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AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Zmiany dotyczące służb mundurowych

Obowiązuje od Czego dotyczy Podstawa prawna

9  
czerwca 
2015 r.

Badania psychofizjologiczne policjantów 
Psychofizjologiczna zdolność policjantów do służby na określonych 
stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek 
Policji będzie badana przez biegłych z komórki właściwej do spraw 
badań poligraficznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 
Policji oraz laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich 
Policji i Komendy Stołecznej Policji. Jednocześnie zrezygnowano 
z uczestnictwa w przeprowadzanym badaniu osób trzecich.

Rozporządzenie  
Ministra Spraw Wewnętrznych  

z 12 maja 2015 r.  
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie trybu i warunków 
ustalania zdolności fizycznej 

i psychicznej policjantów do służby 
na określonych stanowiskach lub 

w określonych komórkach 
organizacyjnych jednostek Policji 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 717) 

9  
czerwca  
2015 r. 

Ocena sprawności fizycznej strażaka bez dodatkowych 
zaświadczeń
Dotychczas strażak musiał uzyskać dodatkowe zaświadczenie lekarskie 
zawierające wpis o treści „zdolny do ćwiczeń fizycznych”. Takie 
zaświadczenie pozwalało na przystąpienie strażaka do oceny sprawno-
ści fizycznej. 
Po zmianie przepisów, w celu przystąpienia strażaka Państwowej 
Straży Pożarnej do oceny sprawności fizycznej, wystarczające jest 
posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego z przeprowadzonych 
okresowych profilaktycznych badań lekarskich, w którym nie stwier-
dzono przeciwwskazań zdrowotnych do prawidłowego wykonywania 
obowiązków służbowych. Do oceny sprawności fizycznej może także 
przystąpić strażak, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia zmie-
niającego posiadał aktualne zaświadczenie lekarskie wydane na pod-
stawie dotychczasowych przepisów. 

Rozporządzenie  
Ministra Spraw Wewnętrznych  

z 11 maja 2015 r.  
zmieniające rozporządzenie  

w sprawie zakresu, trybu 
i częstotliwości przeprowadzania 

okresowych profilaktycznych badań 
lekarskich oraz okresowej oceny 

sprawności fizycznej strażaka 
Państwowej Straży Pożarnej 
 (Dz.U. z 2015 r. poz. 720)

12 
 czerwca  
2015 r.

Warunki otrzymania przez policjanta dodatkowego 
wynagrodzenia za zlecone zadania z wykorzystaniem środków UE
Dotychczas za udział w wykonywaniu zadań wykraczających poza 
obowiązki służbowe policjantowi podwyższano na czas określony 
dodatek służbowy. Obecnie do katalogu zadań wykraczających poza 
obowiązki służbowe policjanta, za które przysługuje dodatkowe wyna-
grodzenie, dodano wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego 
właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnio-
ną, określonych w programie lub projekcie realizowanym przez Policję 
z wykorzystaniem:
n środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 
n  niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych, 

a także pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji. 
Dodatkowe wynagrodzenie obecnie jest wypłacane na podstawie doku-
mentu wystawionego przez instytucję zarządzającą programem lub 
projektem, poświadczającego zrealizowanie przez policjanta jego 
zadań wynikających z programu lub projektu, niezwłocznie po otrzy-
maniu przez Policję środków finansowych. 

Rozporządzenie  
Ministra Spraw Wewnętrznych  

z 12 maja 2015 r.  
zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków otrzymywania 
przez policjanta dodatkowego 

wynagrodzenia za wykonywanie 
zleconych zadań wykraczających 

poza obowiązki służbowe  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 738)

16 
czerwca  
2015 r.

Zmiany w sporządzaniu ocen okresowych i opinii służbowych 
funkcjonariuszy celnych 
Do określenia zadań w celu sporządzenia opinii służbowej, w przypad-
ku braku karty opisu stanowiska służbowego można wykorzystać obec-
nie kartę zakresu obowiązków i uprawnień. Ponadto w przypadku usta-
lenia ogólnego poziomu realizacji zadań na stanowisku służbowym na 
poziomie „poniżej oczekiwań” lub „znacznie poniżej oczekiwań” 
wprowadzono obowiązek uzasadnienia opinii służbowej. Nowelizacja 
przepisów dostosowała załącznik nr 1 do rozporządzenia do aktualnego 
opisu kompetencji zawartych w Modelu kompetencji w Służbie Celnej.

Rozporządzenie  
Ministra Finansów  
z 19 maja 2015 r.  

zmieniające rozporządzenie  
w sprawie ocen okresowych  

i opinii służbowych  
funkcjonariuszy celnych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 751)
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AKTUALNOŚCI

Obowiązuje od Czego dotyczy Podstawa prawna

23  
czerwca  
2015 r.

Nowy sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy 
Służby Więziennej 
Określono wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu 
funkcjonariuszy Służby Więziennej, w którym określono sposób usta-
lania stopnia uszczerbku na zdrowiu. Określenie uszczerbku na zdro-
wiu jest niezbędne do ustalenia wysokości przysługującego funkcjona-
riuszowi jednorazowego odszkodowania, który na skutek wypadku 
w trakcie pełnienia służby lub wskutek choroby powstałej w związku 
ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, doznał 
uszczerbku na zdrowiu. O uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza 
orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych. Natomiast oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu funk-
cjonariusza dokonuje się po zakończonym leczeniu lub zakończonej 
rehabilitacji. Nowe przepisy zastępują dotychczas obowiązujące rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 października 2014 r. w spra-
wie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjo-
nariuszy służby więziennej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1499).

Rozporządzenie  
Ministra Sprawiedliwości  

z 20 maja 2015 r.  
w sprawie ustalania uszczerbku 

na zdrowiu funkcjonariuszy Służby 
Więziennej 

 (Dz.U. z 2015 r. poz. 808)

27  
czerwca  
2015 r.

Rozkaz personalny wydany w sprawach osobowych funkcjonariuszy 
Agencji Wywiadu tylko z pouczeniem
Nowelizacja rozporządzenia wyłącza z katalogu spraw osobowych 
funkcjonariusza Agencji Wywiadu kwestie:
n udzielania urlopu bezpłatnego lub odmowy jego udzielenia,
n  udzielenia urlopu wychowawczego lub jego przerwania,
zmiany imienia i nazwiska funkcjonariusza albo zmiany ich pisowni na 
podstawie m.in. aktu stanu cywilnego.
Powyższe kwestie zostały uregulowane w innych aktach normatywnych 
lub w Kodeksie pracy. Ponadto wprowadzono zmianę w rozkazie perso-
nalnym wydawanym w sprawach osobowych, takich jak: m.in. mianowa-
nie na stanowisko służbowe, przeniesienie, delegowanie, oddelegowanie, 
zawieszanie i uchylenie zawieszenia w czynnościach służbowych funk-
cjonariuszy. Zmiana ta dotyczy obowiązku zamieszczania w powyższym 
rozkazie pouczenia o przysługującym funkcjonariuszowi AW środku 
odwoławczym. Rozstrzygnięcia w sprawach osobowych stanowią 
bowiem decyzje administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, dlatego pouczenie jest ich niezbędnym elementem.

Rozporządzenie  
Prezesa Rady Ministrów  

z 1 czerwca  2015 r.  
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie przebiegu służby 

funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 794)

1 
lipca  

2015 r.

Zmiana sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochron-
nych żołnierzom zawodowym
Świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawo-
dowych przekazuje informację o wykonaniu szczepienia ochronnego 
do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia wyznaczonej 
przez dyrektora departamentu MON właściwego do spraw zdrowia, 
w terminie 7 dni od dnia jego wykonania. Dotychczas informację tę 
przekazywano do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia 
wyznaczonej przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw 
zdrowia podległej MON.

Rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z 25 maja 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie 

w sprawie programu szczepień 
ochronnych dla żołnierzy 

zawodowych oraz sposobu 
rejestracji przeprowadzanych 

szczepień ochronnych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 814)

Płatnicy będą mogli rozłożyć  
na raty całość zadłużenia

Od 1 grudnia 2015 r. płatnicy składek, którzy z po-
wodu kłopotów finansowych zalegają z płatnościa-
mi do ZUS, będą mogli rozkładać na raty (bądź od-
raczać termin płatności) pełne zadłużenie z tytułu 
składek ZUS (również części finansowanej przez 
ubezpieczonych). Wprowadzono zmiany w opła-
cie prolongacyjnej, polegające na tym, że część 

tej opłaty będzie ewidencjonowana na subkoncie 
ubezpieczonego oraz na koncie w OFE w celu za-
bezpieczenia interesu ubezpieczonego, np. pra-
cownika, zleceniobiorcy, i uzyskanie przez niego 
rekompensaty związanej ze spłatą należności z ty-
tułu składek. Zaewidencjonowane kwoty będą co-
rocznie waloryzowane.

Takie zmiany wprowadza ustawa z 9 kwietnia 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 689).
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Rejestr zbiorów danych prowadzonych 
przez administratora bezpieczeństwa 
informacji (ABI)

Od 26 maja 2015 r. obowiązują nowe przepisy, któ-
re precyzują sposób realizacji obowiązku prowadze-
nia rejestru zbiorów danych osobowych przez admi-
nistratora bezpieczeństwa informacji. Skutki w tym 
zakresie wynikają jednak bezpośrednio ze zmian 
ustawowych, a nie z postanowień rozporządzenia. 
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie da-
nych osobowych zmniejszeniu ulegnie liczba zgło-
szeń zbiorów danych osobowych do rejestru Gene-
ralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
bowiem z obowiązku tego zwolnieni będą admini-
stratorzy danych, którzy wyznaczyli administratora 
bezpieczeństwa informacji.

Zmiany w tym zakresie wprowadza rozpo-
rządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez administratora bezpieczeństwa informacji 
rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r. poz. 719).

Nowe obowiązki administratora 
bezpieczeństwa informacji

30 maja 2015 r. weszły w życie przepisy określające 
szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień admi-
nistratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Do jego 
głównych obowiązków należy:

■n wykonywanie co najmniej raz w roku okresowego 
sprawdzenia zgodności przetwarzania danych oso-
bowych z obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami,

■n przygotowanie sprawozdania w zakresie prawidło-
wości przetwarzania danych osobowych,

■n wykonywanie dodatkowego sprawdzenia na wnio-
sek GIODO,

■n nadzorowanie, opracowanie oraz aktualizacja do-
kumentacji dotyczącej przetwarzania danych oso-
bowych, a także opis środków technicznych i or-
ganizacyjnych, które przeciwdziałają zagrożeniom 
związanym z ochroną danych osobowych.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości ABI 

ma obowiązek zawiadomienia o nich administratora 
danych i wskazania osoby, która była odpowiedzial-
na za naruszenie zasad. Ponadto osobę odpowie-
dzialną za naruszenie obowiązujących zasad ABI 
powinien poinformować o prawidłowym sposobie 
przetwarzania danych. Zatrudnienie administratora 
bezpieczeństwa informacji jest dobrowolne. 

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Mi-
nistra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. 
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu 
zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych przez administratora bezpie-
czeństwa informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 745).

