz. 1029)

Stan prawny na 20 lutego 2014 r.

Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się 
kwoty dofinansowania z PFRON 
do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych
Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) będzie wynosić: 1800 zł 
– w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł – w przy-
padku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 450 zł – w odnie-
sieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kwoty te będą zwiększane 
o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami.

Z początkiem kwietnia 2014 r. zaczną obowiązy-
wać nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń 
pracowników z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności. To efekt ustawy z 8 listopada 2013 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z reali-
zacją ustawy budżetowej, która przewiduje 
zrównanie poziomu dofinansowań ze środków 
PFRON do płac osób niepełnosprawnych uzy-
skiwanych przez pracodawców z otwartego ryn-
ku pracy i prowadzących zakłady pracy chronio-
nej.

Kwota wsparcia z PFRON zależy od stopnia 
niepełnosprawności pracownika, od wymiaru jego 
czasu pracy oraz od tego, czy występują u niego 
tzw. specjalne schorzenia – chodzi tu o osoby nie-
widome, a także o te, u których orzeczono choro-
bę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościo-
we zaburzenia rozwojowe lub epilepsję.

Nowe wysokości dofinansowania

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia 
pracownika niepełnosprawnego (bez względu na 
status pracodawcy) od 1 kwietnia 2014 r. będzie 
wynosić:
■  1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stop-

niem niepełnosprawności,

■  1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności,

■  450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stop-
niem niepełnosprawności.
Kwoty te są zwiększane o 600 zł w przypadku 

osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorze-
niami.

Zarówno do 31 marca 2014 r., jak i po tej dacie 
kwoty dofinansowania ze środków PFRON:
■  w przypadku niepełnoetatowców podlegają 

proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku 
do wymiaru etatu,

■  nie mogą przekroczyć kwoty 90% faktycznie 
i terminowo poniesionych miesięcznych kosz-
tów płacy osoby niepełnosprawnej, a w przy-
padku pracodawcy wykonującego działalność 
gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej – 75% tych kosztów (art. 26a ust. 4 
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, dalej: ustawa o rehabilita-
cji).
Przez koszty płacy rozumie się wynagrodze-

nie brutto oraz finansowane przez pracodawcę 
obowiązkowe składki na ubezpieczenia emery-
talne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego 
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wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fun-
dusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – art. 2 pkt 4a 
ustawy o rehabilitacji.

Maksymalne kwoty miesięcznego 
dofinansowania do wynagrodzeń 
od 1 kwietnia 2014 r.

Stopień 
niepełno-

sprawności

Wymiar 
etatu Znaczny Umiarko-

wany Lekki

niepełno-
sprawni bez 
schorzeń 
specjalnych

pełny etat 1800 zł 1125 zł 450 zł
1/2 etatu 900 zł 562,50 zł 225 zł
1/4 etatu 450 zł 281,25 zł 112,50 zł

niepełno-
sprawni ze 
specjalnymi 
schorzeniami

pełny etat 2400 zł 1725 zł 1050 zł
1/2 etatu 1200 zł 862,50 zł 525 zł
1/4 etatu 600 zł 431,25 zł 262,50 zł

Przykład

Spółka z o.o. (podmiot z tzw. otwartego rynku pracy) 
zatrudnia w ramach stosunku pracy na 4/5 etatu 
40-letniego Michała D., na którego z racji niepełno-
sprawności przysługuje dofinansowanie do wyna-
grodzenia z PFRON. Michał D. legitymuje się umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności i nie posiada 
tzw. schorzeń specjalnych. Maksymalna kwota mie-
sięcznego dofinansowania na niego w okresie od 
1 stycznia do 31 marca 2014 r. wynosi 840 zł 
(1050 zł x 4/5 etatu), natomiast od 1 kwietnia 
2014 r. – 900 zł (1125 zł x 4/5 etatu).
Michał D. otrzymuje co miesiąc wyłącznie stałą pen-
sję zasadniczą wynoszącą 1400 zł brutto. Uwzględ-
niając fakt, że właściwa dla jego pracodawcy stopa 
procentowa składki wypadkowej to 1,20%, składki 
finansowane ze środków spółki od wynagrodzenia 
wyniosą łącznie 280,14 zł, co wynika z poniższych 
wyliczeń:
■  na ubezpieczenie emerytalne: 1400 zł x 9,76% = 

= 136,64 zł,
■  na ubezpieczenia rentowe: 1400 zł x 6,50% = 

= 91 zł,
■  na ubezpieczenie wypadkowe: 1400 zł x 1,20% = 

= 16,80 zł,
■  na FP: 1400 zł x 2,45% = 34,30 zł,
■  na FGŚP: 1400 zł x 0,10% = 1,40 zł.
Łączne koszty płacy Michała D. wynoszą: 1400 zł + 
+ 280,14 zł = 1680,14 zł.
75% kosztów płacy wynosi: 1680,14 zł x 75% =
= 1260,11 zł.

W związku z tym, że kwota ta przekracza wysokość 
maksymalnej kwoty dofinansowania możliwego do 
uzyskania w okresie od stycznia do marca 2014 r. 
(1260,11 zł > 840 zł), pracodawca Michała D. za 
styczeń, luty i marzec 2014 r. otrzyma kwotę dofinan-
sowania do jego wynagrodzenia tylko w wysokości 
840 zł. Z kolei od kwietnia 2014 r. dofinansowanie to 
będzie wynosić 900 zł.

Do wynagrodzeń za marzec 2014 r. wypłaco-
nych w kwietniu br. pracodawcy przysługuje mie-
sięczne dofinansowanie w wysokościach ofero-
wanych przez PFRON do 31 marca 2014 r.

Przykład

Piotr S. zatrudniony jest na umowę o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Jest on niepełnosprawny 
w stopniu znacznym i cierpi na epilepsję, w związku 
z czym zatrudniająca go firma otrzymuje do jego wy-
nagrodzenia co miesiąc dofinansowanie z PFRON. 
Jego pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie za 
dany miesiąc do 10. dnia miesiąca następnego. 
Uwzględniając przedstawione informacje, dofinanso-
wanie do pensji Piotra S. za miesiące od stycznia do 
marca 2014 r. (mimo że pensja za marzec zostanie 
wypłacona dopiero w kwietniu) maksymalnie może 
wynieść 2970 zł (kwota obowiązująca do 31 marca 
2014 r.). Począwszy od płacy za kwiecień 2014 r., 
dofinansowanie z PFRON osiągnie poziom 2400 zł.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest 
zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy 
w wymiarze czasu pracy:
■  nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru 

czasu pracy – miesięczne dofinansowanie 
przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u któ-
rych jest ona zatrudniona, w wysokości propor-
cjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby,

■  przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu 
pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje 
się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty miesięcznego dofinansowania przyzna-
wanego na osobę zatrudnioną w pełnym wy-
miarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowa-
nie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności 
przyznaje się pracodawcy, który wcześniej za-
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trudnił tę osobę (art. 26b ust. 2 i 2a ustawy 
o rehabilitacji).

Do końca marca dofinansowania 
po staremu

W okresie od stycznia do marca 2014 r. dofinan-
sowanie do pensji pracownika legitymującego się 
orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje 
w wysokości i na zasadach obowiązujących 
w 2013 r.

Maksymalne miesięczne dofinansowanie do 
wynagrodzeń niepełnosprawnych od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2013 r. przysługiwało w kwocie:
■  na pracownika niepełnosprawnego w stopniu 

znacznym – 180% najniższego wynagrodzenia, 
przez które należy rozumieć minimalne wyna-

grodzenie obowiązujące w grudniu 2012 r., 
wynoszące 1500 zł,

■  na pracownika niepełnosprawnego w stopniu 
umiarkowanym – 100% najniższego wynagro-
dzenia,

■  na pracownika niepełnosprawnego w stopniu 
lekkim – 40% najniższego wynagrodzenia.
Wymienione wyżej dofinansowania zwiększa 

się o 40% najniższego wynagrodzenia w przy-
padku osób niepełnosprawnych ze specjalnymi 
schorzeniami.

Pracodawcy z otwartego rynku pracy za pierw-
sze 3 miesiące 2014 r. otrzymają do wynagrodzeń 
osób ze stwierdzonym stopniem niepełnospraw-
ności dofinansowania w wysokości 70% kwot, 
o których mowa wcześniej, a w przypadku osób 
ze specjalnymi schorzeniami 90% ww. kwot.

Maksymalne kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia 
niepełnosprawnej osoby należne od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

Pracodawcy z otwartego rynku pracy Zakłady pracy chronionej
stopień niepełnosprawności znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki

niepełnosprawni bez schorzeń 
specjalnych

1890 zł 1050 zł 420 zł 2700 zł 1500 zł 600 zł

niepełnosprawni ze specjalny-
mi schorzeniami

2970 zł 1890 zł 1080 zł 3300 zł 2100 zł 1200 zł

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 3 ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (DzU z 2013 r. poz. 1645),
 � art. 26a–26b, art. 68gc ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. DzU 
z 2011 r. nr 127, poz. 721; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1645).

Zapraszamy na warsztaty

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W
Dokumentacja pracownicza w praktyce

Szczegółowy
program szkolenia na stronie

www.okk.infor.plT E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
18 marca 2014 r., Warszawa

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA
Biuro Obsługi Klienta tel. 801 626 666, 

e-mail: bok@infor.pl

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)
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MONIKA WACIKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Dopuszczalność pracy w niedziele 
i święta
Niedziele oraz święta powinny być dla pracowników dniami wolnymi od pracy. Zda-
rzają się jednak takie branże czy takie rodzaje świadczonych przez firmy usług, które 
dopuszczają, aby pracodawca na niedziele i święta planował pracownikom pracę. 
Od 4 marca 2014 r. do prac tych zaliczamy również tzw. usługi transgraniczne.

Niedziele i święta są co do zasady dniami wolny-
mi od pracy. Świętami, które dają pracownikom 
prawo do niewykonywania pracy, są:
■  1 stycznia – Nowy Rok,
■ 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
■ pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
■ drugi dzień Wielkiej Nocy,
■ 1 maja – Święto Państwowe,
■ 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
■ pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
■ dzień Bożego Ciała, 
■  15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej 

Maryi Panny, 
■ 1 listopada – Wszystkich Świętych,
■  11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 
■  25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
■  26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. 

Za pracę w niedzielę lub święto uznaje się 
pracę pomiędzy godziną 6.00 w tych dniach 
a 6.00 w dniu następnym. Pracodawca może 
ustanowić jednak inne godziny rozpoczynania 
pracy w niedziele i święta, jeśli taka koniecz-
ność wynika z obowiązującej u niego organiza-
cji pracy. W takim przypadku powinien wprowa-
dzić odpowiedni zapis do regulaminu pracy, 
układu zbiorowego pracy lub obwieszczenia, np. 
ustalić, że:
„praca w niedziele i święta przypada na godziny 
od 5.00 w tym dniu do 5.00 w dniu następnym”. 

Zatrudnianie w niedziele i święta 

Na zasadzie wyjątku w niedziele i święta mogą 
być wykonywane prace, które zostały przewidzia-

ne w katalogu takich prac. Należą do nich prace 
wykonywane:
■  w razie konieczności prowadzenia akcji ratow-

niczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludz-
kiego, 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 zakła-

dowych służbach ratowniczych;
■  przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
■  w rolnictwie i hodowli;
■  przy wykonywaniu prac koniecznych ze wzglę-

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

cówkach służby zdrowia przeznaczonych dla 
osób, których stan zdrowia wymaga całodobo-
wych lub całodziennych świadczeń zdrowot-
nych,

– jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
łecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapew-
niających całodobową opiekę,

– zakładach prowadzących działalność w za-
kresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
■  w stosunku do pracowników zatrudnionych 

w systemie czasu pracy weekendowej.
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W niedzielę jest dopuszczalna także praca 
w placówkach handlowych przy wykonywaniu 
prac koniecznych ze względu na ich użyteczność 
społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Nowość – usługi transgraniczne

Od 4 marca  2014 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu 
pracy obowiązuje zmieniony katalog prac, które 
mogą być wykonywane w niedziele i święta. Został 
on rozszerzony o tzw. prace transgraniczne, czyli 
prace:
■  polegające na świadczeniu usług z wykorzysta-

niem środków komunikacji elektronicznej w ro-
zumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych 
w rozumieniu przepisów prawa telekomunika-
cyjnego, odbieranych poza terytorium Polski, je-
żeli zgodnie z przepisami obowiązującymi od-
biorcę usługi polskie niedziele i święta są u niego 
dniami pracy oraz

■  zapewniające możliwość świadczenia usług, 
o których mowa powyżej. 
Nowelizacja dotyczy firm, które w ramach 

swojej działalności świadczą usługi na rzecz za-
granicznych podmiotów, które odbierają usługi 
lub wyniki zleconych przez nich prac drogą elek-
troniczną lub telefoniczną. Wówczas pracodawcy 
mogą polecać wykonywanie pracy w niedziele 
i święta pracownikom, którzy wykonują ww. 
usługi lub gdy ich praca jest niezbędna do zapew-
nienia możliwości wykonywania tych usług przez 
innych pracowników, jeśli niedziele lub święta są 
w kraju, który jest odbiorcą ich usług, dniami 
pracy.

Przykład

Pracownicy zatrudnieni w firmie świadczącej usłu-
gi doradztwa podatkowego dla klientów krajowych 
oraz firm niemieckich wykonują swoje obowiązki 
od poniedziałku do piątku. Pracodawca dotychczas 
miał problem z możliwością zapewnienia obsługi 
klienta zagranicznego (niemieckiego) w dniach, 
które są w Polsce dniami świątecznymi, a w Niem-
czech są zwykłymi dniami pracy – np. 6 stycznia 
(Święto Trzech Króli), 3 maja (Święto Narodowe 
Trzeciego Maja). Po zmianie przepisów pracodaw-
ca będzie mógł zlecać pracę w te dni pracownikom, 
którzy zajmują się w jego firmie obsługą klientów 

niemieckich. Ponadto pracodawca może polecać 
w tych dniach pracę również innym pracownikom 
(niezajmującym się bezpośrednio obsługą klientów 
niemieckich), jeśli ich praca jest niezbędna dla za-
pewnienia możliwości wykonywania pracy przez 
tych pierwszych – np. pracownikowi recepcji, który 
przekierowuje połączenia telefoniczne, czy informa-
tykowi, który zabezpiecza prawidłowe funkcjono-
wanie systemu informatycznego. Takie postępowa-
nie pracodawcy będzie prawidłowe.

Nieplanowana praca 
w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta nie jest dopuszczalna ze 
względu na szczególne potrzeby pracodawcy (które 
co do zasady uzasadniają pracę w godzinach nad-
liczbowych), gdyż nie jest przewidziana w katalogu 
prac dozwolonych w niedziele i święta.

Przykład

Pracodawca prowadzący biuro rachunkowe, w któ-
rym zatrudnieni pracownicy wykonują swoje obo-
wiązki od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 17.00, w związku z dodatkowym zlece-
niem, które musiałoby być zrealizowane na 17 lute-
go, polecił pracownikom wykonywanie dodatkowej 
pracy w niedzielę – dzień przed terminem realizacji 
zlecenia. Decyzję uzasadnił szczególnymi potrze-
bami firmy, które dopuszczają pracę nadliczbową. 
Polecenie pracodawcy było jednak niedopuszczal-
ne. Jakkolwiek szczególne potrzeby pracodawcy 
uzasadniają pracę nadliczbową, nie są jednak oko-
licznościami, które uzasadniają polecenie pracow-
nikom pracy w niedzielę lub święto.