Nowe przepisy dotyczące świadczenia 
pieniężnego, które przysługuje 
pracodawcom zatrudniającym 
żołnierzy rezerwy

3 lipca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy ułatwia-
jące procedury wnioskowania o wypłatę rekompensa-
ty kosztów poniesionych z tytułu zastępstwa w pracy 
żołnierza rezerwy powołanego do czynnej służby woj-
skowej. Wydłużony został termin składania przez pra-
codawców udokumentowanych wniosków o wypłatę 
świadczenia z 30 do 90 dni, co ułatwi pracodawcom 
przygotowanie dokumentacji w tym zakresie. Kolej-
nym ułatwieniem jest zmiana właściwości miejsco-
wej szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, która 
będzie określana według miejsca zakładu pracy a nie, 
jak dotychczas, według położenia jednostki wojsko-
wej. Dostosowany został również sposób liczenia re-
kompensaty do zasad stosowanych przy naliczaniu 
wynagrodzeń, który polega na zmianie współczynni-
ka dotyczącego naliczania maksymalnej kwoty zwro-
tu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów po-
niesionych na zastępstwo żołnierza rezerwy w czasie 
odbywania służby wojskowej. Dotychczas stosowany 
wskaźnik 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego 
w okresie poprzedzającym termin powołania do odby-
cia ćwiczeń wojskowych, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS, został zmieniony na wskaźnik w wysokości 1/21.

Powyższe zmiany wprowadza rozporządzenie 
Ministra Obrony Narodowej z 27 maja 2015 r. 
w sprawie świadczenia pieniężnego przysługują-
cego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy re-
zerwy posiadających nadany przydział kryzysowy 
za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń 
wojskowych lub pełnienia okresowej służby woj-
skowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 842).

W Sejmie i Senacie

Zmiany w ustawie zasiłkowej

12 czerwca 2015 r. zakończyły się prace nad usta-
wą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadcze-
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niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych 
ustaw, która wprowadza e-zwolnienia, zmiany w za-
siłkach macierzyńskich oraz opiekuńczych, a także 
w sposobie naliczania podstawy wymiaru zasiłku dla 
osób prowadzących pozarolniczą działalność (więcej 
na ten temat w bieżącym numerze na str. 11). W dniu 
oddania pisma do druku ustawa oczekiwała na pod-
pis Prezydenta.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Znowelizowane przepisy dotyczące ustalania 
uprawnień do świadczeń rodzinnych wprowadza-
ją zasadę „złotówka za złotówkę”, która polega na 
obniżeniu kwoty wypłaconych świadczeń rodzin-
nych o kwotę przekroczenia progu dochodowego 
rodziny (więcej na ten temat w tym numerze w dzia-
le „O tym się mówi” na str. 9). Ustawa o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych w dniu odda-

nia niniejszego numeru do druku oczekiwała na 
podpis Prezydenta.

Samozatrudnieni menedżerowie 
spółek kapitałowych opłacą składki 
ZUS od kontraktu menedżerskiego 

Menedżerowie spółek kapitałowych prowadzą-
cy firmy, których przedmiotem jest wyłącznie za-
rządzanie przedsiębiorstwami, obejmując funkcje 
menedżerów – członków zarządu spółek, podle-
gają ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontrak-
tów menedżerskich, a nie z tytułu samozatrudnie-
nia – tak zdecydował obradujący w 7-osobowym 
składzie Sąd Najwyższy w uchwale z 17 czerw-
ca 2015 r., IIII UZP 2/15, który nadał tej uchwa-
le moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że przed-
stawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia 
uchwały – szerzej na ten temat napiszemy w 15. nu-
merze SPP.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 6 lipca – 5 sierpnia 2015 r.
6 lipca 

■n złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za 
czerwiec 2015 r. przez jednostki budżetowe i sa-
morządowe zakłady budżetowe, 

■n opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za czerwiec 
2015 r. przez ww. płatników. 

10 lipca
■n złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za-

czerwiec 2015 r. przez płatników, będących osoba-
mi fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą dzia-
łalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 

■n opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za czerwiec 2015 r. 
przez ww. płatników. 

15 lipca 
■n złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA 

i raportów imiennych za czerwiec 2015 r. przez 
płatników niebędących jednostkami budżetowy-
mi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycz-
nymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, 

■n opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz Fun-
dusz Emerytur Pomostowych za czerwiec 2015 r. 
przez ww. płatników. 

20 lipca 
■n wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych od dokonywanych w czerwcu 2015 r. 
przez płatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych wypłat ze stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego 
stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego, wypłat z tytułu działalności 
wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia 
i o dzieło,

■n złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, 
DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2015 r. 
lub INF-1. 

31 lipca  
■n opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne przez rolników za III kwartał.

5 sierpnia 
■n złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA 

za lipiec 2015 r. przez jednostki budżetowe i sa-
morządowe zakłady budżetowe, 

■n opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za lipiec 
2015 r. przez ww. płatników. 

OPRAC. AGATA PINZUŁ
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI
   PFRON

Wpłaty na PFRON

Okres Kwota przeciętnego  
miesięcznego wynagrodzenia Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 czerwca 2015 r. 
do 31 sierpnia 2015 r.

4054,89 zł 1648,31 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych

od 1 marca 2015 r. 
do 31 maja 2015 r. 

3942,67 zł 1602,70 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych

od 1 grudnia 2014 r. 
do 28 lutego 2015 r.

3781,14 zł 1537,03 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych

(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 493; M.P. z 2014 r.; poz. 1077;  
M.P. z 2015 r. poz. 181; M.P. z 2015 r. poz. 410)

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego w 2015 r.

Stopień niepełnosprawności Dofinansowanie
znaczny (ze schorzeniem specjalnym) 2400 zł
znaczny (bez schorzenia specjalnego) 1800 zł
umiarkowany (ze schorzeniem specjalnym) 1725 zł
umiarkowany (bez schorzenia specjalnego) 1125 zł
lekki (ze schorzeniem specjalnym) 1050 zł
lekki (bez schorzenia specjalnego)  450 zł

(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 493

  ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie 
może być niższe niż:

Czerwiec 2015 r. – sierpień 2015 r.

Rok 
nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony

I 162,20 emerytalne 15,83 zł 15,83 zł

rentowe 10,54 zł 2,43 zł
chorobowe – 3,97 zł

II 202,74 emerytalne 19,79 zł 19,79 zł
rentowe 13,18 zł 3,04 zł

chorobowe – 4,97 zł
III 243,29 emerytalne 23,75 zł 23,75 zł

rentowe 15,81 zł 3,65 zł
chorobowe – 5,96 zł

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232; j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689)

Wskaźnik waloryzacji

Okres obowiązywania Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego Podstawa prawna

III kwartał 2015 r. 107,2% M.P. z 2015 r., poz. 413
II kwartał 2015 r. 105,4% M.P. z 2015 r., poz. 228
I kwartał 2015 r. 97,1% M.P. z 2014 r., poz. 1126

 (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159)

Stan prawny na 23 czerwca 2015 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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AGATA PINZUŁ – specjalista ds. ubezpieczeń

Od 1 stycznia 2016 r. więcej rodzin 
skorzysta ze świadczeń rodzinnych
Rodziny, które dotychczas przekraczały próg dochodowy, od 1 stycznia 2016 r. będą 
mogły ubiegać się ponownie o zasiłek rodzinny oraz inne dodatki im przysługujące. 
Nowe przepisy zakładają wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”, co oznacza, 
że wzrost dochodu rodziny spowoduje obniżenie świadczeń rodzinnych na dzieci, 
a nie całkowitą ich utratę. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o świadcze-
niach rodzinnych.

Obecnie przekroczenie kryterium dochodowego 
powoduje, że rodzicom nie przysługują świadcze-
nia rodzinne na dzieci. Wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy rodzice pobierali świadczenia w poprzednim 
okresie zasiłkowym, a w bieżącym okresie za-
siłkowym ich dochód w przeliczeniu na jednego 
członka rodziny przekracza kwotę uprawniającą 
do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą 
kwocie najniższego zasiłku rodzinnego, tj. 77 zł. 
Przy czym należy pamiętać, że jeśli w kolejnym 
okresie zasiłkowym rodzice ponownie przekroczą 
kryterium dochodowe, zasiłek rodzinny nie będzie 
już przysługiwał (art. 5 ust. 3 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych). Zmiany przepisów w tej kwestii 
zmieniają sposób ustalania uprawnień do zasiłków 
rodzinnych. Przy przekroczeniu progu dochodo-
wego świadczenia rodzinne nie będą już odbie-
rane rodzicom w pełnej wysokości, tylko zostaną 
pomniejszone o kwotę przekroczenia. Zasada „zło-
tówka za złotówkę” polega na tym, że świadcze-
nia będą wypłacane w wysokości różnicy między 
przysługującą łączną kwotą zasiłków wraz z dodat-
kami a kwotą, o którą został przekroczony próg do-
chodowy pomnożoną przez liczbę osób w danej ro-
dzinie.

Przykład
Monika R. samotnie wychowuje troje dzieci w wie
ku od 8 do 15 lat. Z tego tytułu przysługuje jej zasi
łek rodzinny, dodatek z tytułu samotnego wychowy
wania dzieci oraz dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej. Miesięcznie Mo

nika R. otrzymuje kwotę 738 zł, co wynika z poniż
szego wyliczenia:
n   3 zasiłki na dzieci w wieku od 8 do 15 lat – 3 × 

106 zł = 318 zł
n   dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

dzieci – 340 zł
n   dodatek z tytułu wychowywania dziecka w ro

dzinie wielodzietnej – 80 zł
318 zł + 340 zł + 80 zł= 738 zł

Załóżmy, że Monika R. w następnym okresie za
siłkowym przekroczy próg dochodowy o 120 zł 
(30 zł × 4 osoby w rodzinie).  Przekroczenie to 
spowoduje utratę prawa do zasiłków na dzie
ci wraz z dodatkami. Od 1 stycznia 2016 r. Mo
nika R., po ponownie złożonym wniosku o usta
lenie uprawnień, otrzyma świadczenia na dzieci 
pomniejszone o kwotę przekroczenia, tj. w kwocie 
618 zł (przy założeniu, że kwoty świadczeń pozo
staną bez zmian):
n   738 zł (kwota zasiłków) – 120 zł (kwota prze

kroczenia progu dochodowego) = 618 zł zasiłki 
do wypłaty.

Znowelizowane przepisy będą dotyczyć zarówno 
zasiłku rodzinnego, jak i dodatków z tytułu:

■n urodzenia dziecka,
■n samotnego wychowywania dziecka,
■n opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego,
■n wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
■n kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw-

nego,
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■n rozpoczęcia roku szkolnego,
■n podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem za-

mieszkania.
Łączną kwotę świadczeń rodzinnych będzie sta-

nowić suma zasiłków i dodatków przysługujących 
rodzinie w danym okresie zasiłkowym ustalona 
w następujący sposób:  

■n zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu opie-
ki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawcze-
go, dodatkiem z tytułu samotnego wychowywa-
nia dziecka, dodatkiem z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej, a także dodat-
kiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego – dzielony będzie przez licz-
bę miesięcy, na którą powyższe świadczenia zo-
stały przyznane, 

■n dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z ty-
tułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytu-
łu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania – dzielony będzie przez 12 (bez 
względu na liczbę miesięcy uprawnienia w da-
nym okresie zasiłkowym).

Wypłata świadczeń nastąpi wówczas, jeśli po 
zastosowaniu nowej zasady ustalania uprawnień 
(złotówka za złotówkę) kwota świadczeń rodzin-
nych nie będzie niższa niż 20 zł.

Zmiany obejmą rodziny ubiegające się o przyzna-
nie świadczeń, a także te rodziny, które dotychczas 
z powodu przekroczenia kryterium dochodowego 
utraciły do nich prawo. Warunkiem ponownego na-
bycia prawa do świadczeń rodzinnych  jest złożenie 
wniosku o ich przyznanie.