Planowanie pracy na niedziele 
i święta

Jeśli pracodawca planuje pracownikowi pracę na 
niedzielę lub święto, to automatycznie musi za-
planować mu inny dzień wolny w zamian. Ten 
dzień powinien być wyznaczony – w przypadku 
planowanej pracy w niedzielę – 6 dni przed lub 
po takiej niedzieli, a jeśli jest to niemożliwe 
– w tym samym okresie rozliczeniowym. W przy-
padku zaś święta dzień wolny wyznaczony za 



4 marca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl

 TEMAT MIESIĄCA  – PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

12

planowaną pracę w niedzielę musi mieścić się 
w okresie rozliczeniowym. Bez względu na sy-
stem czasu pracy, pracodawca, tworząc grafiki 

planujące pracę w niedziele lub święta, musi 
oznaczyć dni wolne, które są wyznaczone 
w związku z taką pracą. 

Przykład

Pracodawca na miesiące: styczeń–marzec 2014 r. stworzył dla pracownika ochrony, zatrudnionego w równoważnym 
systemie czasu pracy, harmonogram czasu pracy. W związku z faktem, że pracodawca zaplanował pracownikowi pra-
cę na dwie niedziele – 2 oraz 16 marca, wskazał w grafiku dni wolne, które należą się pracownikowi w związku z plano-
waną pracą 6 oraz 12 marca. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
W5 8.00–

20.00
8.00–
20.00

20.00–
8.00

20.00–
8.00

WN W W5 WN 8.00–
20.00

8.00–
20.00

WN W W5 20.00–
8.00

20.00–
8.00

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W W W 8.00–

20.00
8.00–
20.00

W5 WN W W W 8.00–
20.00

W W5 WN W

Legenda:
W5 – dzień wolny z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy
WN – niedziela wolna od pracy lub dzień wolny za planowaną pracę w niedzielę
W – dzień harmonogramowo wolny od pracy

Takie zaplanowanie pracownikom dni wolnych 
za pracę w niedzielę oraz święto wypełnia rosz-
czenia pracownika związane z pracą w tych 
dniach. W takim przypadku niedziela czy święto 
staje się dla pracownika zwykłym harmonogra-
mowym dniem pracy, w związku z którym, pra-
cownik ma inny dzień wolny. 

Jedna na cztery niedziele 
– wolna od pracy

Planując w harmonogramie pracę na niedzielę lub 
święto, pracodawca powinien pamiętać o jeszcze 
jednej bardzo ważnej rzeczy. Jakkolwiek przepisy 
nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do czę-
stotliwości planowania pracy w dni świąteczne, to 
ograniczają ten aspekt w odniesieniu do niedzieli. 
Pracownik ma zawsze prawo do co najmniej jed-
nej wolnej od pracy niedzieli na cztery niedziele.

Przykład

Pracodawca, układając dla pracownika grafik, za-
planował mu pracę na kolejne niedziele w następu-
jący sposób:
– 5 stycznia – niedziela wolna od pracy,
– 12, 19, 26 stycznia – niedziele pracujące,
– 2, 9, 16 lutego – niedziele pracujące,
– 23 lutego – niedziela wolna od pracy.

 
Pracodawca twierdzi, że postąpił prawidłowo, gdyż 
w każdej czwórce niedziel (zarówno styczniowych, 
jak i lutowych) zaplanował pracownikowi wolną 
niedzielę. Jest to jednak nieprawidłowe. Obowiązek 
zapewnienia co najmniej jednej wolnej od pracy nie-
dzieli na cztery niedziele oznacza, że pracodawca, 
planując pracę na jakąkolwiek niedzielę, najpóźniej 
trzecią po niej (czyli po 12 stycznia) musi oznaczyć 
w grafiku jako wolną od pracy. Powyższy plan nie 
uwzględnia zaś tego wymogu. Skoro bowiem, np. na 
12 stycznia pracownik ma zaplanowaną niedzielę 
pracującą, to najpóźniej niedziela 2 lutego musi być 
dla niego wolna od pracy. Pracodawca nieprawidło-
wo zaplanował pracę w niedziele.

Wyjątkiem od powyższego obowiązku plano-
wania czy zakazu pracy w niedziele jest system 
pracy weekendowej, w którym pracownik, jeśli 
zostało to zastrzeżone w postanowieniach jego 
umowy o pracę, wykonuje pracę jedynie w piątki, 
soboty, niedziele i święta.  

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1519–15111 § 1, art. 15112 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. 
poz. 208),
 � art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU 
nr 4, poz. 28; ost. zm. DzU z 2010 r. nr 224, poz. 1459).
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MAGDALENA KASPRZAK – prawnik, wykładowca, doktor nauk prawnych, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego 

Inspektoratu Pracy, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Zatrudnienie nauczyciela w trakcie 
trwania roku szkolnego
W razie zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nie-
obecnego nauczyciela organ prowadzący szkołę może zatrudnić nauczyciela w trak-
cie roku szkolnego, np. od nowego semestru. W tej sytuacji może zawrzeć z nowym 
nauczycielem umowę o pracę na czas określony. Takiemu nauczycielowi przysługuje 
większość uprawnień pracowniczych, nie ma jednak prawa do urlopu dla poratowania 
zdrowia. 

W przypadku pracowników podlegających prze-
pisom ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pra-
cy (dalej: k.p.), zatrudnienie na czas określony 
nie jest niczym szczególnym. Przepisy Kodeksu 
pracy nie przewidują szczególnych ograniczeń 
dopuszczalności zatrudniania na podstawie tzw. 
terminowych umów o pracę. Umowy takie są do-
puszczalne praktycznie w każdej sytuacji. Nie 
mówimy tutaj o ograniczeniach wynikających 
z art. 251 k.p., związanych z liczbą zawieranych 
umów na czas określony (3. umowa zawarta na 
czas określony przekształca się automatycznie 
w umowę na czas nieokreślony), a jedynie o sa-
mej możliwości ich zawierania. 

Nauczyciele to grupa zawodowa, która podlega 
przepisom szczególnym. W pierwszej kolejności 
kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli re-
guluje ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (dalej: Karta Nauczyciela). Dopiero 
w sytuacjach nieuregulowanych jej przepisami 
można stosować przepisy Kodeksu pracy (art. 91c 
Karty Nauczyciela). 

Zatrudnienie nauczyciela 
na czas określony 

Z nauczycielem można również zawrzeć umowę 
na czas określony. Zatrudnienie na podstawie ta-
kiej umowy dopuszczalne jest jedynie w szcze-
gólnych przypadkach określonych przepisami 
Karty Nauczyciela. 

Pierwsza grupa warunków uzasadniających 
terminowe zatrudnienie nauczyciela dotyczy osób 
podejmujących pracę w szkole po raz pierwszy. 

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, 
ale nieposiadającą przygotowania pedagogiczne-
go, można zawrzeć umowę o pracę na czas okre-
ślony, gdy: 
■  jest to uzasadnione potrzebami szkoły oraz 
■  zatrudniana osoba zobowiąże się do uzyskania 

przygotowania pedagogicznego w trakcie odby-
wania stażu (art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela). 

Przykład 

Nauczyciel stażysta z przyczyn od siebie niezawinio-
nych nie uzyskał przygotowania pedagogicznego 
w ramach odbywania rocznego stażu. Dyrektor za-
warł z nauczycielem drugą umowę o pracę na kolej-
ny rok szkolny. Po zakończeniu wydłużonego stażu 
dyrektor planuje zatrudnić nauczyciela również na 
czas określony. Taka umowa będzie jednak niepra-
widłowa, brak bowiem podstaw do zatrudnienia po 
raz trzeci takiego nauczyciela na podstawie umowy 
terminowej. W takim przypadku 3. umowa na czas 
określony stanie się z mocy prawa (art. 251 k.p.) 
umową zawartą na czas nieokreślony.

Natomiast, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyż-
szego z 2 września 1999 r., przepis (...) Karty Na-
uczyciela, według którego nawiązanie stosunku 
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pracy z nauczycielem na czas określony może na-
stąpić wyłącznie w razie zaistnienia potrzeby wy-
nikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa 
nieobecnego nauczyciela, wyłącza stosowanie 
art. 251 k.p. (I PKN 235/99, OSNP 2001/3/64, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Druga grupa warunków uzasadniających za-
trudnienie nauczyciela na podstawie umowy 
o pracę zawartej na czas określony dotyczy szer-
szego grona nauczycieli. Z nauczycielami stosu-
nek pracy na podstawie umowy na czas określo-
ny, w tym również w trakcie roku szkolnego, 
może zostać zawarty jedynie w przypadku: 
■  zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji 

nauczania lub 
■  zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 

ust. 7 Karty Nauczyciela). 
(…) Zastępstwo nieobecnego nauczyciela (…) 

występuje w przypadku czasowej nieobecności, 
związanej z okresowym zwolnieniem od pracy 
i przewidywanym powrotem do jej wykonywania. 
W przypadku potrzeby zastępstwa nieobecnego 
nauczyciela i równoczesnego rozwiązania stosun-
ku pracy z innym nauczycielem, o przydziale zajęć 
prowadzonych uprzednio przez nich decyduje 
pracodawca w planie organizacyjnym szkoły (…) 
– wyrok SN z 1 lipca 1998 r., I PKN 222/98, 
OSNP 1999/15/483.

Warunki te dotyczą: 
■  osób rozpoczynających pracę w szkole, 
■  nauczycieli kontraktowych, 
■  nauczycieli mianowanych, 
■  nauczycieli dyplomowanych. 

Zatrudnienie na czas określony, uzasadnione or-
ganizacją nauczania lub zastępstwem nieobecnego 
nauczyciela, dopuszczalne jest również w przy-
padku nauczyciela, który nie posiada wymaganych 
kwalifikacji. Dokonuje się tego za zgodą organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, pod warun-
kiem że nie ma możliwości zatrudnienia na tym 
stanowisku innej osoby posiadającej wymagane 
kwalifikacje (art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela). 

Szczególne przypadki, w których dopuszczalne 
jest zatrudnienie nauczyciela na czas określony, 
nie mogą wynikać np. jedynie z uznania dyrektora 
szkoły. Sąd Najwyższy w wyroku z 15 września 
2006 r. potwierdził to stanowisko, przyznając, że 
wyjątek dopuszczający zatrudnienie nauczyciela 
mianowanego na podstawie umowy o pracę na 
czas określony został uregulowany w art. 10 ust. 7 
Karty Nauczyciela. Jest to możliwe tylko wtedy, 

gdy zachodzi potrzeba zastępstwa nieobecnego 
nauczyciela lub potrzeba wynikająca z organizacji 
nauczania. Przepis ten, jako regulujący wyjątek 
od zasady, należy stosować ściśle. Zatrudnienie 
nauczyciela mianowanego na podstawie umowy 
o pracę na czas określony jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy staje się to konieczne w świetle wynika-
jących z tego przepisu przesłanek. Taka wyjątkowa 
podstawa zatrudnienia nie może być zależna 
od uznania pracodawcy. Byłoby to sprzeczne 
z gwarancyjnym charakterem norm prawnych re-
gulujących stosunek pracy nauczyciela mianowa-
nego (I PK 62/06, niepubl., więcej: ekspert3.infor-
lex.pl). 

Inne zasady wynagradzania 
zatrudnionych na czas określony

Wysokość wynagrodzenia przysługującego na-
uczycielom uzależniona jest od uzyskanego przez 
nich stopnia awansu zawodowego. Im wyższy sto-
pień awansu, tym wynagrodzenie jest większe. 

Pomimo że nauczyciele zatrudnieni na czas 
określony, w tym również w trakcie trwania roku 
szkolnego, są nauczycielami, to jednak wynagra-
dzani są na nieco innych zasadach. Dla celów pła-
cowych są oni traktowani jak nauczyciele stażyści 
(chyba że posiadają wyższy stopień awansu zawo-
dowego). 

Zatrudnieni w trakcie roku 
szkolnego nauczyciele 
w zakresie wynagradzania 
są traktowani jak nauczyciele 
stażyści, chyba że posiadają 
wyższy stopień awansu 
zawodowego. 

Do nauczycieli zatrudnionych na czas określo-
ny, którzy nie posiadają wymaganych kwalifika-
cji, nie stosuje się przepisów dotyczących awansu 
zawodowego nauczycieli.

Inne zasady obowiązują nauczycieli posiadają-
cych kwalifikacje wymagane do zajmowania 
określonego stanowiska w szkole. Taki nauczy-
ciel zatrudniony na czas określony (również 
w trakcie roku szkolnego) w związku z organiza-
cją pracy w szkole lub koniecznością zastępstwa 
innego nauczyciela może wystąpić z wnioskiem 
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o niestosowanie wobec niego przepisów dotyczą-
cych awansu zawodowego nauczycieli. 

Nagroda jubileuszowa 
dla wszystkich uprawnionych 

Prawa do nagrody jubileuszowej nabywa każdy na-
uczyciel, pod warunkiem że ma wymagany staż 
pracy (art. 47 Karty Nauczyciela). Fakt zatrudnia-
nia nauczyciela na podstawie umowy o pracę na 
czas określony, np. w trakcie trwania roku szkolne-
go, nie ma wpływu na jego prawo do tej nagrody. 

Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela 
do nagrody jubileuszowej zalicza się bowiem 
wszystkie zakończone okresy zatrudnienia na-
uczyciela. Ponadto zalicza się również inne okre-
sy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają 
one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze. 

Trzynastka proporcjonalnie 

Zasady przyznawania i wypłaty dodatkowego wy-
nagrodzenia rocznego zostały określone przepisa-
mi ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jedno-
stek sfery budżetowej. 

W szczególnych przypadkach 
przepracowanie okresu 
krótszego niż 6 miesięcy 
uprawnia do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, 
w wysokości proporcjonalnej do 
przepracowanego okresu. 

Trzynastka jest wypłacana pracownikowi – na-
uczycielowi po przepracowaniu nienagannie całe-
go roku kalendarzowego. Jest to warunek uzyska-
nia prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego w pełnej wysokości. 

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w da-
nym roku kalendarzowym, warunkujące uzyska-
nie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocz-
nego, nie jest wymagane m.in. w przypadku 
nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalen-
darzowego z nauczycielem i nauczycielem akade-
mickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szko-
ły wyższej). 

Przykład

Nauczyciel został zatrudniony w szkole na zastęp-
stwo od 21 października 2013 r. do końca czerw-
ca 2014 r. Rok szkolny w tej szkole rozpoczyna się 
1 września. Ze względu na zatrudnienie w trakcie 
roku kalendarzowego nauczyciel domaga się trzy-
nastki za 2013 r. Trzynastka temu nauczycielowi nie 
przysługuje, ponieważ zatrudnienie nie nastąpiło 
wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, zgodnie z przy-
jętą w danej szkole organizacją pracy. Nauczyciel 
może nabyć prawo jedynie do trzynastki za 2014 r., 
pod warunkiem że faktycznie przepracuje okres od 
początku stycznia do końca czerwca 2014 r., czyli 
wymagane 6 miesięcy pracy.

Nagroda za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze 

Zatrudnienie na czas określony, w tym również 
w trakcie roku szkolnego, nie pozbawia nauczy-
ciela możliwości ubiegania się o nagrodę za 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
obowiązujących od 1 września 2013 r. 

Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
Magister z przygotowaniem pedagogicznym 2265 2331 2647 3109
Magister bez przygotowania pedagogicznego (tytuł zawodowy licencja-
ta lub inżyniera z przygotowaniem)

1993 2042 2306 2707

Licencjat (inżynier) bez przygotowania pedagogicznego, nauczyciel po 
ukończeniu kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium 
języków obcych

1759 1802 2024 2366

Pozostałe wykształcenie 1513 1548 1724 2006

Objaśnienia: 
Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najniższy posiadany przez 
nauczyciela poziom wykształcenia.
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osiągnięcia. Jednym z podstawowych warunków 
niezbędnych do jej uzyskania jest przepracowanie 
w danej szkole lub placówce co najmniej 2 lat 
(art. 49 ust. 3 Karty Nauczyciela). Nauczyciel, 
który będzie miał taki staż pracy, niezależnie od 
rodzaju umowy stanowiącej podstawę jego sto-
sunku pracy, może starać się o nagrodę. 

Urlopy wypoczynkowe 

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych na-
uczycielom są uzależnione przede wszystkim od ro-
dzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

Placówki feryjne 

Nauczyciele szkół, w których organizacji przewi-
dziano ferie szkolne, mają prawo do urlopu w wy-
miarze równym okresowi ferii zimowych oraz let-
nich i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karty 
Nauczyciela). Urlop wypoczynkowy tych nauczy-
cieli trwa zatem przez okres 2 tygodni w czasie ferii 
zimowych oraz od dnia zakończenia zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych (druga połowa czerwca) 
do dnia zakończenia roku szkolnego (31 sierpnia). 

W sytuacji gdy nauczyciel jest zatrudniony 
w szkole przez co najmniej 10 miesięcy, nabywa 
prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 
odpowiadającym okresowi ferii szkolnych prze-
widzianych w tej szkole. 

Natomiast w sytuacji gdy przepracował okres 
krótszy niż 10 miesięcy, nabędzie prawa do urlo-
pu wypoczynkowego jedynie w wymiarze propor-
cjonalnym do określonego w umowie okresu pro-
wadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela). 

Placówki nieferyjne

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w któ-
rych nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje 
prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 
35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie ur-
lopów (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela). Jedno-
cześnie w przypadku udzielania nauczycielom za-
trudnionym w placówkach nieferyjnych urlopów 
wypoczynkowych należy kierować się zasadami 
określonymi w przepisach Kodeksu pracy.

W szkole nieferyjnej 
nauczyciel, którego stosunek 
pracy zostaje nawiązany 
lub ustaje w trakcie roku 
kalendarzowego, ma prawo 
do urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze proporcjonalnym 
do przepracowanego w danym 
roku okresu.

Urlopy zdrowotne 
– nie dla wszystkich

Również urlopy dla poratowania zdrowia nie 
są udzielane wszystkim nauczycielom. Prawo 
do takiego urlopu uzyskują nauczyciele, któ-
rzy: 
■ są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, 
■ są zatrudnieni na czas nieokreślony, 
■  mają przepracowane co najmniej 7 lat w szkole 
– art. 73 Karty Nauczyciela. 

Przepis ten nie pozostawia wątpliwości co do 
tego, że nauczyciele zatrudnieni na czas określo-
ny nie uzyskają prawa do urlopu zdrowotnego. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 �  art. 251 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
 �  art. 10, art. 47, art. 49 ust. 3, art. 64 ust. 1 i ust. 3–5a, art. 73, 
art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(j.t. DzU z 2014 r. poz. 191),
 �  art. 2–4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodze-
niu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. DzU 
z 2013 r. poz. 1144),
 � rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432; 
ost. zm. DzU z 2011 r. nr 296, poz. 1754),
 � § 2, załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, 
poz. 181; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 913),
 � rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 paź-
dziernika 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do 
nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania 
i wypłacania (DzU nr 128, poz. 1418).

W numerze 11/2014 Serwisu PP w dziale PRAWO PRACY napiszemy:
„Czy pracodawca może zmienić warunki pracy pracowników chronionych”.
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AGNIESZKA OLEKSIAK – specjalista w zakresie prawa pracy 

Kogo pracodawca może upoważnić 
do dokonywania czynności 
z zakresu prawa pracy
Do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oprócz pracodawcy chcemy 
upoważnić także inne osoby. Czy osobą upoważnioną może być tylko osoba zatrud-
niona w naszym zakładzie, czy również spoza zakładu, np. żona właściciela firmy? 
Jak powinno wyglądać takie upoważnienie – pyta Czytelniczka z Gorzowa. 

Do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy 
może zostać upoważniona zarówno osoba będąca pra-
cownikiem Państwa firmy, jak i osoba fizyczna spoza 
zakładu, np. żona właściciela firmy. Może to być tak-
że inna jednostka organizacyjna, np. firma doradcza. 

Za pracodawcę będącego jednostką organiza-
cyjną czynności z zakresu prawa pracy dokonuje 
osoba lub organ zarządzający albo inna wyznaczo-
na do tego osoba (art. 31 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy). Jeśli pracodawcą jest oso-
ba fizyczna, a nie wykonuje ona takich uprawnień 
osobiście, może wyznaczyć do tego inną osobę. 

Podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa 
pracy w imieniu pracodawcy nie musi pozostawać 
z nim w stosunku pracy. Dopuszczalne jest zatem 
zarządzanie sprawami pracowniczymi zakładu pra-
cy zarówno przez osobę fizyczną (np. przez żonę 
właściciela) niepowiązaną z pracodawcą stosunkiem 
pracy, jak i np. przez zewnętrzną spółkę doradczą. 
Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, gdzie zostało utrwalone stanowisko, 
że osoba wykonująca czynności z zakresu prawa 
pracy za pracodawcę, który jest jednostką organiza-
cyjną, nie musi być objęta strukturą organizacyjną 
tej jednostki (wyrok z 5 maja 2011 r., II PK 181/10, 
niepubl., więcej: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Pracodawca może powierzyć 
wykonywanie uprawnień 
z zakresu prawa pracy np. 
zewnętrznej firmie doradczej.

Dokonanie czynności z zakresu prawa pracy 
przez organ lub inną wyznaczoną do tego osobę 
(…) nie jest uzależnione od udzielenia jej pełno-
mocnictwa (wyrok SN z 2 lutego 2001 r., I PKN 
226/00, OSNP 2002/20/488). Taki wymóg nie 
wynika z przepisów prawa. W praktyce przeważ-
nie wewnętrzne akty zakładu (np. statut spółki, 
regulamin pracy, zarządzenie) wskazują osobę re-
prezentującą pracodawcę w czynnościach z za-
kresu prawa pracy. Dokonując wskazania osoby 
uprawnionej do przeprowadzania czynności z za-
kresu prawa pracy w przepisach wewnętrznych, 
najlepiej zrobić to przez określenie stanowiska 
zajmowanego przez daną osobę. Wówczas, w ra-
zie zmiany na takim stanowisku, nie trzeba zmie-
niać przepisów wewnętrznych. 

Przykład 

W statucie spółki z o.o. ustalono, że do dokonywa-
nia wszystkich czynności z zakresu prawa pracy 
jest upoważniony prezes zarządu spółki. Natomiast 
w stosunku do prezesa zarządu do wykonywania 
takich czynności jest upoważniona rada nadzorcza. 
Takie zapisy są prawidłowe. 

Sąd Najwyższy w wyroku z 20 września 
2005 r. stwierdził, że wyznaczenie osoby dokonu-
jącej czynności z zakresu prawa pracy (…) nastę-
puje przez złożenie oświadczenia woli przez oso-
bę lub organ kierujący jednostką organizacyjną 

uprawnienia pracodawcy PRAWO PRACY
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będącą pracodawcą i wyrażenie zgody przez wy-
znaczoną osobę (II PK 412/04, OSNP 2006/13–
–14/210, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). Forma 
tego oświadczenia jest uzależniona od wewnętrz-
nych regulacji w danej jednostce organizacyjnej. 

Choć przepisy prawa nie wskazują wyraźnie, 
jaką formę powinno mieć oświadczenie o wyzna-
czeniu osoby do dokonywania czynności z zakre-
su prawa pracy, to należy uznać, że – jeśli nie jest 
to określone w aktach wewnątrzzakładowych – ze 
względów dowodowych najlepiej, aby miało for-
mę upoważnienia pisemnego. 

Ze względów dowodowych 
upoważnienie do dokonywania 
czynności z zakresu prawa 
pracy powinno mieć formę 
pisemną. 

Upoważnienie do wykonywania czynności 
z zakresu prawa pracy obejmuje zarówno indywi-
dualne stosunki pracy między pracodawcą a pra-
cownikami, np. nawiązywanie stosunków pracy, 
kształtowanie wynagrodzeń czy tworzenie regu-
laminów pracy, jak i prawa zbiorowe, np. zawiera-
nie układów zbiorowych pracy czy reprezentowa-
nie pracodawcy w sporze zbiorowym. 

Oświadczenie o uprawnieniu do dokonywania 
czynności z zakresu prawa pracy musi być złożo-
ne w sposób wyraźny i jeżeli wyznaczenie nie 
obejmuje wszystkich czynności, zarówno w spra-
wach indywidualnych, jak i zbiorowych, musi 
określać zakres upoważnienia lub zakres czynno-
ści zastrzeżonych wyłącznie do kompetencji za-
rządzającego. 

Wyznaczona osoba jest kompetentna do udzie-
lenia pełnomocnictwa innym osobom do poszcze-
gólnych czynności w zakresie prawa pracy, a tak-
że może udzielić pełnomocnictwa procesowego 
w sporach z zakresu prawa pracy (wyrok SN 
z 4 lipca 2007 r., II PK 1/07, OSNP 2008/17–
–18/250). 

Upoważnienie do dokonywania czynności 
z zakresu prawa pracy może mieć charakter ogól-
ny lub szczegółowy. Upoważnienie ogólne obej-
muje wszystkie sprawy z zakresu prawa pracy. 
Upoważnienie szczegółowe może dotyczyć kon-
kretnych czynności, np. zawierania umów o pra-
cę czy ustalania zasad wynagradzania pracow-
ników. 

Wzór upoważnienia ogólnego do 
dokonywania czynności z zakresu 
prawa pracy 

Ja, Adam Nowak, właściciel ABC Meble Adam No-
wak, z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 6, upoważ-
niam od 1 lutego 2014 r. Halinę Nowak, legitymującą 
się dowodem osobistym nr APH 123456, do dokony-
wania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy 
w stosunku do osób zatrudnionych w ABC Meble 
Adam Nowak oraz do zawierania umów o pracę. 
                  Adam Nowak 
    właściciel 

    Dnia 1.02.2014 r.
     przyjęłam upoważnienie
      Halina Nowak

Wzór upoważnienia szczególnego 
do dokonywania czynności z zakresu 
prawa pracy 

Ja, Adam Nowak, właściciel ABC Meble Adam No-
wak, z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 6, upoważ-
niam od 1 lutego 2014 r. Halinę Nowak, legitymującą 
się dowodem osobistym nr APH 123456, do dokony-
wania czynności z zakresu prawa pracy związanych 
z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy. 
                                 Adam Nowak
    właściciel 

    Dnia 1.02.2014 r.
     przyjęłam upoważnienie
      Halina Nowak

Wzór upoważnienia do dokonywania 
czynności z zakresu prawa pracy 
z wyłączeniem niektórych spraw 

Ja, Adam Nowak, właściciel ABC Meble Adam No-
wak, z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 6, upoważ-
niam od 1 lutego 2014 r. Halinę Nowak, legitymują-
cą się dowodem osobistym nr APH 123456, do 
dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa 
pracy, z wyłączeniem czynności związanych z usta-
laniem wysokości wynagrodzenia pracowników. 

Adam Nowak
    właściciel 

    Dnia 1.02.2014 r.
     przyjęłam upoważnienie
      Halina Nowak

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 31 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. 
nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208).



Płace i rozliczenia 
Formularz ZUS ZSWA za 2013 r.
trzeba wysłać do 31 marca 2014 r.

JOANNA GOLINIEWSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych 

W tym roku na złożenie informacji ZUS ZSWA płatnicy składek mają 
czas do 31 marca 2014 r. Obowiązku tego muszą dopełnić praco-
dawcy, którzy w 2013 r. zatrudniali pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Formularz ZUS ZSWA należy złożyć w celu 
udokumentowania okresów pracy, w których 
ubezpieczony wykonywał pracę w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze, o których mowa w ustawie o emeryturach 
pomostowych. 

Prace w szczególnych warunkach to prace 
związane z czynnikami ryzyka, które z wie-
kiem mogą z dużym prawdopodobieństwem 
spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wy-
konywane w szczególnych warunkach środowi-
ska pracy, determinowanych siłami natury lub 
procesami technologicznymi, które mimo za-
stosowania środków profilaktyki technicznej, 
organizacyjnej i medycznej stawiają przed pra-
cownikami wymagania przekraczające poziom 
ich możliwości, ograniczony w wyniku proce-
su starzenia się jeszcze przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym 
ich pracę na dotychczasowym stanowisku. 

Natomiast prace o szczególnym charakte-
rze to prace wymagające szczególnej odpo-
wiedzialności oraz szczególnej sprawności 

psychofizycznej, których możliwość należy-
tego wykonywania w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu 
lub życiu innych osób, zmniejsza się przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek 
pogorszenia sprawności psychofizycznej, 
związanego z procesem starzenia się.

Zgłoszenie na ZUS ZSWA ma służyć wy-
kazywaniu okresów, za które za pracowników 
została opłacona składka na Fundusz Emery-
tur Pomostowych. 

Termin i forma złożenia ZUS ZSWA 

Dokument ZUS ZSWA ma obowiązek prze-
kazać płatnik składek raz w roku do ZUS. 
Terminem na złożenie zgłoszenia o pracy 
„szczególnej” wykonywanej w danym roku 
jest 31 marca następnego roku kalendarzowe-
go (art. 38 ust. 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych). Termin na 
przekazanie ZUS ZSWA obowiązuje również 
w stosunku do byłych pracowników. 
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Przykład 

Jerzy P. wykonywał pracę w szczególnych wa-
runkach od 1 marca 2009 r. do dnia rozwiąza-
nia umowy o pracę, czyli do 15 lutego 2013 r. 
Za 2013 r. należy przekazać za tego pracow-
nika informację o wykonywaniu przez niego 
pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze, z wykazanym faktycznym 
okresem tej pracy (1.01.2013–15.02.2013), 
do 31 marca 2014 r. (łącznie z informacjami 
dotyczącymi innych pracowników). 

Wyjątkowo formularz ZUS ZSWA trzeba 
złożyć w trakcie roku kalendarzowego 
(art. 38 ust. 3 i 5 ustawy o emeryturach po-
mostowych), gdy: 
■  pracownik wystąpił z wnioskiem o przy-

znanie emerytury pomostowej (w terminie 
7 dni od dnia zgłoszenia wniosku o emery-
turę), 

■  płatnik składek znalazł się w upadłości lub 
likwidacji (najpóźniej w dniu przesłania 
dokumentu wyrejestrowującego ZUS 
ZWPA). 
Za pozostałych pracowników płatnik skła-

dek złoży formularze ZUS ZSWA dotyczące 
2013 r. w terminie do 31 marca 2014 r., a do-
tyczące 2014 r. – do 31 marca 2015 r. 