W przypadku gdy w trakcie okresu zasiłkowego 
nastąpi konieczność ponownego ustalenia upraw-
nień do świadczeń rodzinnych (np. utrata dochodu, 
zmiana  liczby członków rodziny), która spowoduje 
utratę prawa do świadczeń lub obniżenie ich wyso-
kości, zmiana w tym zakresie będzie obowiązywać 
od następnego miesiąca następującego po pierw-
szym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiła 
zmiana. Osoby pobierające świadczenie będą mia-
ły obowiązek informowania odpowiedniego organu 
o wszelkich zmianach mających wpływ na wyso-
kość świadczeń rodzinnych (art. 24 i 25 znowelizo-
wanej ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.  n

PodStawa PRawna:
ff art. 5, art. 9, art. 10, art. 11a, art. 12a, art. 13–15, art. 25 usta
wy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 114),
ff art. 1, art. 3 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzin
nych – w chwili oddania numeru do druku ustawa oczekiwała na 
podpis Prezydenta.

Bądź na bieżąco – zaprenumeruj Serwis PP

W najbliższych numerach SPP będziemy pisać  
m.in. o:

n  zmianach w umowach terminowych,

n   zmianach w zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych,

n   nowych regulacjach dotyczących oskładkowania 
umów cywilnoprawnych,

n   nowych zasadach rozkładania na raty bądź 
odraczania terminu płatności wobec ZUS

n   kontroli zwolnień lekarskich na nowych zasadach.

www.sklep.infor.pl ● tel. 801 626 666, 22 212 07 30 ● e-mail: bok@infor.pl
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zasiłki TEMAT MIESIĄCA

MAŁGORZATA KOWALSKA – doradca ds. wynagrodzeń i zasiłków, wieloletni pracownik ZUS

Co zmieni się w wypłacaniu zasiłków 
i wystawianiu zwolnień lekarskich
Od 1 stycznia 2016 r. znowelizowane przepisy ustawy zasiłkowej wprowadzają elektro-
niczną formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, która ma za-
stąpić dotychczasową wersję papierową. Przejściowo jednak (nie dłużej niż do końca 
2017 r.) będą mogły równolegle funkcjonować obecnie obowiązujące zaświadczenia 
lekarskie wystawiane w formie papierowej i elektronicznej. Ponadto już w lipcu br. rozsze-
rzony zostanie zakres uprawnień do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego. Zmieni się 
także sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla przedsiębiorców.

Znowelizowane przepisy wprowadzone ustawą 
z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych 
ustaw (dalej: nowelizacja ustawy zasiłkowej) wpro-
wadzają istotne zmiany w zakresie:

■n uprawnień do zasiłku macierzyńskiego,
■n uprawnień do zasiłku opiekuńczego,
■n ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób 

niebędących pracownikami, 
■n sposobu wystawiania zaświadczeń lekarskich 

o czasowej niezdolności do pracy,

Uprawnienia do zasiłku 
macierzyńskiego

W nowej ustawie rozszerzono krąg osób upraw-
nionych do pobierania zasiłku macierzyńskiego. 
Uprawnienia do niego będą mieli ubezpieczeni oj-
cowie dzieci lub inni ubezpieczeni członkowie naj-
bliższej rodziny w sytuacji, gdy matka dziecka jest 
osobą nieubezpieczoną i: 

■n nastąpił jej zgon,
■n porzuciła dziecko, 
■n legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do sa-

modzielnej egzystencji i stan jej zdrowia nie po-
zwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
W przypadku śmierci matki lub porzucenia przez 

nią dziecka zasiłek macierzyński za okres:
■n urlopu macierzyńskiego, 
■n dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub 
■n urlopu rodzicielskiego 

będzie przysługiwał ubezpieczonemu ojcu dziecka 
lub innemu najbliższemu członkowi rodziny przez 
okres odpowiadający okresowi, który pozostał od 
dnia zgonu matki lub porzucenia przez nią dziecka 
do końca okresu danego urlopu, pod warunkiem że 
przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobko-
wą w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Przykład
W dniu 5 czerwca 2015 r. pracownikowi urodziło się 
dziecko. Matka dziecka jest osobą nieubezpieczo
ną, a więc nie posiada prawa do urlopu macierzyń
skiego. Przyjmijmy, że 29 lipca 2015 r. matka dziecka 
zmarła. W związku z tym o wypłatę zasiłku macie
rzyńskiego za okres od 29 lipca 2015 r. do 22 paź
dziernika 2015 r. przejmie pracownik – ojciec dziecka.

W sytuacji gdy ubezpieczona matka dziecka legity-
muje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowa-
nie opieki nad dzieckiem, ubezpieczony ojciec dziec-
ka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny 
będzie mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za 
okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ustalony 
przepisami Kodeksu pracy. W przypadku gdy matka 
dziecka stanie się niezdolna do samodzielnej egzysten-
cji po kilku tygodniach od urodzenia dziecka, okres 
wypłaty zasiłku macierzyńskiego zostanie zmniejszo-
ny o okres wypłaty tego zasiłku dla matki dziecka.
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Zasiłki opiekuńcze

W wyniku nowelizacji zostanie rozszerzona defini-
cja członków rodziny oraz dziecka. 

Członkiem rodziny będzie także:
■n ojczym, 
■n macocha oraz
■n rodzic dziecka. 

W związku z tym, zgodnie z nowymi przepisa-
mi, za członków rodziny będziemy uważać: małżon-
ka, rodziców, rodziców dziecka, ojczyma, macochę, 
teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci 
w wieku powyżej 14 lat. 

Ubezpieczony będzie miał także prawo do za-
siłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opie-
ki nad rodzicem dziecka, jeżeli w okresie spra-
wowania tej opieki rodzic będzie pozostawać we 
wspólnym gospodarstwie z ubezpieczonym. 

 Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał tak-
że ubezpieczonemu z tytułu opieki nad dzieckiem 
w wieku do lat 8 wówczas, gdy rodzic dziecka (a nie, 
jak dotychczas, tylko małżonek ubezpieczonego) 
nie będzie mógł sprawować opieki nad dzieckiem 
z powodu porodu, choroby lub pobytu w szpitalu lub 
innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. 

Za dzieci, w rozumieniu nowych przepisów, z ty-
tułu opieki nad którymi ubezpieczony (np. pracow-
nik lub zleceniobiorca) będzie miał prawo do zasił-
ku opiekuńczego, uważa się:

■n dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżon-
ka oraz

■n dzieci przysposobione, a także 
■n dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie. 

W obecnie obowiązującej ustawie wymienione są 
m.in. dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie. 

Zwolnienia lekarskie w formie 
elektronicznej

Od 1 stycznia 2016 r. dowodami uprawniającymi do 
świadczeń chorobowych będą zarówno zaświadczenia 
lekarskie w formie elektronicznej, jak i wydrukowa-
ne z systemu teleinformatycznego. W okresie przej-
ściowym (który będzie trwać do końca 2017 r.) doku-
mentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych 
możliwe będzie także w dotychczasowej formie, czyli 
wystawiane zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA. 
Docelowo jednak zwolnienia lekarskie mają być wy-
stawiane tylko w formie dokumentu elektronicznego. 

Po wprowadzeniu do systemu komputerowego 
danych identyfikacyjnych pacjenta, lekarz leczą-

cy będzie miał dostęp do danych ubezpieczonego, 
jego płatnika składek, a także członków rodziny. 
Po uzupełnieniu przez lekarza danych dotyczących 
okresu niezdolności do pracy, jednostki chorobowej 
zaświadczenie lekarskie zostanie automatycznie za-
pisane na elektronicznej skrzynce podawczej ZUS.

Zgodnie z nową ustawą zaświadczenia lekarskie 
będą przekazywane do płatników zasiłków przez 
skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płat-
nika składek. Zakłady pracy rozliczające mniej niż 
5 osób nie będą musiały zakładać profilu informacyj-
nego, a zaświadczenia lekarskie będą otrzymywały 
w formie papierowej bezpośrednio od ubezpieczone-
go. Zaświadczenie lekarskie będzie wydrukiem za-
świadczenia sporządzonego w formie elektronicznej. 

Obecnie do wypłaty świadczeń chorobowych 
stwierdzających niezdolność do pracy z powodu wła-
snej choroby lub z tytułu opieki nad chorym człon-
kiem rodziny służą zaświadczenia lekarskie wysta-
wiane na druku ZUS ZLA. Zaświadczenia lekarskie 
wystawiane są w 3 egzemplarzach, z czego orygi-
nał zaświadczenia lekarskiego lekarz wystawiają-
cy powinien przekazać do terenowej jednostki orga-
nizacyjnej ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia, 
a ubezpieczony pierwszą kopię tego zaświadczenia 
powinien w ciągu 7 dni dostarczyć do płatnika zasił-
ku. Praktyka jednak jest inna. Zdarza się, że lekarze 
nie przekazują zaświadczeń lekarskich do ZUS lub 
robią to z opóźnieniem, co uniemożliwia przeprowa-
dzenie przez lekarzy orzeczników kontroli prawidło-
wości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. 

Celem zmiany ustawy w sprawie wystawiania za-
świadczeń lekarskich przez lekarzy jest m.in.:

■n zminimalizowanie liczby błędów w wystawia-
nych zaświadczeniach, 

■n zniesienie obowiązku dostarczania płatnikowi 
zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni przez ubez-
pieczonego, 

■n wprowadzenie automatycznej informacji o wy-
stawionym zaświadczeniu dla ubezpieczonego 
przekazywanej płatnikowi, a także 

■n efektywniejsza kontrola prawidłowości wykorzy-
stywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kon-
troli prawidłowości orzekania o czasowej nie-
zdolności do pracy przez ZUS.
Ma to umożliwić szybkie podejmowanie decy-

zji w zakresie kontroli prawidłowości orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy lub kontroli wy-
korzystywania zwolnień lekarskich, zwłaszcza krót-
kotrwałych, szczególnie u osób nagminnie wyko-
rzystujących zwolnienia lekarskie. 
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Nowy sposób obliczania podstawy 
wymiaru zasiłku dla osób 
niebędących pracownikami

W związku z koniecznością ujednolicenia przepi-
sów, a także wyeliminowania nadużyć w tym za-
kresie, ustawodawca wprowadza nowy sposób ob-
liczania podstawy wymiaru zasiłków dla osób 
niebędących pracownikami, dla których podsta-
wę wymiaru zasiłku stanowi kwota zadeklarowana 
(maksymalnie do 250% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia). Zmiana dotyczy m.in.:

■n osób prowadzących pozarolniczą działalność go-
spodarczą oraz osób z nimi współpracujących, 

■n osób wykonujących pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodek-
sem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zle-
cenia, oraz osób z nimi współpracujących (z wyłą-
czeniem uczniów i studentów do 26. roku życia),

■n duchownych,
■n osób wykonujących pracę nakładczą.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przy-
sługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracow-
nikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających mie-
siąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą, dla których podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi 
kwota zadeklarowana, podlegających ubezpieczeniu 
chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, 
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie sta-
nowić suma: 

■n przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenie chorobowe (po 
odliczeniu 13,71% składek ZUS) za pełne mie-
siące kalendarzowe ubezpieczenia, z których 
przychód będzie podlegać uwzględnieniu w pod-
stawie wymiaru zasiłku, oraz

■n kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwo-
ty zadeklarowanej przez ubezpieczonego w czę-
ści przewyższającej najniższą podstawę wymia-
ru składek na ubezpieczenie chorobowe (po 
odliczeniu 13,71% składek ZUS) za pełne mie-
siące kalendarzowe, z których przychód podle-
ga uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, 
oraz liczby tych miesięcy.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia chorobo-

wego rozpocznie się po przerwie nieprzekraczają-
cej 30 dni od ustania poprzedniego ubezpieczenia 

z innego tytułu, w liczbie pełnych miesięcy kalen-
darzowych ubezpieczenia należy uwzględnić także 
pełne miesiące kalendarzowe z poprzedniego tytułu. 
Przy czym liczba pełnych miesięcy zarówno z po-
przedniego, jak i aktualnego tytułu nie może prze-
kroczyć 12. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowe-
go z obydwu tytułów będzie stanowić:

■n przeciętna miesięczna najniższa podstawa wy-
miaru składek na ubezpieczenie chorobowe 
(średnia z 12 miesięcy) oraz 

■n przeciętna kwota zadeklarowana jako podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe 
za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, 
w części przewyższającej najniższą podstawę 
wymiaru składek za okres pełnych miesięcy ka-
lendarzowych ubezpieczenia z aktualnego tytułu.

  Przy ustalaniu podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego należy 
uwzględnić pełne kalendarzowe 
miesiące ubezpieczenia 
z poprzedniego tytułu, jeżeli 
okres aktualnego ubezpieczenia 
chorobowego rozpocznie się 
po przerwie nieprzekraczającej 
30 dni od ustania poprzedniego 
tytułu. 

Jeśli niezdolność do pracy powstanie przed upły-
wem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpie-
czenia, a okres tego ubezpieczenia rozpoczął się nie 
później niż w ciągu 30 dni od ustania ubezpieczenia 
z innego tytułu, wówczas przy ustalaniu podstawy wy-
miaru zasiłku chorobowego będzie się przyjmować:

■n  kwotę przychodu określoną w umowie przypa-
dającą za miesiąc, w którym powstało prawo do 
zasiłku (po odliczeniu 13,71% składek ZUS), 
lub kwotę przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia innych ubezpieczonych, z którymi płatnik 
składek zawarł takie same lub podobne umowy 
– dla osób wykonujących umowy zlecenia lub 
umowy agencyjne,

■n miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenie chorobowe oraz kwotę zadekla-
rowaną w przeliczeniu na pełny miesiąc kalenda-
rzowy ubezpieczenia, w części przewyższającej 
najniższą podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenie chorobowe, za miesiąc kalendarzowy, 
w którym powstała niezdolność do pracy (po odli-
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czeniu 13,71% składek ZUS). W liczbie miesięcy 
z poprzedniego i aktualnego tytułu uwzględnia się 
miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Proponowane zmiany w ustalaniu podstawy wy-
miaru zasiłku m.in. dla przedsiębiorców mają zmini-
malizować rosnące zjawisko nadużyć w tym zakresie. 

Porównanie obecnych i znowelizowanych przepisów ustawy zasiłkowej  
oraz termin ich wejścia w życie

Rodzaj zasiłku Przepisy obowiązujące Proponowane zmiany termin wejścia 
w życie

1 2 3 4

Zasiłek macierzyński 
za okres urlopu 
macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego lub 
urlopu rodzicielskiego

W razie śmierci ubezpieczonej 
lub porzucenia przez nią dziecka 
zasiłek macierzyński przysługuje 
ubezpieczonemu ojcu dziecka lub 
innemu członkowi rodziny 

W razie śmierci matki dziecka lub 
porzucenia przez nią dziecka zasiłek 
macierzyński przysługuje ubezpie
czonemu ojcu dziecka lub innemu 
ubezpieczonemu członkowi najbliższej 
rodziny przez okres odpowiadający 
okresowi, który pozostał do wyko
rzystania od dnia zgonu matki lub 
porzucenia przez nią dziecka.

po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw

brak odpowiednika Gdy matka dziecka ze względu na 
swój stan zdrowia (posiada orzeczenie 
o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji) nie może sprawować opieki 
nad dzieckiem, wówczas ubezpie
czonemu ojcu dziecka lub innemu 
ubezpieczonemu członkowi najbliższej 
rodziny przysługuje zasiłek macierzyński 
przez okres odpowiadający okresowi, 
który pozostał do wykorzystania od 
dnia ustalonego jako dzień powstania 
niezdolności do samodzielnej 
egzystencji.

brak odpowiednika Pracownica, która legitymuje się orze
czeniem o niezdolności do samodziel
nej egzystencji i której stan zdrowia 
nie pozwala na opiekę nad dzieckiem, 
może zrezygnować po wykorzystaniu 
po porodzie co najmniej 8 tygodni 
z dalszej części urlopu macierzyń
skiego, a z dalszej części urlopu może 
skorzystać pracownik – ojciec dziecka. 

Zasiłek opiekuńczy Jeżeli małżonka ubezpieczonego 
stale opiekująca się dzieckiem jest 
chora lub przebywa w szpitalu 
zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki 
nad zdrowym dzieckiem do 
lat 8 przysługuje ubezpieczonemu. 

Jeżeli małżonek lub rodzic dziecka, 
stale opiekujący się dzieckiem, 
jest chory lub przebywa w szpitalu 
zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki 
nad zdrowym dzieckiem do  
lat 8 przysługuje ubezpieczonemu.

po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw

Za członków rodziny, nad którymi 
ubezpieczony sprawuje opiekę 
z tytułu choroby uważa się małżonka, 
rodziców, teściów, dziadków, wnuki, 
rodzeństwo oraz dzieci w wieku 
ponad 14 lat – jeżeli pozostawały we 
wspólnym gospodarstwie domowym 
z ubezpieczonym w okresie 
sprawowania opieki.

Za członków rodziny, nad którymi 
ubezpieczony sprawuje opiekę 
z tytułu choroby uważa się małżonka, 
rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, 
macochę, teściów, dziadków, wnuki, 
rodzeństwo oraz dzieci w wieku 
ponad 14 lat – jeżeli pozostawały 
we wspólnym gospodarstwie 
domowym z ubezpieczonym w okresie 
sprawowania opieki.
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1 2 3 4

Za dzieci, nad którymi sprawowana 
jest opieka, uważa się dzieci własne 
ubezpieczonego lub jego małżonka 
oraz dzieci przysposobione, a także 
dzieci obce przyjęte na wychowanie 
i utrzymanie.

Za dzieci, nad którymi sprawowana jest 
opieka uważa się dzieci własne ubez
pieczonego lub jego małżonka oraz 
dzieci przysposobione, a także dzieci 
przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Podstawa wymiaru 
świadczeń 
chorobowych dla 
ubezpieczonych 
niebędących 
pracownikami

Podstawę wymiaru zasiłku choro
bowego stanowi przychód za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprze
dzających miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy. 
Jeżeli niezdolność do pracy powstała 
przed upływem 12 miesięcy, podstawę 
wymiaru zasiłku stanowi przeciętny 
przychód za pełne miesiące kalenda
rzowe ubezpieczenia. 

Podstawę wymiaru zasiłku choro
bowego stanowi przychód za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprze
dzających miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy. 
Jeżeli niezdolność do pracy powstała 
przed upływem 12 miesięcy, podstawę 
wymiaru zasiłku stanowi suma prze
ciętnej miesięcznej najniższej podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie 
chorobowe za pełne miesiące kalen
darzowe ubezpieczenia oraz kwoty 
stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej 
kwoty zadeklarowanej jako podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenie 
chorobowe w części przewyższającej 
najniższą podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenie chorobowe.

pierwszego dnia 
czwartego miesiąca 
następującego po 
miesiącu ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw

Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowe
go powstał po przerwie nieprzekracza
jącej 30 dni od ustania ubezpieczenia 
z innego tytułu, a niezdolność do pracy 
powstała przed upływem pełnego mie
siąca kalendarzowego, wówczas do 
wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku 
jest przyjęty przychód, który ubezpie
czony osiągnąłby, gdyby pracował 
pełny miesiąc kalendarzowy. 

Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowe
go powstał po przerwie nieprzekracza
jącej 30 dni od ustania ubezpieczenia 
z innego tytułu, w liczbie pełnych 
miesięcy ubezpieczenia przyjmuje się 
również pełne miesiące kalendarzowe 
ubezpieczenia z poprzedniego tytułu, 
przy czym liczba tych miesięcy nie 
może przekroczyć 12.

Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu 
chorobowym powstała z powodu 
nieopłacenia składki na ubezpieczenie 
chorobowe bądź opóźnienia w jej 
opłacie, wówczas podstawę wymiaru 
zasiłku stanowi podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenie chorobowe 
po przerwie.

Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu choro
bowym powstała z powodu nieopłace
nia składki na ubezpieczenie choro
bowe bądź opóźnienia w jej opłacie 
wówczas podstawę wymiaru zasiłku 
będzie stanowić również przeciętny 
przychód za miesiące przed przerwą.

Zaświadczenia 
lekarskie

Wypłata zasiłku następuje na pod
stawie zaświadczenia lekarskiego 
wydanego na druku ZUS ZLA.
Obecnie zaświadczenia lekarskie 
wypisywane są przez lekarzy 
w 3 egzemplarzach, przy czym oryginał 
zaświadczenia przekazywany jest do 
ZUS, pierwsza kopia służy do wypłaty 
zasiłku, a druga pozostaje w aktach.

Zaświadczenia lekarskie będą wystawia
ne w formie dokumentu elektronicznego 
lub w formie dokumentu elektronicznego 
uwierzytelnionego. Zaświadczenia 
lekarskie będą przez lekarzy zapisywane 
na elektronicznej skrzynce podawczej, 
z której następnie będą przekazywa
ne do zakładów pracy na skrzynkę 
podawczą. 

od 1 stycznia 2016 r.

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 1–2 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń
stwa oraz niektórych innych ustaw – w dniu oddania numeru do druku ustawa oczekiwała na podpis Prezydenta,
ff art. 6, art. 32–32a, art. 48–60, art. 62, art. 69 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra
zie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
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MARIUSZ PIGULSKI – ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W jakiej sytuacji utrata zaufania może być 
powodem wypowiedzenia umowy o pracę
W orzecznictwie sądowym i opiniach ekspertów prawa pracy panuje zgodny pogląd, 
że utrata zaufania do pracownika może być przyczyną rozwiązania z nim stosunku pra-
cy. Musi ona jednak wynikać z obiektywnych przesłanek, a pracodawca powinien być 
w stanie wskazać konkretne i rzeczywiste powody, z jakich stracił zaufanie do pracownika.

Pracodawcy dość często, zwalniając z pracy pra-
cownika, powołują się na to, że już mu nie ufają 
i w związku z tym nie mogą dalej pozwalać mu na 
wykonywanie dotychczasowych obowiązków służ-
bowych. Niestety, przepisy prawa pracy nie definiu-
ją pojęcia „utrata zaufania”. 

Co to jest utrata zaufania

Niewątpliwie można uznać, że zaufanie z punktu 
widzenia pracodawcy to stan wyrażający się przede 
wszystkim przekonaniem o możliwości polegania 
na pracowniku oraz wiarą w jego uczciwość, su-
mienność czy posiadane przez niego umiejętności 
i predyspozycje. Utrata zaufania polega na negatyw-
nej ocenie zachowania (działań) pracownika, skut-
kującej brakiem zdolności do dalszej współpracy 
w ramach stosunku pracy. Może to się przejawiać 
w różnych aspektach, w zależności np. od zajmo-
wanego przez podwładnego stanowiska, charakteru 
świadczonej pracy czy specyfiki działalności pro-
wadzonej przez zakład pracy.

Zaufanie ma istotne znaczenie w relacjach z pra-
cownikami, którym pracodawca powierza większy 
kredyt zaufania niż innym podwładnym. Chodzi tu 
m.in. o osoby:

■n zatrudnione na szczeblu kierowniczym,
■n mające dostęp do informacji poufnych lub waż-

nych dla działalności pracodawcy,
■n zajmujące w spółce szczególne stanowiska takie, 

jak np. radcy prawnego, głównego księgowego, 
rzecznika prasowego.
Podnosząc argument braku zaufania przy koń-

czeniu współpracy z pracownikiem, należy wziąć 
pod uwagę, że w razie odwołania się podwładne-
go do sądu konieczne będzie udowodnienie faktów, 

na których oparto twierdzenie o utracie zaufania. 
Punktem wyjścia jest tu więc rozstrzygnięcie tego, 
czy dany stan faktyczny w istocie uzasadnia utratę 
zaufania.