Zgłoszenie danych o pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze należy przekazywać w takiej samej for-
mie, jaka obowiązuje płatnika składek 
w odniesieniu do innych dokumentów zgło-
szeniowych ubezpieczonego. Nie jest możli-
we przekazanie do ZUS dokumentu ZUS 
ZSWA w postaci elektronicznej w jednym 
zestawie z dokumentami zgłoszeniowymi 
czy rozliczeniowymi (ani w programie Płat-
nik, ani w aplikacji e-Płatnik, dostępnej na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS). 

Uwzględnianie okresów pracy 
„szczególnej” w ZUS ZSWA 

Na formularzu ZUS ZSWA mają być z za-
sady przekazywane informacje tylko za tych 
pracowników, za których płatnik miał obo-
wiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur 

Pomostowych (dalej: FEP). W formularzu 
ZUS ZSWA powinny zostać wykazane 
wszystkie okresy, za które faktycznie została 
opłacona składka na FEP (począwszy od 
2010 r.). Płatnik powinien natomiast pomijać 
wszystkie okresy, za które nie była należna 
składka na FEP. Są to zatem okresy: 
■  niezdolności do pracy, za które zostały wy-

płacone wynagrodzenia chorobowe, zasi-
łek chorobowy lub świadczenie rehabilita-
cyjne,

■  za które pracownik otrzymał zasiłek opie-
kuńczy bądź macierzyński,

■  urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatne-
go oraz służby wojskowej. 

Przykład 

Pracownik jest zatrudniony od 16 maja 1975 r. 
na stanowisku maszynisty lokomotyw spa-
linowych. Jest niezdolny do pracy z powodu 
choroby od 17 września 2013 r. W bloku III.B 
ZUS ZSWA „Dane o pracy w szczególnych wa-
runkach/o szczególnym charakterze” należy 
wykazać okres pracy od 1 stycznia 2013 r. do 
dnia poprzedzającego niezdolność do pra-
cy (16 września 2013 r.), za którą pracownik 
otrzymał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek 
chorobowy. 

Sporządzanie ZUS ZSWA 

Formularz ZUS ZSWA został zamieszczony 
w programie Płatnik. Można go utworzyć 
manualnie, wypełniając pusty formularz uzy-
skany za pomocą polecenia „Nowy”, użytego 
w widoku ikony „ZUS ZSWA”. Lepszą opcją 
jest korzystanie z kreatora dokumentu ZUS 
ZSWA. Program wspiera użytkownika w za-
kresie automatycznego tworzenia tego doku-
mentu na podstawie danych o pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze zgromadzonych w kartotece 
ubezpieczonego. Kreator dokumentów ZUS 
ZSWA umożliwia utworzenie dokumentu tyl-
ko dla ubezpieczonych, którzy w kartotece 
mają zarejestrowane okresy pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze w danym roku. 
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Aby automatycznie utworzyć dokument, 
należy wykonać następujące czynności: 

Krok 1. 
Wprowadzić dane o pracy „szczególnej” 
W tym celu w „Kartotece ubezpieczonego” 
w zakładce „Inne dane” należy wypełnić 
wszystkie wymagane informacje o wykony-
waniu przez pracownika ww. pracy, tj.: 
■  kod tytułu ubezpieczenia (01 10 xx), 
■  odpowiedni kod pracy wybrany ze słow-

nika, 
■  okres pracy „od” – w kartotece programu 

Płatnik okres ten nie może być wcześniej-
szy niż 01.01.2009 także w przypadku, gdy 
pracownik był zatrudniony na tym stano-
wisku przed dniem wejścia w życie ustawy 
o emeryturach pomostowych i jest to wła-
ściwie jedyne ograniczenie. Poza tym 
w kartotece można zapisać okres w dowol-
ny sposób, np. od 1.01.2009 do 31.12.2013. 
Jeśli nie było przerw w wykonywaniu pra-
cy „szczególnej”, program wybierze do 
ZSWA okres zgodny z identyfikatorem, 
czyli np. od 1.01.2013 do 31.12.2013, jeżeli 
tworzonym dokumentem będzie ZUS 
ZSWA za 2013 r. Gdy w kartotece istnieje 
wpis z poprzedniego roku (1.09.2009–
–31.12.2012), to bieżące okresy można do-
pisać (np. 1.01.2013–31.12.2013) lub tylko 
zmienić datę końcową z 31.12.2012 na 
31.12.2013, 

■  okres pracy „do” – okres ten nie może być 
późniejszy niż 31 grudnia roku, za który 
jest przekazywana informacja, 

■  wymiar czasu pracy, w jakim pracownik 
wykonywał prace w szczególnych warun-
kach/o szczególnym charakterze (w okre-
sie, za jaki jest składana ta informacja; 
a jeśli wymiar się zmieniał – odrębnie dla 
okresu pracy w poszczególnych wymia-
rach). 
Jeżeli pracownik wykonuje prace „szcze-

gólne” nieprzerwanie, okres ten może być 
wpisany łącznie. Jeśli jednak w okresie wy-
konywania tej pracy były przerwy spowo-
dowane np. chorobą własną lub członka ro-
dziny, okresy pracy należy wykazać roz-
dzielnie, pomijając okres niewykonywania 
tej pracy. 

 Z dokumentu ZUS ZSWA 
musi wynikać okres, w jakim 
pracownik nie wykonywał 
pracy „szczególnej” z powo-
du np. własnej choroby. 

Krok 2.
Utworzyć ZUS ZSWA 
W następnej kolejności należy utworzyć do-
kument ZUS ZSWA za pomocą kreatora na 
podstawie wprowadzonych danych. W tym 
celu należy: 
■  wybrać z górnego menu opcję „Narzę-

dzia”, a następnie polecenie „Twórz zgło-
szenie ZUS ZSWA”, 

■  uzupełnić wartości w odpowiednich po-
lach edytowanego dokumentu ZUS ZSWA. 
Możliwe jest utworzenie zgłoszenia lub 

korekty ZSWA za wszystkich lub za wybra-
nych ubezpieczonych. 

Import ZSWA z programu 
kadrowego 

Innym sposobem na uzupełnienie danych 
o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze jest import doku-
mentów ZUS ZSWA z programu kadrowo-pła-
cowego. Należy jednak pamiętać, że w przeci-
wieństwie do innych dokumentów podczas 
importu ZUS ZSWA nie są tworzone kartoteki 
dla nowych ubezpieczonych (osób, które nie 
miały kartoteki w programie Płatnik), a więc 
dokumenty dla nowych osób nie zostaną 
wczytane. Dla nowych ubezpieczonych naj-
pierw należy utworzyć kartotekę (ręcznie lub 
przez import innego dokumentu), a dopiero 
później wczytać dokument ZUS ZSWA. 

Jeśli na ZUS ZSWA przygotowywanym za 
2013 r. (w polu I.01. „Identyfikator zgłosze-
nia” jest rok 2013), tworzonym drogą importu 
lub przy użyciu polecenia „Nowy” w polach 
„Okres pracy szczególnej”, „Od” i „Okres 
pracy szczególnej”, „Do” zostanie podany 
inny rok niż 2013, to taki dokument jest wy-
pełniony błędnie. Błąd zostanie wykryty przez 
program i musi zostać poprawiony „ręcznie”. 
Przy tworzeniu dokumentu za pomocą kreato-
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ra program automatycznie dobiera okresy pra-
cy „szczególnej” z kartoteki ubezpieczonego 
i tego typu błąd nie powinien się pojawić. 

Sporządzanie ZUS ZSWA 
w aplikacji e-Płatnik 

Dokument ZUS ZSWA można również utwo-
rzyć w aplikacji e-Płatnik, dostępnej dla płat-
ników składek posiadających swoje konto 
w Nowym Portalu Informacyjnym ZUS. Two-
rzenie tego dokumentu jest wspierane kreato-
rem. 

Aby uruchomić kreator, należy wybrać 
z menu pozycję Kreatory -> Zgłoszenie ZUS 
ZSWA i potem postępować według kroków 
kreatora. Kreator może działać w trybie: 
■  zgłoszenia zbiorczego, 
■  zgłoszenia dla wskazanych ubezpieczo-

nych, 
■  korekty dla wskazanych ubezpieczonych. 

Wybór „Zgłoszenia dla wskazanych ubez-
pieczonych” różni się od „Zgłoszenia zbior-
czego” dodatkową czynnością polegającą na 
manualnym wskazaniu ubezpieczonych, któ-
rzy powinni zostać objęci raportem. 

Dane o pracy w szczególnych warunkach/
/o szczególnym charakterze uzupełnia się 
w kolejnych krokach kreatora. Można je rów-
nież uzupełnić na podobnych zasadach, jak 
w tradycyjnym programie Płatnik. W tym 
celu w Rejestrze ubezpieczonych po naciśnię-
ciu przycisku „Podgląd” należy przejść do 
zakładki „Inne dane” i tam uzupełnić braku-
jące informacje. W przebiegu kreatora będzie 
można je również edytować. 

Instrukcja wypełniania druku 

I. DANE ORGANIZACYJNE 
■  W polu 01 – należy wpisać identyfikator 

zgłoszenia (numer/rok), czyli 001 2013. 
Numer – oznacza numer raportu za dany 

rok kalendarzowy. Pierwszy dokument za 
dany rok kalendarzowy ma numer 001. Doku-

ment elektroniczny może zawierać dowolną 
liczbę pozycji (bloków) dotyczących zarówno 
tego samego, jak i innych ubezpieczonych. 

Następne dokumenty ZUS ZSWA (doty-
czące tego samego roku kalendarzowego, ale 
składane w innych terminach) należy nume-
rować kolejnymi identyfikatorami (z zakresu 
002–999). Nie ma przy tym znaczenia, czy 
dokument jest zestawieniem zbiorczym, czy 
nie oraz czy w dokumencie dokonywane są 
zgłoszenia, czy korekty zgłoszeń. Nie należy 
składać więcej niż jednego dokumentu z da-
nym identyfikatorem (rysunek 1).

Dokument ZUS ZSWA może być składany 
jako: 

1) roczne zestawienie składane zbiorczo 
za ubezpieczonych wykonujących pracę 
w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze, które może zawierać pozy-
cje: 
–  za wszystkich ubezpieczonych, którzy 

w 2013 r. wykonywali pracę „szczególną” 
– nawet jeśli płatnik przekazał już za nie-
których pracowników ZUS ZSWA na ich 
wniosek; w zestawieniu zbiorczym pra-
cownicy ci mogą zostać powtórzeni, 

–  za pozostałych ubezpieczonych (tj. z pomi-
nięciem tych, za których płatnik przekazał 
prawidłowe ZUS ZSWA w poprzednim 
roku), którzy jeszcze nie zostali zgłoszeni 
za 2013 r. albo zostali zgłoszeni, ale ko-
nieczna jest korekta tego zgłoszenia; 
2) jednorazowe (imienne) zgłoszenie – w sy-

tuacji gdy ubezpieczony w trakcie roku wy-
stąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury 
pomostowej; 

3) korekta zgłoszenia imiennego (pojedyn-
czego ubezpieczonego); 

4) zgłoszenie zbiorcze – w sytuacji gdy 
płatnik jest w trybie likwidacji lub upadłości. 
■  Pól 02 i 03 – nie wypełnia się. 

II.  DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 
Blok ten należy wypełnić, wpisując dane 

podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS 

Rysunek 1
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ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, 
a w przypadku zmiany/korekty danych iden-
tyfikacyjnych płatnika składek – dane podane 
w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wnio-
sku CEIDG-1. 
■  W polu 01 – należy wpisać NIP, nie od-

dzielając kreskami poszczególnych czło-
nów. 

■  W polu 02 – należy wpisać numer REGON. 
■  Pola 03–05 – wypełnia płatnik składek bę-

dący osobą fizyczną: 
– w polu 03 – należy wpisać numer PESEL, 
– pola 04 i 05 – wypełnia się wyłącznie 

w sytuacji, gdy płatnikowi nie nadano nume-
rów: NIP, REGON lub PESEL albo jednego 
z nich: 
■  w polu 04 – w zależności od rodzaju doku-

mentu należy wpisać: 
 – 1 – w przypadku dowodu osobistego, 
– 2 – w przypadku paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 
obywatela Unii Europejskiej; 

■  w polu 05 – należy wpisać serię i numer 
– odpowiednio do kodu wpisanego 
w pole 04 – dowodu osobistego, pasz-
portu lub innego dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość obywatela Unii Euro-
pejskiej; 

■  w polu 06 – należy wpisać nazwę skróco-
ną płatnika, jaka została podana w zgło-
szeniu płatnika składek lub we wniosku 
CEIDG-1. 

■  Pola 07–09 – wypełnia płatnik składek bę-
dący osobą fizyczną: 
– w polu 07 – należy wpisać nazwisko 

płatnika składek, 
– w polu 08 – należy wpisać pierwsze imię 

płatnika składek, 
– w polu 09 – należy wpisać datę urodze-

nia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok) (pra-
widłowo wypełniony Blok II przedstawia ry-

sunek 2).

III.A.  DANE IDENTYFIKACYJNE 
UBEZPIECZONEGO 

W tym bloku należy wykazać dane podane 
w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA 
a w przypadku zmiany/korekty danych iden-
tyfikacyjnych ubezpieczonego – dane podane 
w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA. W zależ-
ności od tego, czy dokonujemy zgłoszenia 
czy korekty, należy: 
■  w przypadku pierwszorazowego zgłosze-

nia osoby jako pracownika wykonującego 
pracę w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze – w polu 01 
wpisać „X”, 

■  w przypadku zgłoszenia korekty danych 
w polu 02 wpisać „X”.  

Przykład 

W pierwszym zgłoszeniu płatnik podał dwa 
okresy pracy w szczególnych warunkach: 
■  01.01.2013–31.03.2013, 
■  01.05.2013–31.12.2013. 
W dokumencie korygującym podał nato-
miast jeden okres: 01.01.2013–30.06.2013. 
To oznacza, że w całym 2013 r. pracownik 
pracował w szczególnych warunkach tylko 
w okresie 01.01.2013–30.06.2013. 

■  W polu 03 – należy wpisać numer PESEL 
osoby wykonującej pracę w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze. 

■  Pola 04 nie wypełnia się. 
■  Pola 05 i 06 – należy wypełnić wyłącznie 

w sytuacji, gdy osoba wykonująca pracę 
w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze nie posiada numeru 
identyfikacyjnego PESEL: 
– w polu 05 – w zależności od rodzaju do-

kumentu należy wpisać: 
Rysunek 2
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■  1 – w przypadku dowodu osobistego, 
■  2 – w przypadku paszportu lub innego do-

kumentu potwierdzającego tożsamość 
obywatela Unii Europejskiej, 
– w polu 06 – należy wpisać serię i numer 

– odpowiednio do kodu wpisanego w polu 05 
– dowodu osobistego, paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 
obywatela Unii Europejskiej. 
■  W polu 07 – należy wpisać nazwisko oso-

by wykonującej pracę w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze. 

■  W polu 08 – należy wpisać pierwsze imię. 
■  W polu 09 – należy wpisać datę urodzenia 

(prawidłowo wypełnione dane identyfikacyj-
ne ubezpieczonego przedstawia rysunek 3). 