Jaka powinna być przyczyna 
wypowiedzenia

Choć przyjmuje się, że przyczyna wypowiedzenia 
nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej 
doniosłości (wyrok SN z 6 grudnia 2001 r., sygn. 
akt I PKN 715/00; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 
to zdecydowanie powinna pozostawać w związ-
ku ze stosunkiem pracy i wskazywać konkretnie, 
co było podstawą podjęcia decyzji o rozwiązaniu 
umowy o pracę (wyroki SN: z 21 lutego 1997 r., 
sygn. akt I PKN 9/97, OSNP 1997/20/399 oraz 
z 14 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 47/99, OSNA-
- PiUS 2000/14/548). 

Podnoszone przez pracodawcę powody zwolnie-
nia pracownika powinny dotyczyć np. sposobu re-
alizowania powierzonych mu zadań, stosunku do 
przypisanych obowiązków, zdolności i umiejętno-
ści wykonywania określonej pracy oraz możliwości 
i potrzeb zatrudniania.

Kiedy utrata zaufania uzasadnia 
wypowiedzenie

Warunkiem niezbędnym, by utrata zaufania w spo-
sób dostateczny uzasadniała wypowiedzenie sto-
sunku pracy, musi być oparcie jej na konkretnych 
przesłankach natury obiektywnej oraz racjonalnej. 
W praktyce oznacza to, że nie może być ona wy-
nikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprze-
dzeń pracodawcy bądź osób działających w jego 
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imieniu (wyroki SN: z 26 września 2006 r., sygn. 
akt II PK 348/05, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl; 
z 5 marca 1999 r., sygn. akt I PKN 623/98, OSNP 
2000/9/353 oraz z 25 listopada 1997 r., sygn. akt 
I PKN 385/97, OSNP 1998/18/538).

  Zwalnianie pracownika wskutek 
braku do niego zaufania 
wymaga wskazania konkretnych 
i prawdziwych przyczyn 
skutkujących takim stanem rzeczy, 
że podwładnemu już się nie ufa.

Brak odwołania się przez pracodawcę do kon-
kretnych sytuacji (np. w piśmie wypowiadającym 
umowę o pracę), w wyniku których doszło do utra-
ty zaufania do pracownika, może przysporzyć wie-
lu problemów i spowodować przegraną w ewentual-
nym sporze sądowym ze zwalnianą osobą.

Należy uznać, że wypowiedzenie umowy o pracę 
z powodu utraty zaufania spełnia wymóg konkret-
ności, o ile równocześnie wskazuje okoliczności, 
które spowodowały podjęcie takiej, a nie innej de-
cyzji pracodawcy lub okoliczności te były wcześniej 
znane pracownikowi. 

Przykład
Pracownik odpowiedzialny za kierowanie w spół
ce działem logistyki, przyjmował od kontrahen
tów łapówki, które gwarantowały im otrzymywa
nie lepszych zleceń dotyczących transportowania 
wytwarzanych przez spółkę produktów. Gdy wia
domość o takim procederze dotarła do zarządu, 
przeprowadził on postępowanie wyjaśniające, 
w trakcie którego pracownik przyznał się na pi
śmie do zarzucanych mu czynów, wskazując na 
konkretne okoliczności sprawy. W takim przypad
ku pismo wypowiadające umowę o pracę z powo
du utraty zaufania nie musi zawierać dokładnego 
opisu sytuacji, w których pobierano łapówki, gdyż 
pracownik w formie pisemnej poświadczył swoje 
przewinienia, przez co potwierdził, że wie dokład
nie, jakie jego zachowania doprowadziły do utraty 
zaufania w oczach pracodawcy.

Brak zaufania do pracownika uprawnia pracodaw-
cę do zwolnienia podwładnego, nawet gdy jego za-
chowanie nie nosi cech zawinienia, jeżeli w konkret-

nych okolicznościach jest usprawiedliwiony, w tym 
znaczeniu, że od pracodawcy nie można wymagać, 
by nadal darzył pracownika niezbędnym zaufaniem.

A zatem z utratą zaufania możemy mieć do czy-
nienia również w przypadkach, gdy zatrudnionej 
osobie nie można przypisać bądź udowodnić winy, 
ale jego zachowanie jest naganne. W takich sytu-
acjach trzeba ustalić, czy fakty, na które powołu-
je się pracodawca istniały obiektywnie, dając pod-
stawę do uznania naganności działań pracownika 
(choćby nie można mu było przypisać zawinienia) 
i w konsekwencji uzasadniając utratę zaufania.

Przykład
Pracodawca w stosunku do pracownika zatrud
nionego na stanowisku kierownika magazynu ma 
podejrzenia o dokonywanie przez niego w spo
sób ciągły kradzieży firmowego mienia. W związ
ku z tym zakład pracy podjął działania, w wyniku 
których odpowiednie organy wszczęły dochodze
nie, przeprowadziły postępowanie karne przygo
towawcze i wniosły akt oskarżenia, ustalając, że 
podejrzewany pracownik sprzedawał na aukcjach 
internetowych takie przedmioty, jakie często ginę
ły z zakładowego magazynu. Powyższe uzasad
nia wypowiedzenie umowy o pracę z powodu 
utraty zaufania. W opisanych okolicznościach pra
codawca nie musi czekać ze zwolnieniem pracow
nika na wydanie prawomocnego wyroku karnego 
stwierdzającego popełnienie przez pracownika 
przestępstwa na szkodę zakładu.

Wypowiedzenie umowy o pracę wskutek utraty 
zaufania do pracownika jest zasadne także wtedy, 
kiedy pracownik zostanie ostatecznie uniewinnio-
ny od zarzutu popełnienia domniemanego przestęp-
stwa, które było podstawą zwolnienia pracownika. 
Pogląd ten został potwierdzony w wyroku Sądu 
Najwyższego z 22 stycznia 2008 r. (sygn. akt I PK 
197/07, OSNP 2009/5-6/65), w którym sąd stwier-
dził, że: zasadność przyczyny wypowiedzenia umo-
wy o pracę polegającej na utracie zaufania praco-
dawcy w związku z wszczęciem wobec pracownika 
postępowania karnego powinna być oceniana na 
podstawie okoliczności znanych w dacie dokona-
nia wypowiedzenia, zaś zdarzenie późniejsze, w tym 
umorzenie postępowania karnego lub uniewinnienie 
zwolnionego pracownika, nie przesądzają o nieza-
sadności wypowiedzenia.
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Wyroki Sądu Najwyższego dotyczące podstaw utraty zaufania do pracownika
Grupa zawodowa,  

której wyrok dotyczy Przyczyna utraty zaufania wyrok Sądu najwyższego 

Pracownicy szczebla 
kierowniczego

Niemożność porozumienia się wyrażająca się dezaprobatą 
dla zmian organizacyjnych i przejawiająca się w sposobie 
wykonywania obowiązków pracowniczych 

z 12 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 
539/00, OSNP 2003/11/267 

Pracownicy szczebla 
kierowniczego

Opracowanie błędnej analizy finansowej i prognozy 
ekonomicznej, powodującej konieczność korekty wyników 
finansowych spółki

z 27 stycznia 2004 r., sygn. akt I PK 
251/03, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Asystenci sędziego NSA Podjęcie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, które może 
być ocenione jako potencjalny konflikt interesów, a uprzednie 
niepoinformowanie o tym zwierzchników – jako zachowanie 
nielojalne

z 13 czerwca 2012 r., sygn. akt II PK 
315/11, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Wszyscy pracownicy Wyrażona w obecności innych pracowników w obraźliwych 
słowach dezaprobata decyzji prezesa zarządu (kierownika 
zakładu pracy)

z 23 września 2004 r., sygn. akt I PK 
487/03, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl 

Wszyscy pracownicy Nieprawidłowe rozliczenie przez pracownika powierzonego 
mu mienia 

z 23 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 
212/00, OSNP 2002/19/458 

Wszyscy pracownicy Potajemne działania wspierające dążenia do przejęcia firmy 
pracodawcy przez inny podmiot, polegające na sprzeda
ży akcji, które choć dokonywane w ramach uprawnień 
z pewnością powinny być ocenione jako nielojalne wobec 
pracodawcy, bo szkodzące jego interesom i pozostające 
w kolizji ze wspólnym dobrem załogi i prowadzonej przez nią 
działalności

z 4 lutego 2011 r., sygn. akt II PK 
199/10, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Wszyscy pracownicy Podejrzenie o usiłowanie włamania do szafki innego pracow
nika

z 14 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 
890/00, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl 

Wszyscy pracownicy Uzasadnione okolicznościami sprawy podejrzenie, że 
pracownik dokonuje w sposób ciągły zaboru firmowego 
mienia. W tym przypadku sąd uznał, że nie jest konieczny 
wyrok sądu potwierdzający fakt popełnienia przestępstwa 
przez pracownika. Wystarczające może być samo wszczęcie 
przeciwko pracownikowi dochodzenia, prowadzenie postę
powania karnego przygotowawczego łącznie z wniesieniem 
aktu oskarżenia

z 27 listopada 1997 r., sygn. akt I PKN 
387/97, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Wszyscy pracownicy Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji, gdy 
istnieje realne ryzyko wycieku do firm konkurencyjnych strate
gicznych danych pracodawcy

z 12 lutego 2013 r., sygn. akt II PK 
165/12, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Funkcjonariusze celni Niepożądane kontakty z osobami podejrzewanymi o przemyt z 31 maja 2001 r., sygn. akt I PKN 
441/00, OSNP 2003/7/176 

Lekarze Nabycie przez pracodawcę podejrzeń o naruszeniu przez 
pracownika zasad współżycia społecznego, godności 
zawodu lekarza oraz „pozostawanie w świetle podejrzeń” 
o popełnienie przestępstwa związanego z wykonywaniem 
czynności służbowych. W ocenie sądu takie zachowanie 
lekarza podważa zaufanie instytucji państwowych i samych 
pacjentów do pracodawcy

z 24 lipca 2006 r., sygn. akt I PK 
299/05, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Pracownicy banków Wykorzystywanie nabytych podczas stosunku pracy wiado
mości dotyczących obrotu czekowego, w celu dysponowania 
we własnym zakresie środkami pieniężnymi banku bez jego 
wiedzy i zgody 

z 10 września 1998 r., sygn. akt I PKN 
306/98, OSNP 1999/19/610 

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 30 § 3 i 4, art. 100 § 2 pkt 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).
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MAREK ROTKIEWICZ – specjalista ds. zatrudnienia

Czy na wniosek pracownika pracodawca 
może zmienić harmonogramy czasu pracy
Chcielibyśmy ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych, że tworzone na okresy mie-
sięczne harmonogramy czasu pracy mogą być w trakcie miesiąca zmieniane z inicja-
tywy pracownika na jego pisemny wniosek i za zgodą przełożonego. Chodzi o ure-
gulowanie przypadków, w których pracownicy chcieliby np. przyjść na inną zmianę 
roboczą, niż wcześniej ustalono w grafiku. Czy nie będzie to naruszeniem przepisów 
– pyta Czytelniczka z Łodzi.

Nie. Wprowadzenie takich zapisów do przepisów 
wewnątrzzakładowych jest dopuszczalne. Harmo-
nogramy czasu pracy mają funkcję ochronną dla 
pracowników, dając im z wyprzedzeniem informa-
cję na temat zapotrzebowania na ich pracę i ograni-
czając możliwość niespodziewanych zmian w tym 
zakresie. Skoro pracownik sam wnioskuje o zmianę 
grafiku, kierując się własnymi potrzebami, to jest to 
dozwolone.