III.B.  DANE O PRACY W SZCZEGÓLNYCH 
WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM 
CHARAKTERZE 

■  W polu 01 – należy wpisać sześcioznako-
wy kod tytułu ubezpieczenia. 
Na dokumencie ZUS ZSWA mogą wystą-

pić wyłącznie następujące kody tytułu ubez-
pieczenia: 01 10, 01 11, 01 20, 01 25, 01 26, 
05 20, 05 30. 

W razie użycia innych kodów w programie 
Płatnik wystąpi błąd krytyczny. Wynika to 
z zasady, że ustawa o emeryturach pomosto-
wych dotyczy wyłącznie pracowników oraz 
ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej 
lub artystycznej (tancerzy zawodowych), wy-
konujących prace związane z bardzo ciężkim 
wysiłkiem fizycznym po 31 grudnia 2008 r. 
■  W polu 02 – należy wpisać 3-znakowy kod 

pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze wymieniony 
w części III załącznika nr 18 do rozporzą-
dzenia składkowego. 

■  W polach 03 i 04 – należy podać okres wy-
konywania pracy „szczególnej”: 

–  w polu 03 – należy wpisać datę (dd/mm/
/rrrr), od kiedy rozpoczął się okres wyko-

nywania pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze z podane-
go kodu pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, 

 –  w polu 04 – należy wpisać datę, do kiedy 
trwał okres wykonywania pracy. 
Data w polu 03 „Od” (dd/mm/rrrr) nie 

może być późniejsza od daty w polu 04 „Do” 
(dd/mm/rrrr). Jeśli obie daty będą takie same, 
przyjmuje się, że pracownik pracował 
w szczególnych warunkach lub wykonywał 
pracę o szczególnym charakterze dokładnie 
1 dzień. Data w polu 03 „Od” (dd/mm/rrrr) 
nie może być wcześniejsza niż: 

– 1 stycznia roku poprzedzającego – jeśli 
zgłoszenie jest przekazywane za rok poprzed-

ni; w informacji składanej w 2014 r. nie może 
to być data wcześniejsza niż 1 stycznia 
2013 r., 

– 1 stycznia roku bieżącego – jeśli zgłosze-
nie jest przekazywane w roku, w trakcie któ-
rego ubezpieczony wystąpił z wnioskiem 
o przyznanie emerytury pomostowej lub płat-
nik został postawiony w stan likwidacji lub 
upadłości. 

Data w polu 04 „Do” (dd/mm/rrrr) nie 
może być późniejsza niż: 

– 31 grudnia roku poprzedzającego – jeśli 
zgłoszenie jest przekazywane za rok poprzedni, 

– dzień wypełnienia zgłoszenia – jeśli 
zgłoszenie jest przekazywane w roku, w trak-
cie którego ubezpieczony wystąpił z wnio-
skiem o przyznanie emerytury pomostowej 
lub w trakcie którego płatnik został postawio-
ny w stan likwidacji lub upadłości. 

W składanym dokumencie okres obowią-
zywania kodu pracy musi być domknięty. 
Data „Do” musi być podana również wtedy, 
gdy dokument jest składany w ciągu roku. 
■  W polu 05 – należy wpisać wymiar czasu 

pracy, w którym była wykonywana praca, 
w postaci ułamka zwykłego, np.: 

Rysunek 3
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–  1/2 – dla połowy pełnego wymiaru czasu 
pracy, 

–   7/8 – dla siedmiu ósmych wymiaru czasu 
pracy lub 

 –  150/176 – gdy wymiar czasu pracy jest 
określony w godzinach (prawidłowo wypeł-
niony Blok III.B. Dane o pracy w szczegól-

nych warunkach/o szczególnym charakte-
rze przedstawia rysunek 4). 
Jeżeli liczba okresów pracy w szczegól-

nych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze przekracza 4, na dokumencie ZUS ZSWA 
należy wypełnić dla danego ubezpieczonego 
następny blok, odpowiednio od III do VI. 

VII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK 

W tym bloku płatnik poświadcza prawdzi-
wość wykazanych danych. 
■  W polu 01 – należy wpisać datę wypełnie-

nia formularza (dzień/miesiąc/rok). 

■  W polu 02 – płatnik składek lub osoba przez 
niego upoważniona musi złożyć podpis. 

■  W polu 03 – należy umieścić pieczątkę 
płatnika składek (jeśli płatnik ją posiada) 
(prawidłowo wypełniony Blok VII przed-
stawia rysunek 5). 

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 12, art. 35–41 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. DzU nr 237, poz. 1656; ost. zm. DzU z 2012 r. 
poz. 637),
 � art. 18 ust. 1–2 i ust. 8, art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717). 
 � rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpie-
czeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygują-
cych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1101). 

Odpowiedzi na pytania Czytelników
Jak wykazać pracowników na formularzu 
ZUS ZSWA? 

Jestem kadrową w przedsiębiorstwie autobu-
sowym. W marcu 2014 r. jeden z kierowców 
zamierza zgłosić wniosek o przyznanie eme-
rytury pomostowej i odejść z pracy. Pracuje 
u nas w szczególnych warunkach nieprze-
rwanie od 1995 r. Od 1 stycznia 2009 r. jest to 

praca o szczególnym charakterze, wymienio-
na w załączniku nr 2 do ustawy pomostowej. 
W jaki sposób powinniśmy potwierdzić mu 
okres wykonywania pracy „szczególnej” w la-
tach 1995–2008 oraz po 2008 r.? 

Okresy wykonywania pracy w szczegól-
nych warunkach przypadające przed 2009 r. 
należy potwierdzić odpowiednimi wpisami 
w świadectwie pracy. Z kolei praca o szcze-

Agnieszka Zot

Prezes Zarządu
NIVA – INWEST S.A.

Rysunek 4
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gólnym charakterze świadczona po 2008 r. 
zostanie uwzględniona przez ZUS na podsta-
wie danych wykazywanych w zgłoszeniach 
ZUS ZSWA. 

Prace kierowców autobusów zostały wy-
mienione w tzw. nowych wykazach jako pra-
ca o szczególnym charakterze. Na potwier-
dzenie wykonywania jej przed 1 stycznia 
2009 r. powinni Państwo wystawić pracowni-
kowi zaświadczenie wskazujące okres i wy-
miar tej pracy, a także zajmowane stanowi-
sko z powołaniem załącznika nr 2 do ustawy 
pomostowej oraz punktu 8 tego załącznika. 
Jeśli natomiast przekazali Państwo zgłosze-
nie na formularzu ZUS ZSWA za lata 2009–
–2013, to ZUS we własnym zakresie potwier-
dzi pracę o szczególnym charakterze wy-
konywaną w tych latach. Również okres wy-
konywania takiej pracy po 31 grudnia 2011 r. 
zostanie potwierdzony przez ZUS na pod-
stawie danych zewidencjonowanych na kon-
cie ubezpieczonego po dostarczeniu przez 
Państwa wypełnionego formularza ZUS 
ZSWA w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
przez pracownika wniosku o emeryturę po-
mostową.

Aby nabyć prawo do eme-
rytury pomostowej, pracow-
nik musi mieć udowodnione 
co najmniej 15 lat pracy 
w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charak-
terze.

Ustalając, czy pracownik ubiegający się 
o emeryturę pomostową spełnia wymóg po-
siadania co najmniej 15-letniego zatrudnie-
nia w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze, ZUS sumuje okresy 
pracy:
■  w szczególnych warunkach lub w szczegól-

nym charakterze wymienionej w starych wy-
kazach prac, wykonywanej do końca 2008 r. 
stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,

■  w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze, wymienionej w tzw. 
nowych wykazach prac (w załącznikach 

nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomosto-
wych), wykonywanej w pełnym wymiarze 
czasu pracy, niezależnie od tego, czy za-
trudnienie to miało miejsce przed 1 stycz-
nia 2009 r. czy po 31 grudnia 2008 r.

Stare wykazy prac

Pracami w szczególnych warunkach ze sta-
rych wykazów są prace wymienione w wyka-
zach A i B, stanowiących załącznik do rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku 
emerytalnego pracowników zatrudnionych 
w szczególnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze. W dziale VIII wyka-
zu A zostały wymienione prace w transporcie 
i łączności (w tym prace kierowców autobu-
sów o liczbie miejsc powyżej 15).

Okresy pracy w szczególnych warunkach 
wymienionej w starych wykazach prac zawsze 
musi potwierdzić pracodawca, wystawiając 
pracownikowi świadectwo pracy zawierające 
odpowiednie wpisy dotyczące takiego zatrud-
nienia lub odrębne świadectwo wykonywania 
pracy w szczególnych warunkach. Dokument 
ten musi być wydany na podstawie pracowni-
czej dokumentacji osobowej.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 125a ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. DzU z 2013 r. poz. 1440; 
ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1734),
 � § 1–2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie 
wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43; 
ost. zm. DzU z 1997 r. nr 61, poz. 377),
 � art. 4, art. 38, art. 50–51 i załącznik nr 2 do ustawy z 19 grudnia 
2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656; 
ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 637),
 � wykaz A dział IV, poz. 8 pkt 3 zarządzenia Nr 7 z 7 lipca 1987 r. 
w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu 
chemicznego i lekkiego (DzUrz MG nr 4, poz. 7),
 � § 1 ust. 1 pkt 17 i załącznik nr 17 do rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określe-
nia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych ra-
portów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji 
rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń 
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444; ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 1101).

DARIUSZ NOSZCZAK 
ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych
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IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Wynagrodzenie pracownika 
powracającego z urlopu 
związanego z rodzicielstwem
Pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia na dotychczasowe stanowisko pracy i z wyna-
grodzeniem nie niższym niż dotychczas otrzymywane pracownicy powracającej po zakoń-
czonym urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym. Obniżenia pensji może do-
konać albo w trybie porozumienia zmieniającego, albo przez wypowiedzenie zmieniające.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu 
rodzicielskiego pracodawca dopuszcza pracownika 
do pracy na dotychczasowym stanowisku (jeżeli nie 
jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym 
z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na 
innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifika-
cjom zawodowym), za wynagrodzeniem za pracę, 
jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu 
(art. 1821a § 6, art. 1832 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Wyjątkowo, gdy z obiektywnych przyczyn nie 
jest możliwe dopuszczenie pracownika na jego sta-
nowisko pracy sprzed urlopu (np. uległo ono likwi-
dacji, reorganizacji), pracodawca może jednostron-
nie, bez konieczności zastosowania wypowiedzenia 
zmieniającego, przenieść pracownika na stanowi-
sko równorzędne z dotychczasowym lub inne – czy-
li nawet niższe – ale związane z jego kwalifikacjami 
zawodowymi i z wynagrodzeniem, jakie otrzymy-
wałby, gdyby nie korzystał z urlopu. W takim przy-
padku pracownik ma zagwarantowane wynagrodze-
nie w wysokości uwzględniającej ewentualne 
zmiany, jakie zaszły w czasie nieobecności spowo-
dowanej urlopem związanym z rodzicielstwem.

Zmiana wysokości wynagrodzenia

Podwyższenie wynagrodzenia po urlopach zwią-
zanych z rodzicielstwem nie wymaga dokonania 

przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego 
warunki płacy urlopowanego pracownika. Za 
okres przebywania na którymś z wymienionych 
urlopów pracownikowi nie przysługuje wyrówna-
nie pensji. Wyższe wynagrodzenie przysługuje od 
dnia powrotu do pracy z urlopu. Wynika to z faktu, 
że za okres urlopu macierzyńskiego/rodzicielskie-
go przysługuje zasiłek macierzyński, a nie wyna-
grodzenie za pracę. Podstawa wymiaru pobierane-
go zasiłku również nie ulega przeliczeniu. 

Przykład

Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, któ-
ry zakończyła w lutym 2014 r. Zgodnie z umową o pracę 
zajmuje stanowisko w dziale marketingu. Po powrocie 
do pracy nie objęła ponownie posady w swoim dziale, 
gdyż liczba stanowisk została tam ograniczona. Jednak 
pracodawca przeniósł ją do działu obsługi klienta. Co 
prawda w tym dziale płace są niższe, ale pracownica 
zachowała swoje wynagrodzenie sprzed urlopu macie-
rzyńskiego. Takie postępowanie jest prawidłowe. 

Podczas nieobecności urlopowej w firmie mogą 
zmienić się zasady np. wynagrodzenia zasadnicze-
go bądź może nastąpić zniesienie danego składni-
ka (premii, dodatków). Skoro pracownik po 
urlopie ma być dopuszczony do pracy z wynagro-
dzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał 
z urlopu, to możliwe jest, aby po urlopie jego pen-
sja również została obniżona. Obniżenie wynagro-
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dzenia może zostać wprowadzone albo w drodze 
porozumienia zmieniającego, albo w drodze wypo-
wiedzenia zmieniającego. Jednak urlop macie-
rzyński czy rodzicielski są nieobecnościami uspra-
wiedliwionymi i nie wolno pracodawcy w tym 
czasie wypowiadać umowy o pracę ani warunków 
płacy w niej określonych (art. 41 i 42 k.p.). Jeżeli 
pracownik nie zgodzi się w trakcie urlopu na poro-
zumienie obniżające wynagrodzenie, to tym sa-
mym po powrocie zachowuje prawo do wynagro-
dzenia dotychczasowego, sprzed urlopu. Praco-
dawca może dopiero wtedy (nie w czasie urlopu) 
wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające, przed-
stawiając nowe stawki, które zaczną obowiązywać 
po upływie okresu wypowiedzenia. 

Przykład

Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony przeby-
wa na urlopie macierzyńskim do 13 lutego 2014 r. Od 
1 stycznia 2014 r. pracodawca zniósł dodatek moty-
wacyjny dla pracowników. Pracownica, będąc jeszcze 
na urlopie, nie podpisała porozumienia zmieniającego 
warunki płacy, wobec tego po zakończeniu urlopu, tj. od 
14 lutego, dodatek nadal jej przysługuje. Jednak 17 lute-
go pracodawca wręczył jej wypowiedzenie zmieniające 
warunki płacy, likwidujące dodatek. Okres wypowiedze-
nia wynosi dla tej pracownicy 1 miesiąc. Wobec tego, 
jeżeli pracownica przyjmie nowe warunki płacowe, 
pracodawca nie będzie musiał jej wypłacać dodatku, 
począwszy od 1 kwietnia 2014 r. 

Wynagrodzenie pracownika powracającego 
z urlopu rodzicielskiego również może podlegać 
wahaniom płacowym w firmie. W wyroku SN 
z 29 stycznia 2008 r. sąd potwierdził, że podstawą 
określenia wysokości wynagrodzenia pracownika 
powracającego do pracy po urlopie wychowaw-
czym nie jest wynagrodzenie pobierane przez nie-
go przed urlopem, lecz to przysługujące w dniu 
podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował 
przed urlopem (...) (II PK 143/07, OSNP 2009/5–
–6/67 patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

W wyroku mowa jest o urlopie wychowaw-
czym, jednak teza ma również zastosowanie do 
urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich, ze 
względu na brzmienie art. 1832 k.p., który mówi 
o prawie do wynagrodzenia aktualnego, czyli 
uwzględniającego zmiany płacowe zachodzące 
podczas przebywania na danym urlopie.

Wynagrodzenie po urlopie 
wychowawczym

Po zakończeniu urlopu wychowawczego praco-
dawca dopuszcza pracownika do pracy na dotych-
czasowym stanowisku, a jeżeli jest to niemożliwe 
– na stanowisku równorzędnym z zajmowanym 
przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowi-
sku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodo-
wym, za wynagrodzeniem nie niższym od wyna-
grodzenia za pracę przysługującego pracownikowi 
w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowa-
nym przed tym urlopem (art. 1864 k.p.). 