Obecnie pracodawcy mają obowiązek tworzenia 
harmonogramów czasu pracy (rozkładów czasu pra-
cy dla poszczególnych pracowników) na okres krót-
szy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co 
najmniej 1 miesiąc (art. 129 § 3 ustawy – Kodeks 
pracy, dalej: k.p.). Taki harmonogram pracownik 
powinien otrzymać co najmniej na 1 tydzień przed 
rozpoczęciem pracy w okresie, na który został spo-
rządzony ten rozkład.

Wątpliwa jest natomiast możliwość swobodnej 
zmiany harmonogramów czasu pracy przez same-
go pracodawcę. Ministerstwo Pracy w swoim stano-
wisku z 18 października 2013 r. w sprawie modyfi-
kacji rozkładów czasu pracy wskazało, że aktualnie 
obowiązujące przepisy prawa pracy nie regulują sy-
tuacji modyfikacji grafików. Z art. 129 k.p. nie wy-
nika ani zakaz dokonywania zmian grafików, ani 
ich dopuszczalność. Według resortu pracy źródłem 
ewentualnych zmian mogą być przyczyny obiek-
tywne. Ponadto Ministerstwo Pracy dodało, że nie 
jest także określone, z jakim wyprzedzeniem mogą 
być przeprowadzone modyfikacje. Może to wynikać 
np. z regulaminu pracy czy innych przepisów we-
wnątrzzakładowych.

  Zdaniem MPiPS, zmiana 
harmonogramu czasu pracy 
pracownika jest możliwa 
z przyczyn obiektywnych.

Osobną kwestią jest jednak zmiana rozkładu cza-
su pracy na wniosek pracownika. Taką możliwość 
należy w pełni dopuścić. Prosząc o zmianę godzin 
czy dni pracy, pracownik kieruje się własną potrze-
bą. Zgoda pracodawcy nie stanowi w tym przypad-
ku jednostronnego narzucenia zatrudnionym oso-
bom zmian grafiku, ale umożliwia „poukładanie” 
pracy w sposób niegodzący szczególnie w życie 
prywatne pracowników.

Przykład
Pracownik miał pracować zgodnie z harmono
gramem w piątek w godz. od 8.00 do 20.00, 
a poniedziałek miał mieć wolny. Poprosił jedne
go z pracowników, który miał wolny piątek, aby 
przyszedł za niego do pracy w ten dzień. Sam 
miał natomiast pracować za tego pracownika 
w poniedziałek w godz. od 8.00 do 20.00. Pra
cownik chciał bowiem iść w piątek z dzieckiem 
do lekarza na konsultację. Taką zmianę grafiku 
zaakceptował kierownik działu, w którym są za
trudnieni obaj pracownicy. Postępowanie kie
rownika i pracowników jest w tym przypadku 
prawidłowe.
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Mogą zatem Państwo wprowadzić zapisy np. do 
regulaminu pracy określające, że zmiana harmono-
gramu jest dopuszczalna na wniosek pracownika 
i za zgodą pracodawcy.

Przy dokonywaniu zmiany harmonogramu na 
wniosek pracownika należy pamiętać o obowiąz-
ku przestrzegania przepisów dotyczących doby pra-
cowniczej, minimalnych odpoczynków dobowych 
i tygodniowych. Wniosek pracownika dotyczący 
zmiany godzin pracy nie może skutkować np. bra-
kiem pełnego, 11-godzinnego odpoczynku dobowe-
go. Za takie naruszenie pracodawca odpowiadałby 
bez względu na to, że zmiana nastąpiła na wyraźną 
prośbę zatrudnionej osoby.

Natomiast szerokie przyjęcie możliwości zmiany 
harmonogramu przez pracodawcę może prowadzić 
do bardzo daleko idącego ograniczenia, jeśli nie cał-
kowitego wyłączenia obowiązku tworzenia harmono-
gramów na minimalne okresy wskazane w Kodeksie 
pracy. Harmonogramy czasu pracy mają służyć nie 
tylko pracodawcy, ale również pracownikom. Dają 
im z pewnym wyprzedzeniem wiedzę na temat tego, 
w jakie dni, w jakich godzinach i ile będą pracować.

Pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że pra-
codawca może narzucić im dodatkową pracę, ale 

będą to nadgodziny bądź ewentualnie dyżury, czyli 
czas z reguły dodatkowo rekompensowany. Dlatego 
możliwość jednostronnych zmian przez pracodawcę 
w harmonogramie należy przyjąć jedynie w odnie-
sieniu do:

■n sytuacji dotyczących danego pracownika wyni-
kających z przepisów prawa pracy, a nie szcze-
gólnych potrzeb pracodawcy, np. zmiana może 
być wynikiem odbierania dnia wolnego za pracę 
w dniu wolnym od pracy wynikającym z prze-
ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,

■n długotrwałych zmian kadrowych spowodowa-
nych nieobecnością innych pracowników (np. 
wskutek choroby).
Niezbędne jest jednak wprowadzenie możliwości 

zmiany harmonogramu przez pracodawcę do treści 
regulaminu pracy lub innych aktów wewnątrzzakła-
dowych, z odniesieniem do konkretnych przypadków, 
w jakich zmiany harmonogramów są dopuszczalne, 
oraz z podaniem okresu wyprzedzenia, z jakim pra-
cownik powinien dowiedzieć się o zmianie. n

PodStawa PRawna:
ff art. 129, art. 132, art. 133 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko
deks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662).

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy należy wydać świadectwo 
pracy za okresy pracy przypadające 
przed przejęciem pracowników
Nasza spółka przejęła w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracowników innej spółki. Jeden 
z nich po zakończeniu umowy na okres próbny nie chciał świadectwa pracy, a teraz 
podczas pracy na podstawie umowy na czas określony w naszej firmie wystąpił o jego 
wydanie. Która spółka powinna wystawić świadectwo pracy za okres pracy na umowę 
na okres próbny, jeżeli umowa ta zakończyła się przed przejęciem pracowników – pyta 
Czytelnik z Wrocławia.

Świadectwo pracy za okres pracy na okresie prób-
nym powinna wydać pracownikowi Państwa spół-
ka. Obowiązek ten przeszedł na nowego pracodaw-
cę, który, przejmując pracowników, automatycznie 

wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki poprzednie-
go pracodawcy.

Co do zasady rozwiązanie lub wygaśnięcie stosun-
ku pracy powoduje powstanie po stronie pracodawcy 
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obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy 
(art. 97 § 1 k.p.). Pracodawca jest zobowiązany uczy-
nić to bezwarunkowo i niezwłocznie.

Od obowiązku niezwłocznego wydania świa-
dectwa pracy po rozwiązaniu umowy o pracę prze-
pisy prawa pracy przewidują jednak pewne wy-
jątki. Pracodawca nie musi wydawać świadectwa 
pracy, jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu 
u tego samego pracodawcy na podstawie umowy 
na okres próbny, umowy o pracę na czas określony 
lub umowy o pracę na czas wykonania określonej 
pracy (art. 97 § 11 k.p.). Zdaniem większości eks-
pertów prawa pracy, dotyczy to także sytuacji, gdy 
między kolejnymi umowami terminowymi wystą-
pią okresy przerwy. Pracodawca nie będzie więc 
musiał wydać świadectwa pracy po rozwiązaniu 
umowy terminowej, gdy po krótkiej przerwie bę-
dzie miał zamiar zatrudnić pracownika ponownie.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na pod-
stawie:

■n umowy o pracę na okres próbny,
■n umowy o pracę na czas określony lub
■n umowy o pracę na czas wykonywania określonej 

pracy,
może wydać jedno zbiorcze świadectwo pracy obej-
mujące zakończone okresy zatrudnienia na podsta-
wie takich umów zawartych w okresie 24 miesięcy 
od dnia zawarcia pierwszej umowy (art. 97 § 11 k.p.).

W sytuacji gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie 
umowy zawartej przed upływem 24 miesięcy bę-
dzie przypadało po upływie 24 miesięcy, pracodaw-
ca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pra-
cy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy 
(art. 97 § 12 k.p.).

Przykład
Pracodawca 1 kwietnia 2015 r. zawarł z pracow
nikiem umowę o pracę na okres próbny 3 miesię
cy. Załóżmy, że po zakończeniu tej umowy praco
dawca podpisał z pracownikiem umowę o pracę 
na czas określony 1,5 roku – od 1 lipca 2015 r. 
do 31 grudnia 2016 r., a następnie zamierza za
wrzeć umowę na czas określony na okres 1 roku 
– do 31 grudnia 2017 r. Pracodawca będzie miał 
obowiązek wydać świadectwo pracy dopiero po 
zakończeniu ostatniej umowy na czas określony, 
tj. 31 grudnia 2017 r. Umowa ta będzie bowiem 
trwała w dniu upływu 24miesięcznego limitu, 
a termin jej zakończenia przypada po nim.

Obowiązek wydania przez pracodawcę świa-
dectwa po 24 miesiącach od dnia zawarcia umowy 
terminowej nie wyklucza prawa pracownika pozo-
stającego w zatrudnieniu na podstawie umów ter-
minowych do żądania wydania świadectwa pracy 
w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każ-
dej z tych umów albo świadectwa pracy dotyczące-
go łącznego okresu zatrudnienia na podstawie ta-
kich umów (art. 97 § 13 k.p.).

Pracownik może w każdym czasie żądać wyda-
nia świadectwa pracy:

■n w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem 
każdej umowy o pracę (na okres próbny, na czas 
określony lub na czas wykonywania określonej 
pracy),

■n dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na 
podstawie zakończonych umów terminowych, 
przypadającego przed zgłoszeniem żądania wy-
dania świadectwa pracy.
Świadectw pracy nie trzeba wydawać pracow-

nikom w przypadku przejścia zakładu pracy w ca-
łości lub w części na innego pracodawcę w trybie 
art. 231 k.p. (czyli z zachowaniem ciągłości zatrud-
nienia), gdyż nowy pracodawca staje się z mocy 
prawa stroną w stosunkach pracy z pracownikami 
przejętego zakładu. 

  Jeżeli dochodzi do przejścia 
pracowników w trybie art. 231 k.p., 
nie powoduje to rozwiązania 
stosunków pracy i obowiązku 
wydania świadectw pracy 
przejmowanym pracownikom.

Jeżeli jednak, tak jak w Państwa pytaniu, pra-
cownik wystąpił z żądaniem wydania świadectwa 
pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 
u poprzedniego pracodawcy, po której została za-
warta kolejna umowa o pracę (i stosunek pracy trwa 
u nowego pracodawcy), to obowiązek wystawienia 
świadectwa pracy ciąży na nowym pracodawcy. Po-
winien on wydać pracownikowi świadectwo w ter-
minie 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku 
w tej sprawie (art. 97 § 13 k.p.). Jeśli jednak wy-
danie świadectw pracy pracownikowi (lub osobie 
przez niego upoważnionej) w tym terminie nie jest 
możliwe, nowy pracodawca ma dodatkowe 7 dni 
na przekazanie świadectwa pocztą lub doręczenie 
w inny sposób.
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Przykład
Od 1 stycznia 2015 r. pracodawca A. zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po za
kończeniu tej umowy, czyli 1 kwietnia 2015 r., pracodawca A. nie wydał pracownikowi świadectwa pracy, gdyż zde
cydował się zawrzeć z nim umowę o pracę na czas określony 1 roku – do 31 marca 2016 r. 1 maja 2015 r. doszło 
do przejścia zakładu pracy na pracodawcę B. Jeżeli pracownik zażąda wydania świadectwa pracy za oba okresy 
zatrudnienia, np. w dniu zakończeniu drugiej umowy (31 marca 2016 r.), pracodawca B. musi spełnić żądanie pra
cownika i wydać mu świadectwo pracy.