Regulacja ta jest trochę inna niż w przypadku 
pracowników korzystających z urlopu macierzyń-
skiego czy rodzicielskiego, nie mówi bowiem o ta-
kim wynagrodzeniu, jakie przysługiwałoby, gdyby 
nie urlop, jednak intencja ustawodawcy jest analo-
giczna. Pracownik powinien mieć zagwarantowane 
wynagrodzenie obowiązujące nie wyłącznie przed 
urlopem, ale obowiązujące w dniu podjęcia pracy, 
czyli również z uwzględnieniem zmian, jakie mia-
ły miejsce w czasie urlopu. Potwierdza to powoła-
ny już wcześniej wyrok SN.

W wynagrodzeniu pracownika 
wracającego z urlopu wychowaw-
czego pracodawca powinien 
uwzględniać waloryzacje, które 
miały miejsce w czasie nieobec-
ności spowodowanej urlopem.

Wynagrodzenie za przepracowaną 
część miesiąca

Jeżeli urlop macierzyński czy rodzicielski kończy się 
w trakcie miesiąca i pracownicy wracającej do pracy 
przysługuje wynagrodzenie w stawce miesięcznej 
w stałej wysokości, to należy ustalić wynagrodzenie za 
przepracowaną część miesiąca. Aby to zrobić, należy:
KROK 1

■  miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić 
przez 30.

KROK 2

■  otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni 
pobierania zasiłku macierzyńskiego. 

KROK 3

■  tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje 
się od wynagrodzenia przysługującego za cały 
miesiąc.
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Przykład

Pracownica zakończyła dodatkowy urlop macierzyński 
11 lutego br. Jej wynagrodzenie odpowiada stawce mi-
nimalnej, która od 1 stycznia 2014 r. wynosi 1680 zł. Za 
luty jej wynagrodzenie wyniosło:
1680 zł : 30 = 56 zł dniówki,
56 zł x 11 dni urlopu = 616 zł,
1680 zł – 616 zł = 1064 zł.

W inny sposób ustala się wynagrodzenie za 
przepracowaną część miesiąca po powrocie z ur-
lopu wychowawczego, za który nie przysługuje 
żadne wynagrodzenie ani zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego. W celu obliczenia wynagrodzenia 
(ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wyso-
kości) za przepracowaną część miesiąca, jeżeli 
pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy 
z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spo-
wodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie 
zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:
KROK 1 
■  miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić 

przez liczbę godzin przypadających do prze-
pracowania w danym miesiącu.

KROK 2

■  otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę go-
dzin nieobecności pracownika w pracy.

KROK 3

■  tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od 
wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład

Pracownica zakończyła urlop wychowawczy 11 lutego 
br. Pracuje w podstawowym systemie czasu pracy. Jej 
wynagrodzenie odpowiada stawce minimalnej, która 
od 1 stycznia 2014 r. wynosi 1680 zł. Za luty jej wyna-
grodzenie wyniosło:
1680 zł : 160 godzin w lutym = 10,50 zł,
10,50 zł x 56 godz. urlopu od 1 do 11 lutego = 588 zł, 
1680 zł – 588 zł = 1092 zł.

Ustalenie podstawy wymiaru 
wynagrodzenia chorobowego 
po urlopie

Może się zdarzyć, że pracownik kończy urlop ma-
cierzyński, rodzicielski czy wychowawczy i za-

miast wrócić do aktywności zawodowej dostarcza 
zwolnienie lekarskie. Mogą tu wystąpić co naj-
mniej dwie sytuacje:
■  pracownik nie przepracował ani jednego dnia 

po zakończeniu urlopu lub 
■  pracownik przepracował kilka dni i stał się nie-

zdolny do pracy. 
Powstaje pytanie, jak wówczas ustalić podsta-

wę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, do 
którego pracownik nabył prawo. Podstawę wy-
miaru wynagrodzenia chorobowego, tak jak i za-
siłku chorobowego, przysługującego pracowniko-
wi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym powstała nie-
zdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy 
powstała przed upływem tego okresu, podstawę 
wymiaru świadczenia chorobowego stanowi prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne mie-
siące kalendarzowe ubezpieczenia. Jeśli jednak 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracownik nie 
osiągnął żadnego wynagrodzenia (pobierał zasi-
łek macierzyński, a wcześniej chorobowy), pod-
stawę ustala się w zależności od rodzaju wyna-
grodzenia. W przypadku wynagrodzenia w stałej 
miesięcznej wysokości to ono stanowi podstawę 
zasiłkową. Jeżeli wynagrodzenie ma charakter 
zmienny, wówczas podstawę należy ustalić jako 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone 
pracownikom zatrudnionym na takim samym lub 
podobnym stanowisku pracy za miesiąc, w któ-
rym zaczęła się choroba. 

Przykład

Pracownica zakończyła 2-letni urlop wychowawczy 
11 lutego 2014 r. Zamiast wrócić do pracy 12 lutego, 
dostarczyła zwolnienie lekarskie na 17 dni (do końca 
miesiąca). Jej wynagrodzenie składa się ze stawki za-
sadniczej 2800 zł oraz zmiennej premii za wykonaną 
pracę. W jej dziale na podobnych stanowiskach pracy 
jest jeszcze 3 pracowników, którzy za luty dostali pre-
mie w łącznej wysokości 1480 zł. Średnia premia wy-
nosi więc 493,33 zł (1480 zł : 3). 
Obliczenie podstawy wynagrodzenia chorobowego: 
2800 zł (wynagrodzenie) + 493,33 zł (premia) = 
= 3293,33 zł, 
a po odliczeniu części składek: 3293,33 zł – 451,52 zł 
(składki należne od pracownika w wysokości 13,71%) 
= 2841,81 zł.
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Jeżeli pracownica po zakończonym urlopie 
zdążyła przepracować jakąś część miesiąca (cho-
ciaż kilka dni), a potem zachorowała, to w celu 
obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia 
chorobowego należy potraktować tę sytuację tak, 
jakby pracownica zachorowała w pierwszym mie-
siącu zatrudnienia. Podstawę wymiaru chorobo-
wego stanowi wynagrodzenie, które pracownik 
osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalen-
darzowy. Wynagrodzenie należy więc odpowied-
nio uzupełnić. Jeżeli wynagrodzenie przysługuje 
w stałej miesięcznej wysokości, to jako podstawę 
należy przyjąć wynagrodzenie miesięczne okre-
ślone w umowie o pracę lub w innym akcie, na 
podstawie którego powstał stosunek pracy. Jeśli 
wynagrodzenie jest zmienne (lub jego część skła-
dowa, np. premia), to uzupełnienie polega na:
KROK 1

■  podzieleniu wynagrodzenia osiągniętego za 
przepracowane dni robocze przez liczbę dni 
przepracowanych.

KROK 2 

■  pomnożeniu przez liczbę dni, które pracownik 
był obowiązany przepracować w tym miesiącu. 

Przykład

Pracownica wróciła do pracy po urlopie wychowaw-
czym 12 lutego 2014 r. Od 24 do 28 lutego br. cho-
rowała. Jej wynagrodzenie składa się z pensji stałej 

w wysokości 2550 zł oraz miesięcznej zmiennej premii 
stanowiącej od 5% do 20% płacy zasadniczej. Premia 
ulega zmniejszeniu za okres choroby w sposób pro-
porcjonalny. Za 8 dni pracy w lutym premia wyniosła 
148,74 zł. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobo-
wego stanowi:
■  wynagrodzenie zasadnicze: 2550 zł,
■  premia po uzupełnieniu: (148,74 zł : 8 dni x 20 dni) 

= 371,85 zł.
Łącznie podstawa wynosi: 2921,85 zł (wynagrodzenie 
+ premia po uzupełnieniu) – 400,59 zł (składki w wy-
sokości 13,71% należne za pracownika) = 2521,26 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 91, art. 177, art. 1821a § 6, art. 1823 § 3, art. 1832, art. 1864 
ustawy z 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. 
nr 21 poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
 � art. 5 ust. 1, ust. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (DzU. nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU 
z 2008 r. nr 237, poz. 1654),
 � art. 36, art. 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa (j.t. DzU z 2014 r. poz. 159),
 � § 11, § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowią-
cego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności prze-
widzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. DzU 
z 2003 r. nr 230, poz. 2292).

PAWEŁ SKOCZANIK – prawnik, konsultant podatkowy, pracownik kancelarii prawnej, wykładowca, autor wielu publikacji

Czy od odszkodowania 
za niesłuszne zwolnienie należy 
pobrać zaliczkę na podatek
Jeden z pracowników został zwolniony dyscyplinarnie. Pracownik ten odwołał się do 
sądu pracy, sprawę częściowo wygrał i ma otrzymać od pracodawcy odszkodowa-
nie. Czy od takiego odszkodowania pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy
– pyta Czytelnik z Wrocławia.

WYNAGRODZENIA zwolnienie od podatku
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Nie, odszkodowanie to jest zwolnione z podatku 
dochodowego. Pracodawca nie musi zatem wyko-
nywać obowiązków płatnika od wypłacanej kwoty 
odszkodowania. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 3 
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (dalej: updof), zgodnie z któ-
rym wolne od podatku są otrzymane odszkodowa-
nia lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub 
zasady ustalania wynikają wprost z przepisów od-
rębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie tych ustaw – z wyjątkiem 
m.in.:
■  określonych w prawie pracy odpraw i odszko-

dowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedze-
nia umowy o pracę,

■  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie 
przepisów o szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników,

■  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okre-
su wypowiedzenia funkcjonariuszom pozosta-
jącym w stosunku służbowym,

■  odszkodowań przyznanych na podstawie prze-
pisów o zakazie konkurencji,

■  odszkodowań wynikających z zawartych umów 
lub ugód innych niż ugody sądowe.
Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę 

o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem prze-
pisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym try-
bie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do 
pracy na poprzednich warunkach albo o odszko-
dowanie (art. 56 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy, dalej: k.p.). O przywróceniu do 
pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Sąd 
może nie uwzględnić żądania pracownika uzna-
nia wypowiedzenia za bezskuteczne lub przy-
wrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnie-

nie takiego żądania jest niemożliwe lub nie-
celowe. W takim przypadku sąd orzeka o odszko-
dowaniu. 

Sąd pracy orzeka o odszkodo-
waniu, jeżeli ustali, że przywró-
cenie do pracy jest niemożliwe 
lub niecelowe.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wy-
nagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli roz-
wiązano umowę o pracę zawartą na czas określo-
ny albo na czas wykonania określonej pracy, 
odszkodowanie przysługuje w wysokości wyna-
grodzenia za czas, do którego umowa miała trwać 
– nie więcej jednak niż za 3 miesiące (art. 58 
k.p.). Odszkodowanie to nie stanowi wyjątku, 
o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Takie stanowisko potwierdzają interpretacje or-
ganów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywi-
dualnej z 22 marca 2013 r. (sygn. ITPB2/415–
–1169/12/RS) stwierdził, że wypłacone pracowni-
kowi odszkodowanie zasądzone na podstawie prze-
pisów Kodeksu pracy korzysta ze zwolnienia 
przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 
updof. Oznacza to, że na byłym pracodawcy – płat-
niku nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczki 
na podatek dochodowy. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 361; ost. zm. DzU z 2014 r. 
poz. 223),
 � art. 45 § 2 i 3, art. 56 § 1, art. 58 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 
z 2014 r. poz. 208).

W następnym numerze Serwisu PP ukaże się książka 

„Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze – problemy z praktyki”.

Z publikacji Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
■  czy w regulaminie wynagradzania można wprowadzić zapis o wypłacie wynagrodzeń wy-

łącznie przelewem na konto pracownika,
■  jak prawidłowo obniżyć pensję pracownikowi,
■  jak obliczyć wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, jeśli pracownik został zwolniony 

z obowiązku świadczenia pracy,
■  czy dodatek za pracę przy komputerze może być zwolniony z podatku dochodowego.
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MICHAŁ JAROSIK – specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe – warunki przystępowania
Ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności może zostać objęta oso-
ba, dla której ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe. Przystąpienie 
do tego ubezpieczenia co do zasady nie może jednak nastąpić wcześniej niż od 
dnia złożenia wniosku w tym zakresie.

W przypadku braku wniosku o objęcie ubezpie-
czeniem chorobowym ZUS może uznać, że takim 
zgłoszeniem jest opłacanie przez płatnika składki 
na to ubezpieczenie w terminie i we właściwej wy-
sokości.

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu 
podlegają osoby:
■ wykonujące pracę nakładczą,
■  wykonujące pracę na podstawie umowy agen-

cyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczą-
ce zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,

■  prowadzące pozarolniczą działalność i z nimi 
współpracujące,

■  wykonujące pracę na podstawie skierowania 
do pracy w czasie odbywania kary pozbawie-
nia wolności lub tymczasowego aresztowania,

■  wykonujące umowę uaktywniającą (nianie),
oraz duchowni.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 
nie może przystąpić np. emeryt prowadzący po-
zarolniczą działalność gospodarczą. Podlega on 
bowiem ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym dobrowolnie, a nie obowiązkowo.

Objęcie dobrowolnym 
ubezpieczeniem chorobowym

Objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje 
od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej 
jednak niż od dnia, w którym został zgłoszony 
wniosek. Oznacza to, że wniosku o objęcie ubez-
pieczeniem chorobowym nie można złożyć wstecz.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego od dnia wskazanego we wniosku 
następuje tylko wtedy, gdy zgłoszenie do ubez-
pieczeń emerytalnego i rentowych zostanie doko-
nane w terminie 7 dni od daty powstania obo-
wiązku tych ubezpieczeń.

Zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego dokonuje się na formularzu ZUS 
ZUA (blok VIII pole 05 i 06).

W przypadku niezłożenia ZUS ZUA za wnio-
sek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem cho-
robowym ZUS uznaje rozliczenie składek na to 
ubezpieczenie i ich opłacenie, jeżeli nastąpiło to 
w terminie i w pełnej wysokości.

Przykład

Anna J. od 3 lutego 2014 r. wykonuje umowę zlecenia 
i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym. Zleceniobiorczyni chce przy-
stąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 
Jeżeli zgłoszenie do ubezpieczeń (zarówno obowiązko-
wych, jak i dobrowolnego chorobowego) zostanie prze-
kazane przez płatnika do ZUS do 10 lutego 2014 r., to od 
tej daty Anna J. będzie podlegała ubezpieczeniu choro-
bowemu.

Przykład

Józef K. 1 stycznia 2014 r. rozpoczął prowadzenie 
pozarolniczej działalności gospodarczej i od tej daty 
zgłosił się wyłącznie do obowiązkowych ubezpieczeń
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społecznych. Począwszy od składek należnych za luty 
2014 r., w dokumentach rozliczeniowych i wpłatach 
uwzględnia składkę na dobrowolne ubezpieczenie cho-
robowe.
Biorąc pod uwagę fakt, że od stycznia 2014 r. składki 
na ubezpieczenia społeczne (włącznie ze składką na 
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) były opłacane 
w terminie i w pełnej wysokości, to od 1 lutego 2014 r. 
Józef K. podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu choro-
bowemu. Aby potwierdzić objęcie tym ubezpieczeniem, 
ubezpieczony powinien przekazać do ZUS odpowiednie 
dokumenty zgłoszeniowe.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 
można też przystąpić w terminie późniejszym niż 
zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń eme-
rytalnego i rentowych, przy czym nie wcześniej 
niż w dniu złożenia wniosku.

Przykład

Adam L. od 1 grudnia 2013 r. prowadzi działalność 
gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Z dzia-
łalności nie przystąpił do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego. Do tego ubezpieczenia Adam L. 
chciał przystąpić od 10 lutego 2014 r. Aby z tym dniem 
mógł być objęty ubezpieczeniem chorobowym, powi-
nien nie później niż 10 lutego 2014 r. złożyć formularz 
ZUS ZWUA i wyrejestrować się z ubezpieczeń oraz od 
tego samego dnia zgłosić się na formularzu ZUS ZUA 
do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, ren-
towych, wypadkowego, zdrowotnego i dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego.

Ustanie ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenie chorobowe ustaje:
■  od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia, np. 

w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą – z dniem zakończe-
nia prowadzenia działalności, a w przypadku 
osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlece-
nia – z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia tej 
umowy,

■  od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie 
z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż 
od dnia, w którym wniosek został złożony.

Przykład

Maria D. od 1 czerwca 2013 r. podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnie ubezpiecze-
niu chorobowemu. 15 stycznia 2014 r. złożyła u płatnika 
wniosek o wyłączenie jej z ubezpieczenia chorobowe-
go z datą 31 grudnia 2013 r. Zleceniodawca powinien 
wyrejestrować Marię D. z ubezpieczenia chorobowego 
z datą 15 stycznia, tj. od dnia, w którym złożyła wniosek. 
Nie ma znaczenia, że Maria D. wnioskowała o wyłącze-
nie jej z tego ubezpieczenia od 31 grudnia 2013 r.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą 
działalność, osób współpracujących oraz duchow-
nych dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje 
również od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-
go, za który nie opłacono w terminie składki należnej 
na to ubezpieczenie. Jeżeli za część miesiąca został 
pobrany zasiłek, nieopłacenie składki na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe w terminie i w pełnej wy-
sokości powoduje ustanie tego ubezpieczenia od dnia 
następującego po dniu, za który przysługuje zasiłek.

Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobo-
wego wskutek nieopłacenia w terminie należnej 
składki następuje z mocy ustawy. Osoba prowa-
dząca pozarolniczą działalność, która chce zacho-
wać ciągłość podlegania dobrowolnemu ubezpie-
czeniu chorobowemu, powinna opłacać składki 
na ubezpieczenia społeczne (z uwzględnieniem 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) 
w terminie i w pełnej wysokości.

Tylko w uzasadnionych przypadkach ZUS na wnio-
sek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie 
składki po terminie, a tym samym na pozostanie danej 
osoby w ubezpieczeniu chorobowym. Wniosek w tej 
sprawie (rozpatrywany przez jednostki terenowe ZUS) 
powinien zawierać wskazanie przyczyn, które unie-
możliwiły dotrzymanie terminu płatności.

Jeżeli wniosek o przywrócenie terminu do 
opłacenia składki zostanie rozpatrzony negatyw-
nie, ubezpieczony jest wyłączony z ubezpiecze-
nia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za 
który nie opłacił składki w terminie.

Przykład

Tomasz R. prowadzi działalność gospodarczą i opła-
ca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne oraz 
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składki na
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 ubezpieczenia społeczne za styczeń opłacił 20 lutego 2014 r. 
W konsekwencji dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 
ustało od 1 lutego 2014 r. Aby ponownie podlegać ubezpie-
czeniu chorobowemu, Tomasz R. musi złożyć wniosek (ZUS 
ZUA). Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, jeżeli mimo braku wnio-
sku za luty i kolejne miesiące będzie opłacał za siebie składki 
na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpie-
czenie chorobowe, to ubezpieczeniem tym na zasadzie tzw. 
dorozumianego wniosku zostanie objęty od 1 lutego 2014 r.

Sąd Najwyższy przedstawił w tej sprawie inne sta-
nowisko i stwierdził, że wniosku o objęcie ubezpie-
czeniem chorobowym nie można złożyć w sposób 
dorozumiany. W wyroku z 8 sierpnia 2001 r. (II UKN 
518/00, OSNP 2003/10/257) oraz w wyroku z 29 mar-
ca 2012 r. (I UK 339/11) Sąd Najwyższy stwierdził, 
że ponowne objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem 
chorobowym wymaga złożenia w tym zakresie po-
nownego wniosku przez zainteresowanego.

Nieopłacenie w terminie składek na ubezpiecze-
nia społeczne przez osobę prowadzącą pozarolni-
czą działalność powoduje ustanie ubezpieczenia 
chorobowego także osoby z nią współpracującej. 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe pozostałej 
grupy uprawnionych – osób wykonujących pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, 
umowy uaktywniającej, osób wykonujących pracę 
nakładczą, osób wykonujących odpłatnie pracę na 
podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego 
aresztowania – nie ustaje w wyniku nieterminowego 
lub w niepełnej wysokości opłacenia składek na 
ubezpieczenia przez płatników.

Podstawa wymiaru składki 
na ubezpieczenie chorobowe

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 
2,45% podstawy wymiaru i jest w całości finan-
sowana przez ubezpieczonego. Jedynie za osobę 
współpracującą składkę opłaca osoba prowadząca 
działalność gospodarczą.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie cho-
robowe osób podlegających dobrowolnie temu ubez-
pieczeniu stanowi podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z tym 
że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie cho-
robowe nie może być wyższa od kwoty 250% prze-
ciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia 
kwoty 30-krotności (od 1 stycznia 2014 r. – 9365 zł).

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem 
w trakcie miesiąca

Osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniu cho-
robowemu, która złoży wniosek o objęcie ubezpie-
czeniem chorobowym w trakcie miesiąca, składkę na 
ubezpieczenie chorobowe za ten miesiąc nalicza od 
tej samej podstawy, od której za ten miesiąc oblicza 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pod-
stawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe 
nie ulega zatem proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Omówiona zasada ma zastosowanie również przy 
naliczaniu składki chorobowej za zleceniobiorcę. 
Gdy zleceniobiorca przystępuje do ubezpieczenia 
chorobowego w trakcie wykonywania umowy zle-
cenia, składka na ubezpieczenie chorobowe jest na-
liczana od takiej samej podstawy, od której za ten 
miesiąc są naliczane składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy 
wypłata wynagrodzenia została dokonana przed 
dniem przystąpienia danej osoby do ubezpieczeń.

Przykład

Joanna Z. od 1 stycznia 2014 r. wykonuje umowę zle-
cenia i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpie-
czeniom społecznym i zdrowotnemu. Nie przystąpiła do 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 12 stycz-
nia 2014 r. otrzymała wynagrodzenie w wysokości 
2000 zł, a 29 stycznia otrzymała wynagrodzenie w wy-
sokości 1000 zł. 24 stycznia 2014 r. Joanna Z. złożyła 
wniosek o objęcie od tej daty dobrowolnym ubezpie-
czeniem chorobowym. Składka na to ubezpieczenie za 
styczeń 2014 r. powinna zostać naliczona od 3000 zł, 
tj. od kwoty, która stanowi podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc.

Składki za okres choroby 
przedsiębiorcy

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność deklaru-
je za dany miesiąc wysokość podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli zadeklaru-
je kwotę wyższą od minimalnej podstawy, ZUS uzna-
je, że nie ma podstaw do jej późniejszego zmniejsze-
nia w korygujących dokumentach rozliczeniowych. 
Dotyczy to również przypadków, gdy osoba prowa-
dząca pozarolniczą działalność gospodarczą zadekla-
ruje jako podstawę wymiaru kwotę wyższą niż odpo-
wiednio pomniejszona minimalna podstawa wymiaru 
w sytuacji pobierania zasiłku za czas choroby.
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Podstawa wymiaru składek może być propor-
cjonalnie zmniejszona tylko wówczas, gdy zosta-
ła zadeklarowana w najniższej kwocie, jaka obo-
wiązuje osobę prowadzącą działalność.

Przykład

Anna M. prowadzi działalność gospodarczą. Z tego ty-
tułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecz-
nym oraz przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego. W okresie od 4 do 20 lutego 2014 r. była 
chora i spełniała warunki do otrzymania za ten okres 
zasiłku chorobowego. Mimo choroby, do podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Anna M. 
zadeklarowała w ZUS DRA kwotę 3000 zł i od tej pod-
stawy opłaciła składki. Załóżmy, że 12 marca 2014 r. 
ZUS wypłacił jej zasiłek chorobowy. Ponieważ składki 
za luty 2014 r. zostały opłacone od wyższej podstawy 
niż najniższa obowiązująca tę osobę, Anna M. nie może 
złożyć korekty deklaracji rozliczeniowej za ten miesiąc.

Umowa zlecenia trwająca kilka 
miesięcy

Jeżeli umowa zlecenia trwa dłużej niż 1 miesiąc, to przy 
ustalaniu ograniczenia obowiązującego przy obliczaniu 
podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe należy uwzględnić okres, przez który umowa 
była wykonywana. Tym samym ograniczenie do 250% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2014 r. – 

9365 zł) należy stosować do każdego z miesięcy wykony-
wania umowy, czyli do kwoty odpowiadającej wielokrot-
ności tego ograniczenia, wynikającej z liczby miesięcy, 
za które wynagrodzenie było osiągnięte.

Jeżeli wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy 
za cały okres wykonywania umowy nie przekracza 
sumy kwot ograniczenia obowiązujących w miesią-
cach, w których była wykonywana umowa zlecenia, 
składki na ubezpieczenie chorobowe powinny być 
naliczone i opłacone od całego wynagrodzenia.

Przykład

Firma X zatrudniła od 1 stycznia 2014 r. na podstawie 
umowy zlecenia Artura W. Umowa trwała do 28 lutego 
2014 r. Z tego tytułu zleceniobiorca został zgłoszony 
do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz 
przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobo-
wego. 28 lutego 2014 r. płatnik wypłacił mu wynagro-
dzenie w wysokości 15 000 zł. Od tej kwoty powinny 
zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, 
w tym również składka na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe, gdyż w styczniu i lutym 2014 r. podstawa 
wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie choro-
bowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9365 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 11 ust. 2, art. 14, art. 20 ust. 1 i ust. 2, art. 36 ust. 5 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(j.t. DzU z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1717).

ANNA SZOCIŃSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak ustalić podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego pracownikowi 
przejętemu z innego zakładu pracy
Od 1 stycznia br. przejęliśmy część innego zakładu pracy wraz z częścią pracow-
ników. Jeden z pracowników, który ma prawo do takich samych warunków zatrud-
nienia jak przed przejęciem (wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł oraz dodatek funk-
cyjny 450 zł – nie jest pomniejszany za dni nieobecności w pracy), rozchorował się 
1 lutego. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, czy od 
1 stycznia 2014 r., czy od lutego 2013 r. – pyta Czytelnik z Piły.

podstawa wymiaru zasiłku 
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Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie sta-
nowiło wynagrodzenie pracownika za okres 12 mie-
sięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc po-
wstania niezdolności do pracy, czyli wynagrodzenie 
uzyskane od lutego 2013 r. do stycznia 2014 r.

W sytuacji gdy ma miejsce przejście zakładu 
pracy lub jego części na innego pracodawcę (na 
mocy art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy, dalej: k.p.), podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego pracownika, który stał się niezdolny 
do pracy po przejęciu zakładu pracy, stanowi wy-
nagrodzenie zarówno uzyskane u aktualnego pra-
codawcy, jak i poprzedniego pracodawcy. W razie 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 
pracodawcę nowy pracodawca staje się z mocy pra-
wa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Jeżeli pracownik został przejęty 
na podstawie art. 231 k.p., pod-
stawę wymiaru zasiłku stano-
wi wynagrodzenie uzyskane 
w okresie 12 miesięcy z obu 
zakładów pracy.

Przejętemu przez Państwa pracownikowi, który 
zachorował 1 lutego 2014 r., należy ustalić podstawę 
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby lub zasił-
ku chorobowego, przyjmując uzyskane przez niego 
wynagrodzenie w okresie od lutego 2013 r. do stycz-
nia 2014 r. W tym konkretnym przypadku do podsta-
wy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie 
zasadnicze pracownika bez dodatku funkcyjnego, 
ponieważ jest on wypłacany również w okresie nie-
zdolności do pracy, dlatego nie może stanowić 
składnika podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. 

W przypadku Państwa pracownika, który 
otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, do 
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy 
przyjąć kwotę 4314,50 zł (5000 zł – 13,71%).

Natomiast stawka dzienna zasiłku będzie wynosić 
115,06 zł (4314,50 zł : 30 dni = 143,82 zł x 80%).

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stano-
wi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypła-

cone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc, w którym 
powstała niezdolność do pracy.

Za każdy dzień przysługuje 1/30 część miesięcz-
nej kwoty podstawy wymiaru. Jeżeli niezdolność do 
pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalen-
darzowych zatrudnienia, podstawa wymiaru zasiłku 
chorobowego jest ustalana z faktycznego okresu za-
trudnienia. Wtedy stanowi ją przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące za-
trudnienia. Jeżeli w okresie, z którego jest przyjmo-
wane wynagrodzenie do ustalania podstawy wy-
miaru zasiłku, pracownik był nieobecny w pracy 
z przyczyn usprawiedliwionych i w związku z tym 
nie osiągnął pełnego wynagrodzenia, przy oblicza-
niu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:
■  wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w któ-

rych pracownik przepracował mniej niż połowę 
obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,

■  przyjmuje się po uzupełnieniu wynagrodzenie 
za miesiące, w których pracownik przepraco-
wał co najmniej połowę obowiązującego go 
w tym miesiącu czasu pracy.
Zasada ta ma zastosowanie zarówno wtedy, 

gdy w podstawie wymiaru zasiłku jest uwzględ-
niane wynagrodzenie za 12 miesięcy kalendarzo-
wych zatrudnienia, jak i wtedy, gdy podstawa wy-
miaru jest ustalana z krótszego okresu.                      

Jeżeli pracownikowi przysługuje stałe mie-
sięczne wynagrodzenie, uzupełnienie wynagro-
dzenia polega na przyjęciu wynagrodzenia pra-
cownika określonego w umowie o pracę lub 
innym akcie, na podstawie którego nawiązano sto-
sunek pracy, tj. pełnego miesięcznego przychodu 
pracownika pomniejszonego o pełną miesięczną 
składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona, 
gdyby przepracował cały miesiąc.

 ■

                   
PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 36–38 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(j.t. DzU z 2014 r. poz. 159),
 � art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208).

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

jolanta.bugaj@infor.pl
Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.
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  Problem  Przeprowadzamy zwolnienia pracowników w związku z trudnościami ekonomicznymi. Zwalnia-
nym pracownikom wypłacamy odprawy w wysokości wyższej, niż wynika to z ustawy o zwolnieniach grupo-
wych oraz odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Czy od tych wypłat należy odprowadzić 
składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne?