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 231, art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff § 1, § 2 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa 
pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2011 r., Nr 251, poz. 1509).

JADWIGA KRUKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy główna księgowa będąca w ciąży może 
pracować w godzinach nadliczbowych
Główna księgowa jest w ciąży, jednak nie przedłożyła zaświadczenia lekarskiego o ciąży. 
Czasami zostaje po godzinach. Pracownica twierdzi, że jako główna księgowa jest wyłą-
czona z zakazu pracy w nadgodzinach. Czy zakaz pracy w nadgodzinach dotyczy także 
pracownicy w ciąży zatrudnionej w charakterze głównej księgowej – pyta Czytelnik z Łodzi.

Tak. Państwa pracownica będąca w ciąży nie może 
pracować w godzinach nadliczbowych, niezależnie 
od stanowiska, na jakim jest zatrudniona.

Powinni Państwo zakazać głównej księgowej wy-
konywania pracy po godzinach. Skoro wiedzą Pań-
stwo, że pracownica jest w ciąży, to nie ma zna-
czenia fakt, że nie dostarczyła ona zaświadczenia 
lekarskiego o stanie ciąży. Zakaz pracy w godzinach 
nadliczbowych jest w tym przypadku bezwzględny 
(art. 178 § 1 k.p.). 

Główna księgowa jest zaliczona do pracowni-
ków zarządzających w imieniu pracodawcy zakła-
dem pracy (art. 128 § 2 pkt 2 k.p.). Wykonują oni, 
w razie konieczności, pracę poza normalnymi go-
dzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz 
dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych 
(art. 1514 § 1 k.p.). Nie zwalnia to jednak praco-
dawcy z obowiązku przestrzegania przepisów do-
tyczących ochrony pracy kobiet w ciąży. Nie moż-
na zatem polecać pracy nadliczbowej pracownicy 

w ciąży, która jest pracownikiem zarządzającym za-
kładem pracy.

Na żądanie pracodawcy kobieta w ciąży powinna 
przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie. 
Jeśli nie dostarczy takiego zaświadczenia, a stan 
ciąży jest widoczny, pracodawca będzie odpowiadał 
za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie pracy 
kobiet w ciąży. Za takie naruszenie grozi mu grzyw-
na w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Czas pra-
cy kobiet w ciąży nie może przekraczać 8 godzin na 
dobę (art. 148 k.p.), nawet gdy ciężarna jest zatrud-
niona w systemach i rozkładach czasu pracy, w któ-
rych czas pracy może przekraczać 8 godzin.

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych przez 
kobiety w ciąży obowiązuje nawet wówczas, gdy 
wystąpią szczególne potrzeby pracodawcy. n

PodStawa PRawna:
ff art. 128 § 2 pkt 2, art. 148, art. 1514, art. 178 § 1, art. 281 pkt 5 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662.
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ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń  
i prawa cywilnego

Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje 
odprawa emerytalno-rentowa
Każdemu pracownikowi, którego stosunek pracy zakończył się w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięczne-
go wynagrodzenia. Jest to tzw. odprawa emerytalno-rentowa. Pracownik, który tę od-
prawę otrzymał, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem 
pracowniczym (art. 921 ustawy – Kodeks pracy, da-
lej: k.p.) wypłacanym przez pracodawcę. Przysługu-
je pracownikowi w razie wystąpienia łącznie nastę-
pujących przesłanek:

■n spełnienie przez pracownika warunków upraw-
niających do emerytury lub renty z tytułu nie-
zdolności do pracy, 

■n przejście na emeryturę lub rentę z tytułu niezdol-
ności do pracy (czyli utrata statusu pracownika 
na rzecz nabycia statusu emeryta lub rencisty),

■n ustanie stosunku pracy (rozwiązanie, wygaśnię-
cie umowy o pracę), 

■n istnienie związku między ustaniem stosunku pra-
cy a przejściem pracownika na emeryturę lub rentę.
Nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej 

nie jest uzależnione od rodzaju umowy o pracę (ter-
minowa, na czas nieokreślony), ogólnego stażu pra-
cownika ani też od okresu zatrudnienia u danego pra-
codawcy. W odniesieniu do odprawy rentowej nie ma 
też znaczenia, czy pracownik nabył prawo do renty 
stałej czy okresowej oraz to, czy niezdolność do pra-
cy spowodowana była chorobą zawodową, wypad-
kiem przy pracy czy ogólnym stanem zdrowia. Pra-
cownik nie może się zrzec prawa do odprawy.

Związek między ustaniem stosunku 
pracy a przejściem na emeryturę 
(rentę)

Spośród przesłanek nabycia prawa do odprawy eme-
rytalno-rentowej w praktyce najwięcej wątpliwości 
wiąże się z wymogiem istnienia związku między 
ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika 
na emeryturę (rentę). 

Związek ten może mieć charakter:
■n przyczynowy – gdy stosunek pracy ustaje bezpo-

średnio z powodu przejścia pracownika na emery-
turę (rentę); np. gdy pracownik rozwiązuje umowę 
o pracę za wypowiedzeniem z uwagi na nabycie 
prawa do emerytury i zamiar korzystania z tych 
świadczeń,

■n czasowy – gdy niezależnie od przyczyn rozwią-
zania umowy o pracę nabycie prawa do emerytu-
ry zbiega się z ustaniem stosunku pracy; np. gdy 
po upływie terminu, na jaki zawarta była umowa 
o pracę, pracownik korzysta z przysługującego mu 
prawa do emerytury. W orzecznictwie przyjmuje 
się, że związek czasowy występuje wówczas, gdy 
pracownik spełnia wszystkie przesłanki do naby-
cia prawa do emerytury w dniu rozwiązania sto-
sunku pracy lub też w niedalekiej przyszłości po 
tej dacie (wyrok SN z 4 lutego 2011 r., sygn. akt 
II PK 224/10, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 
Sąd Najwyższy podkreśla jednak, że związek cza-
sowy nie może być „przypadkowy” (za taki został 
uznany związek między rozwiązaniem umowy 
o pracę przez syndyka z uwagi na upadłość zakła-
du pracy a nabyciem przez pracownicę prawa do 
emerytury dopiero 3 miesiące po ustaniu zatrud-
nienia, pobierającą po ustaniu zatrudnienia zasiłek 
chorobowy; wyrok SN z 24 kwietnia 2007 r., sygn. 
akt I PK 281/06, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl);

■n funkcjonalny – gdy ustanie stosunku pracy nastę-
puje wprawdzie przed nabyciem przez pracownika 
prawa do emerytury (renty), ale emerytura (ren-
ta) jest przyznana z uwagi na wystąpienie okre-
ślonych sytuacji przed ustaniem zatrudnienia; np. 
gdy pracownik zostaje zwolniony przez pracodaw-
cę z powodu długotrwałej nieobecności z powodu 
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choroby (art. 53 § 1 k.p.) zaistniałej w czasie za-
trudnienia, a renta przyznana jest pracownikowi 
po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (zapoczątko-
wanego jeszcze w czasie zatrudnienia).
Związek między ustaniem stosunku pracy a przej-

ściem na emeryturę (rentę) może też przybrać cha-
rakter mieszany, np. przyczynowo-czasowy (sytuacja 
taka wystąpi choćby wówczas, gdy pracodawca do-
konuje doboru pracowników do zwolnienia, kierując 
się kryterium nabycia prawa do emerytury, i tym sa-
mym typuje do zwolnienia osoby, które będą miały 
zapewnione środki do życia w postaci emerytury). 

 

  Brak związku między ustaniem 
stosunku pracy a przejściem 
na emeryturę (rentę) wyklucza 
nabycie prawa do odprawy.

Odprawa świadczeniem 
jednorazowym

Pracownik, który w swoim życiu zawodowym już 
raz skorzystał z odprawy emerytalnej lub rentowej, 
nie ma roszczenia o wypłatę świadczenia w razie 
ponownego zatrudnienia. Odprawę emerytalno-ren-
tową można bowiem otrzymać tylko raz (art. 921 

§ 2 k.p.). Nie ma przy tym znaczenia, czy prawo do 
odprawy powstało u tego samego czy u różnych pra-
codawców. Jeśli jednak pracownikowi została wy-
płacona odprawa z naruszeniem przepisów prawa, 
pracownik w okresie późniejszym nabywa prawo 
do odprawy emerytalno-rentowej w razie spełnienia 
warunków z art. 921  k.p. (wyrok SN z 1 grudnia 
1999 r., sygn. akt I PKN 386/99, OSNP 2001/8/257). 
Należy też mieć na względzie, że pracownik, który 
nabył prawo do odprawy emerytalno-rentowej, ale 
nie została mu ona wypłacona, może je nabyć po-
nownie (wyrok SN z 13 stycznia 2011 r., sygn. akt 
III PK 18/10, patrz:  www.ekspert3.inforlex.pl).

W razie równoczesnego zatrudnienia pracowni-
ka u kilku pracodawców i ustania stosunków pracy 
w związku z przejściem na emeryturę (rentę) pra-
cownikowi należna jest jedna odprawa. Pracownik, 
kierując się np. wysokością odprawy, dokonuje wy-
boru, od którego pracodawcy będzie dochodził tego 
roszczenia. Pracodawca nie może takiego wyboru 
kwestionować.

Informację o wypłaconej odprawie emerytalnej 
(rentowej) pracodawca powinien umieścić w świa-
dectwie pracy w ust. 4 pkt 9. 

Powszechny charakter odprawy

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem po-
wszechnym w tym znaczeniu, że przysługuje wszyst-
kim pracownikom, których stosunek pracy ustał 
w warunkach określonych w art. 921 k.p. Nie moż-
na jednak przyjąć, że zawsze, gdy po ustaniu stosun-
ku pracy pracownik przechodzi na emeryturę (rentę), 
automatycznie nabywa prawo do tego świadczenia. 
Istotny jest bowiem omawiany wcześniej związek 
między ustaniem stosunku pracy a przejściem na 
emeryturę (rentę). Jeśli umowa o pracę została roz-
wiązana np. bez wypowiedzenia z winy pracownika 
z powodu ciężkiego naruszenia przez niego podstawo-
wych obowiązków, brak jest wówczas związku mię-
dzy ustaniem stosunku pracy a przejściem pracowni-
ka na emeryturę. Nie ma przy tym znaczenia ani to, 
że pracownik dotąd nie otrzymał odprawy, ani to, że 
– z uwagi na okoliczności – nie będzie miał okazji na-
być prawa do tego świadczenia w przyszłości. 

Przykład
Stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym 
w firmie budowlanej rozwiązał się wskutek upływu 
okresu, na jaki umowa była zawarta. Przez kolej
nych 8 miesięcy po ustaniu zatrudnienia mężczy
zna miał status bezrobotnego. Następnie nabył 
prawo do emerytury. Z uwagi na fakt, że mężczy
zna nigdy nie otrzymał ani odprawy rentowej, ani 
emerytalnej, wystąpił do ostatniego pracodawcy 
o wypłatę tego świadczenia.
Pracodawca odmówił, argumentując, że nie zosta
ły spełnione przesłanki z art. 921 k.p. Stanowisko 
pracodawcy było prawidłowe. Sam fakt, że pra
cownik nigdy nie otrzymał odprawy, nie powodu
je roszczenia o jej wypłatę po nabyciu prawa do 
emerytury. Ustanie zatrudnienia nie pozostawało 
w żadnym związku z przejściem – kilka miesięcy 
po ustaniu zatrudnienia – na emeryturę.