  Odpowiedź  Nie, zarówno wypłacane przez pracodawcę odprawy z tytułu zwolnień grupowych nawet wypła-
cane w wysokości wyższej, jak i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia nie podlegają składkom na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Uzasadnienie  Przepisy ustawy z  13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników przewidują dla zwalnianych pracowni-
ków odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania umowy 
o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. 
Strony umowy o pracę mogą ustalić, że pracow-
nikowi będzie przysługiwała dodatkowa odprawa 
w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie 
z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne 
zostały wyłączone: odprawy, odszkodowania i re-
kompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaś-
nięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym: 
■  z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn le-

żących po stronie pracodawcy,
■  nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wy-

powiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej 
bez wypowiedzenia,

■  skrócenia okresu jej wypowiedzenia,
■  niewydania w terminie lub wydania niewłaściwe-

go świadectwa pracy.
Wyłączenie odprawy pieniężnej z podstawy wy-

miaru składek nie jest uzależnione od wysokości 
przyznanej odprawy. Zatem dodatkowa odprawa pie-
niężna przysługująca pracownikowi na podstawie 
zapisów w regulaminie wynagradzania w przypadku 
rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy nie jest 
wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. ■

 
PODSTAWA PRAWNA: 

 ■ art. 361 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. 

nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208), 

 ■ art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-

nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracow-

ników (DzU nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1654),

 ■ § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grud-

nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymia-

ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106; 

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

O to pytają Kadrowi

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

Dyżury telefoniczne INFORLEX.PL 

Eksperci radzą

Anna 
Welsyng 
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MAGDALENA KASPRZAK – prawnik, wykładowca, doktor nauk prawnych, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspek-
toratu Pracy, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Jak należy dofinansować 
z zfśs wypoczynek pracownika 
zatrudnionego na część etatu
Czy pracownik, który jest zatrudniony na część etatu, powinien otrzymać dofi-
nansowanie do wypoczynku proporcjonalnie do wymiaru etatu? Jak wartościo-
wać wysokość dofinansowania poszczególnym pracownikom – pyta Czytelniczka 
z Olsztyna.

Nie, co do zasady wysokość dofinansowania do 
wypoczynku jest uzależniona jedynie od sytuacji 
materialnej pracownika.

Zasady i warunki korzystania z usług i świad-
czeń finansowanych z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) oraz zasady 
przeznaczania środków funduszu na poszczegól-
ne cele i rodzaje działalności socjalnej określa 
pracodawca w regulaminie (art. 8 ustawy z 4 mar-
ca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych).

W regulaminie funduszu, poza ogólnymi – so-
cjalnymi warunkami przyznawania uprawnionym 
pomocy – można wprowadzić również dodatkowe 
kryteria. Pracodawca może stworzyć tzw. progi 

dochodowe pracowników, które uprawniają 

ich do pomocy socjalnej w określonej wysoko-

ści (np. dopłat do wypoczynku).

Podstawowym kryterium, jakim należy się kie-
rować przy przyznawaniu świadczeń z zfśs, jest 
zatem zawsze sytuacja życiowa, rodzinna i mate-
rialna uprawnionych osób.

Zdaniem Sądu Najwyższego, pracodawca ad-
ministrujący środkami zfśs nie może ich wydatko-
wać niezgodnie z regulaminem zakładowej komi-
sji socjalnej, którego postanowienia nie mogą być 
sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń we-
dług kryterium socjalnego, to jest uzależniającego 
przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wy-
łącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i material-
nej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs (wy-

rok SN z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 579/00, OSNP 
2003/14/331; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Przyznawanie świadczeń z zfśs 
musi być zawsze uzależnione 
od sytuacji materialnej 
uprawnionych osób.

Oceniając sytuację życiową i materialną pra-
cowników i ich rodzin, należy brać pod uwagę 
zarówno wysokość pobieranego w danym zakła-
dzie pracy wynagrodzenia (np. według wprowa-
dzonych w regulaminie progów), jak i dochód 
przypadający na jednego członka rodziny. Istot-
ne jest, aby świadczenia z tego funduszu trafiały 
do osób faktycznie potrzebujących pomocy 
– czyli znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej.

Bez wpływu na te kryteria pozostaje natomiast 
wymiar etatu, w jakim pracownik świadczy pra-
cę. Podobnie jest z innymi elementami stosunku 
pracy pracowników – takimi jak np. rodzaj, go-
dziny wykonywanej pracy, stanowisko czy miej-
sce świadczenia pracy.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2 ust. 1, art. 3, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 592; ost. zm. 
DzU z 2013 r. poz. 1645).
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EWA MILEWSKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy w razie likwidacji jednostki 
budżetowej środki zfśs przechodzą 
do następnej jednostki
Pracownicy likwidowanej jednostki budżetowej przechodzą do innej jednostki na 
podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Jak rozliczyć zakładowy fundusz socjalny w likwi-
dowanej jednostce? Czy trzeba dokonać korekty tego odpisu na dzień likwidacji? 
Czy – i w jakiej wysokości – środki tego funduszu przekazać do jednostki przejmują-
cej pracowników – pyta Czytelniczka z Warszawy.

W razie przejścia zakładu pracy na pracodawcę 
zobowiązanego do tworzenia zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), środki pie-
niężne, należności i zobowiązania funduszu pra-
codawcy przekazującego przejmuje fundusz 
pracodawcy przejmującego. Ustawa z 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych (dalej: ustawa o zfśs) nie określa trybu prze-
kazania środków funduszu do nowego pracodaw-
cy ani nie wspomina o konieczności dokonania 
korekty w razie przejścia zakładu pracy.

W takiej sytuacji zostaje zachowana ciągłość 
funkcjonowania zfśs. Wprawdzie wskazana regu-
lacja mówi jedynie o pracodawcy zobowiązanym 
do tworzenia funduszu, jednak jej cel wyraźnie 
wskazuje, że chodzi o te wszystkie sytuacje, gdy 
u nowego pracodawcy zfśs po prostu istnieje – i to 
niezależnie od tego, czy na pracodawcy ciążył 
obowiązek jego utworzenia, czy też sam podjął 
decyzję w tym zakresie.

Działający u pracodawcy przejmującego zfśs 
zostanie powiększony przez przejęte środki, które 
będą wydatkowane zgodnie z regulaminem fun-
duszu obowiązującym u przejmującego praco-
dawcy.

Przejęte środki będą 
wydatkowane zgodnie 
z regulaminem zfśs pracodawcy 
przejmującego – ponieważ 
zwiększają one fundusz 
działający u pracodawcy 
przejmującego.

Przepisy ustawy o zfśs nie regulują natomiast 
trybu przekazania środków zfśs do nowego praco-
dawcy. Należy przyjąć, że środki te powinny zo-
stać przekazane na konto funduszu pracodawcy 
przejmującego w dacie przejścia. Ustawa o zfśs 
nie wskazuje również na konieczność dokonywa-
nia korekty odpisu w sytuacji przejścia zakładu 
pracy na nowego pracodawcę.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
 � art. 7 ust. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 592; ost. zm. DzU 
z 2013 r. poz. 1645).

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu PP” na 2014 r.

Szczegóły na str. 42
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Z WOKANDY ustanie stosunku pracy

MICHAŁ CULEPA – prawnik, specjalista ds. prawa pracy, szkoleniowiec

Bezzasadne rozwiązanie umowy 
pozbawia pracownika odszkodowania 
Odszkodowania przewidziane w Kodeksie pracy lub przepisach o wynagradzaniu 
z tytułu rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika nie przy-
sługują, gdy natychmiastowe rozwiązanie umowy przez pracownika było nieuza-
sadnione (wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2014 r., II PK 199/13).

Inwestor, przygotowując się do prywatyzacji spół-
ki, zawarł pakiet socjalny gwarantujący pracowni-
kom zatrudnienie przez 72 miesiące. Gdyby zwol-
nił pracownika przed tym terminem, miał 
obowiązek zapłaty odszkodowania za czas do koń-
ca okresu gwarancji zatrudnienia. Pracownicy, za 
odszkodowaniem w podobnej wysokości, mogli 
dobrowolnie odejść, jeśli byli na stanowiskach po-
tencjalnie przeznaczonych do restrukturyzacji. 

Po prywatyzacji Adamowi W. zaproponowano pod-
wyżkę. Nie zgodził się na nią i zażądał znacznie wyż-
szej. Tego nie zaakceptował pracodawca. Adam W. 
zdecydował się na zwolnienie za odszkodowaniem. 
Wypowiedzenia nie przyjął pracodawca, gdyż nie 
zamierzał zwalniać pracownika. W tej sytuacji 
Adam W. rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracodawcy, na podstawie art. 55 § 11 Ko-
deksu pracy (dalej: k.p.). Jako przyczynę podał cięż-
kie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec 
pracownika, polegające m.in. na niezapłaceniu od-
szkodowania. Pracodawca przyjął zwolnienie pra-
cownika, ale nadal odmawiał zapłaty odszkodowania. 

Orzeczenia sądów i SN

Sądy I i II instancji oddaliły roszczenie o zapłatę 
odszkodowania z pakietu socjalnego, zaś Sąd 
Najwyższy (SN) oddalił skargę kasacyjną. Zda-
niem SN, aby można było mówić o odpowiedzial-
ności pracodawcy za ciężkie naruszenie obowiąz-
ków pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie 
umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 k.p., musi 
zajść zdarzenie będące naruszeniem obowiązków 
pracodawcy, mające charakter ciężki, i zawinione 
przez pracodawcę.

SN przypomniał, że w procesie, zakończonym 
prawomocnym wyrokiem z 8 października 2009 r. 
(II PK 114/09), sąd uznał, że nie doszło do naru-
szenia podstawowych obowiązków pracodawcy 
wobec Adama W. Skoro tak, to rozwiązanie umo-
wy o pracę w trybie art. 55 § 11 k.p. było bezza-
sadne. Tymczasem pracownik wywodził swoje 
uprawnienia z art. 55 § 3 k.p., według którego roz-
wiązanie umowy o pracę z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy pociąga za sobą skutki, jakie 
przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy 
przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 

Według SN art. 55 k.p. należy traktować jako 
całość. Jeżeli rozwiązanie przez pracownika umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia było bezpodstawne 
(mimo że do rozwiązania umowy doszło), to nie 
może on wywodzić wobec pracodawcy roszczeń 
z art. 55 § 3 k.p. Nawet gdyby przyjąć, że takie 
rozwiązanie umowy było uzasadnione, to pracow-
nik nie może żądać odszkodowania za cały okres 
wskazany np. w pakiecie socjalnym. Odszkodowa-
nie z art. 55 § 3 k.p. przysługuje bowiem za mini-
malny okres ustawowego wypowiedzenia. Z uwagi 
na brak ciężkiego, zawinionego naruszenia obo-
wiązków pracodawcy wobec pracownika, Adamo-
wi W. nie przysługuje żadne odszkodowanie – ani 
kodeksowe, ani tym bardziej z pakietu socjalnego.

Wnioski dla pracodawcy

Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracodawcy jest bezzasadne, stosunek pra-
cy kończy się, ale pracownikowi nie przysługują żad-
ne inne świadczenia z tego tytułu (poza tymi, które 
pracodawca i tak jest zobowiązany wypłacić). ■
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PAWEŁ MALINOWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy pracownikom, którzy nie zgodzili 
się na wypowiedzenie zmieniające, 
przysługują odprawy 
Firma zatrudnia 190 osób. W przyszłym miesiącu planowane jest przeniesienie jej 
w miejsce oddalone o 50 km od obecnej siedziby firmy. Zamierzamy wręczyć pracow-
nikom wypowiedzenia zmieniające w związku ze zmianą miejsca pracy. Czy tym, którzy 
odmówią przyjęcia nowych warunków, należy się odprawa z tytułu zwolnienia z pracy?

Pracownikom będą przysługiwały odprawy, jeże-
li odmówią przyjęcia nowych warunków zatrud-
nienia. 

Państwa firma zatrudnia 190 osób. W związku 
z tym stosujemy ustawę z 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupo-
wych), która ma zastosowanie do pracodawców za-
trudniających co najmniej 20 pracowników. Ustawę 
tę stosuje się również w razie wręczania pracowni-
kom wypowiedzeń zmieniających. Sąd Najwyż-

szy w wyroku z 17 maja 2007 r. (III BP 5/07) 

potwierdził to stanowisko, określając, że ustawę 

o zwolnieniach grupowych stosuje się także do 

wypowiedzenia zmieniającego. Oznacza to, że 
jeżeli wręczą Państwo wypowiedzenia zmieniające 
wszystkim pracownikom, to w firmie dojdzie do 
zwolnień grupowych. W związku z tym pracowni-
kom, którzy nie przyjmą przedstawionych warun-
ków, będą przysługiwały odprawy pieniężne. 

Natomiast gdyby w firmie nie doszło do zwol-
nień grupowych (do zwolnień grupowych doj-
dzie, jeżeli wypowiedzenia otrzyma co najmniej 
10% ogółu pracowników) tylko zwolnień indywi-
dualnych, wówczas prawo do odprawy zależy od 
tego, czy wyłączna przyczyna wypowiedzenia 
dotyczyła pracodawcy. Takiego zastrzeżenia nie 
ma w przypadku zwolnień grupowych. Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 9 listopada 1990 r. (I PR 
335/90, OSP 1991/9/212) stwierdził, że jeśli pra-
cownikowi zaproponowano odpowiednią pracę, 

to odmowa jej przyjęcia może być w pewnym wy-
padku potraktowana jako współprzyczyna roz-
wiązania stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy 
z uwagi na interes pracownika i zakładu pracy 
oraz rodzaj i charakter zaproponowanej pracy 
w zasadzie można oczekiwać, że pracownik po-
winien przyjąć zaoferowane mu nowe warunki.

Przeniesienie siedziby firmy o 50 km powodu-
je, że odrzucenie zaproponowanych pracownikom 
warunków należy uznać za uzasadnione. Nawet 
gdyby u Państwa nie doszło do zwolnień grupo-
wych tylko indywidualnych, to pracownicy, któ-
rzy odrzucą nowe warunki pracy w zakresie miej-
sca pracy, nabędą prawo do odprawy. 

Jeżeli będą Państwo wypłacali pracownikom 
odprawy pieniężne, to ich wysokość wynika 
z  art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych.

Wysokość odprawy pieniężnej z tytułu 
zwolnień grupowych i indywidualnych 

Staż zakładowy Wysokość odprawy

Poniżej 2 lat 1-miesięczne wynagrodzenie

Od 2 do 8 lat 2-miesięczne wynagrodzenie

Ponad 8 lat 3-miesięczne wynagrodzenie

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
 � art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844; ost. zm. DzU 
z 2008 r. nr 237, poz. 1654).
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W numerze 11 „Serwisu PP”:
• Jak rozliczać czas pracy pracownika, który pracował krócej podczas zmiany czasu 

pracy z zimowego na letni
• Potrącenia z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym otrzymał on trzy-

nastkę
• Jak do podstawy wymiaru zasiłku wliczyć składnik roczny

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfi kacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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

Prenumerata 2014
www.sklep.infor.pl
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

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

w cenie 1119 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



  Co miesiąc w formie książkowej wyczerpujące opracowanie jednego z tematów 
kadrowych 

Nowe dodatki – raz w miesiącu!

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

  „Płace i rozliczenia” – poświęcony tematyce naliczania wynagrodzeń

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

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

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

Informacje i zamówienia
Biuro Obsługi Klienta: 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY w 2014 roku 



Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną  
na nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi  
na internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać przed 
fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe,  korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze

  Pisma Ministerstwa Finansów

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 