Wysokość odprawy 
emerytalno-rentowej 

Kodeks pracy gwarantuje odprawę emerytalno-ren-
tową w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. 
W zakładzie pracy mogą jednak obowiązywać ko-
rzystniejsze dla pracownika regulacje dotyczące od-
prawy emerytalno-rentowej niż określone w przepi-
sach prawa pracy. 
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Obliczając wysokość odprawy, należy stosować 
zasady właściwe dla obliczania ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop wypoczynkowy (§ 2 ust. 1 pkt 7 
rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz 
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania 
odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych 
do wynagrodzenia oraz innych należności przewi-
dzianych w Kodeksie pracy). A zatem należy opie-
rać się na regulacjach rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczyn-
kowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za 
czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 

Przykład
Pracownik był zatrudniony w firmie produkcyjnej 
przez 2 lata. Otrzymywał wynagrodzenie zasadni
cze w wysokości 4000 zł oraz dodatek funkcyjny 
w wysokości 450 zł. W marcu 2015 r. pracownik 
otrzymał również premię uznaniową w wysoko
ści 1500 zł. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 
31 maja 2015 r. Pracownik nabył prawo do odpra
wy emerytalnej. 
Zdaniem pracodawcy odprawa wyniesie 4450 zł 
(4000 zł + 450 zł). Pracodawca słusznie nie 
uwzględnił w obliczeniach premii uznaniowej. Ta 
bowiem z uwagi na brak jej charakteru roszcze
niowego (nie jest świadczeniem obowiązkowym) 
nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę 
wg zasad obliczania ekwiwalentu za urlop, a za
tem nie wpłynie na wysokość odprawy emerytalnej 

(por. wyrok SN z 21 stycznia 2015 r., sygn. akt II PK 
56/14, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Odprawa emerytalno-rentowa nie jest oskład-
kowana. Podlega natomiast opodatkowaniu jak 
przychód ze stosunku pracy. 

Na prawo do odprawy emerytalno-rentowej oraz jej 
wysokość nie mają wpływu inne odprawy wypłacane 
pracownikowi (np. z tytułu zwolnień grupowych).

Odprawa emerytalno-rentowa podlega ochronie 
przed potrąceniami (art. 87 k.p.) na równi z wynagro-
dzeniem za pracę (wyrok SN z 17 lutego 2004 r., sygn. 
akt I PK 217/03, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Wymagalność roszczenia  
o wypłatę odprawy

Roszczenie pracownika o wypłatę odprawy emery-
talno-rentowej staje się wymagalne w dniu ustania 
stosunku pracy – nawet jeśli pracownik nabył prawo 
do emerytury (renty) przed ustaniem zatrudnienia. 
„Roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wy-
magalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także 
wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zosta-
ło wydane później” (wyrok SN z 9 kwietnia 1998 r., 
sygn. akt I PKN 509/97, patrz: www.ekspert3.in-
forlex.pl, wyrok SN z 21 stycznia 2015 r., sygn. akt 
II PK 56/14, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Właściwy do dochodzenia roszczeń o odprawę 
emerytalną (rentową) jest sąd pracy. Roszczenie 
przedawnia się z upływem 3 lat (art. 291 § 1 k.p.). 

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące odprawy emerytalno-rentowej
odprawa emerytalno-rentowa

należna nienależna

1 2

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, gdy pracownik stał 
się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrud
nienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku 
chorobowego, do przyznania mu renty (uchwała SN z 7 stycznia 
2000 r., sygn. akt III ZP 18/99, OSNAPiUS 2000/24/888)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracowni
ka z winy pracodawcy (art. 55 § 11 k.p.), mimo że przed rozwią
zaniem stosunku pracy pracownik posiadał ustalone prawo do 
emerytury (wyrok SN z 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 81/00, 
OSNP 2002/11/265)

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w drodze 
ugody sądowej, po uprzednim cofnięciu przez pracodawcę oświad
czenia o rozwiązaniu umowy z powodu ciężkiego naruszenia przez 
pracownika podstawowych obowiązków (pracownik miał prawo do 
emerytury); (wyrok SN z 26 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 60/13, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na cięż
kie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków, na
wet gdy pracownik spełniał warunki do nabycia emerytury (wyrok 
SN z 26 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 60/13, postanowienie SN 
z 2 grudnia 2011 r., sygn. akt III PK 48/11, patrz: www.ekspert3.in
forlex.pl)

Ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na wcześniejszą 
emeryturę (wyrok SN z 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 187/00, 
OSNAPiUS 2002/16/380)

Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę za wypowiedze
niem w związku z przejściem na rentę rodzinną (wyrok SN z 9 grud
nia 1999 r., sygn. akt I PKN 408/99, OSNAP 2001/9/305)
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1 2

Wypłata pracownikowi odprawy emerytalnorentowej wbrew przepi
som prawa nie pozbawia pracownika prawa do odprawy emerytalno
rentowej w razie późniejszego spełnienia przez pracownika warun
ków określonych w art. 921 k.p. (wyrok SN z 1 grudnia 1999 r., sygn. 
akt I PKN 386/99, OSNAPiUS 2001/8/257)

Korzystanie po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem 
stron ze świadczenia przedemerytalnego nie jest „przejściem na 
emeryturę” w rozumieniu art. 921 k.p. (wyrok SN z 6 maja 2003 r., 
sygn. akt I PK 257/02, wyrok SN z 9 kwietnia 2009 r., sygn. akt II PK 
259/08, OSNP 2010/2324/285)

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie 
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wy
nagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
ff § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczyn
kowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

MAURYCY ORGANA – radca prawny, syndyk licencjonowany, właściciel kancelarii prawnej, autor licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego

Nowelizacja ustaw powodziowych  
– co się zmieni w zakresie pomocy 
finansowej dla przedsiębiorców
W wyniku zmiany przepisów doprecyzowano regulacje dotyczące ustalenia wysokości 
pożyczki udzielonej w ramach pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami po-
wodzi. Nowelizacja wprowadziła jasne zasady umorzenia pożyczki przez fundusz po-
życzkowy oraz unormowała kwestie przedawnienia pożyczki.

W Sejmie i Senacie zakończyły się prace nad usta-
wą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz 
ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych 
skutkami powodzi z 2010 r. Konieczność uchwale-
nia nowelizacji wynikała przede wszystkim z trud-
ności napotkanych w praktyce przy rozliczaniu po-
mocy finansowej udzielanej na podstawie:

■n ustawy z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsię-
biorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. 

(Dz.U. Nr 148, poz. 992); dalej: ustawa powodzio-
wa z 2010 r., oraz

■n ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 
(Dz.U. Nr 234 poz. 1385; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 598); dalej: ustawa powodziowa z 2011 r.
Ustawa nowelizująca zmienia obie te ustawy. 
W wyniku omawianej nowelizacji przepisów 

w ustawie powodziowej z 2010 r. i z 2011 r. wprowa-
dzone zostały zmiany, przedstawione w tabelach.

Zmiany w ustawie powodziowej z 2010 r.
nr jednostki Ustawa z 2011 r. nowelizacja 2015 Uwagi

1 2 3 4

art. 13a i art. 13b Rozszerzono katalog dodatkowych okoliczności, kiedy kwota pożyczki może 
być umorzona.

Zasady wspólne dla ustaw z 2010 r. 
i 2011 r. Szczegóły poniżej – Nowe 
przesłanki umorzenia pożyczki
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1 2 3 4

art. 14a i art. 14b BRAK Wprowadzono zasadę, że decyzje funduszy pożyczko
wych o zwrocie są decyzjami administracyjnymi (zwrot 
środków następuje w trybie egzekucji administracyjnej).

BRAK Wprowadzono 5letni okres przedawnienia odnośnie 
do zobowiązania przedsiębiorcy do spłaty lub zwrotu 
pożyczki w całości lub części.

Zmiany w ustawie powodziowej z 2011 r.
nr jednostki Ustawa z 2011 r. nowelizacja 2015 Uwagi

1 2 3 4

art. 44 ust. 2a BRAK W przypadku gdy podstawą określenia kwoty pożyczki 
jest oszacowanie przez biegłego lub rzeczoznawcę, 
o którym mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 lub 3, lub oszaco
wanie dokonane przez ubezpieczyciela, o którym mowa 
w art. 43 ust. 6, do wniosku o udzielenie pożyczki przed
siębiorca dołącza to oszacowanie wraz z dokumentacją, 
na podstawie której zostało ono dokonane.

Zmiana doprecyzowująca i porząd
kująca, która zobowiązuje przedsię
biorców do dostarczenia podmiotom 
udzielającym pożyczek dokumentacji 
określającej wartość przedsiębior
stwa 

art. 45 ust. 5 Zabezpieczeniem 
zaciąganej po
życzki jest weksel 
in blanco.

BRAK Decyzje funduszy pożyczkowych są 
decyzjami administracyjnymi (zwrot 
środków następuje w trybie egzekucji 
administracyjnej), stąd zabezpiecze
nie w formie weksli jest zbędne. Zwrot 
już wystawionych weksli musi nastą
pić w terminie 15 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy nowelizującej.

art. 46 ust. 2a BRAK W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przed
siębiorcy oraz za zgodą funduszu pożyczkowego, 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian pomiędzy 
wydatkami finansowanymi ze środków otrzymanej 
pożyczki.

Możliwość zmiany przez przed
siębiorcę sposobu wydatkowania 
środków ma zapewnić pełniejsze 
i bardziej efektywne wykorzystanie 
tych środków.

art. 47 ust. 2 Nowelizacja wskazuje, że decyzja o umorzeniu pożyczki jest decyzją 
administracyjną.

Zmiana oznacza konieczność sto
sowania przepisów k.p.a. do decyzji 
o umorzeniu i samego postępowa
nia poprzedzającego umorzenie 
pożyczki.

art. 47 ust. 4 Wprowadzono możliwość nie tylko odmowy umorzenia pożyczki w całości, 
ale również w części. 

Rozwiązanie to umożliwia bardziej 
elastyczne postępowanie z pożycz
kobiorcami, którzy tylko częściowo 
niezgodnie z celem wydatkowali 
pożyczkę.

art. 47 ust. 4 pkt 1a BRAK Odmowa umorzenia pożyczki w całości lub części 
następuje w przypadku niewykorzystania pożyczki 
w całości lub w części i niedołączenia do jej rozlicze
nia potwierdzenia dokonania wpłaty niewykorzystanej 
kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 47a ust. 2.

Nowelizacja w dodanym art. 47a 
zobowiązuje przedsiębiorcę do 
dostarczenia dowodu zwrotu kwoty 
pożyczki nieprawidłowo wydatkowa
nej – w innym wypadku (braku takie
go dowodu) instytucja pożyczkowa 
wyda decyzję o zwrocie również co 
do tej kwoty – zwróconej, ale której 
zwrot nie został udokumentowany. 

art. 47 ust. 6 BRAK Jeżeli przedsiębiorca wniósł odwołanie od decyzji o od
mowie umorzenia pożyczki, o którym mowa w ust. 5, 
za okres od dnia jego wniesienia do dnia uprawomoc
nienia się wydanego w postępowaniu odwoławczym 
rozstrzygnięcia nie nalicza się odsetek ustawowych.

Zmiana zmniejszająca obciążenia 
przedsiębiorców w przypadku ko
nieczności zwrotu całej/części kwoty 
pożyczki 
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1 2 3 4

art. 47a Nowelizacja wskazuje, iż w przypadku obowiązku zwrotu części lub całej 
kwoty pożyczki, przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki 
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia pożyczki. 

Doprecyzowanie sposobu liczenia 
odsetek

Art. 48 Okres spłaty po
życzki przez przed
siębiorcę nie może 
przekroczyć 3 lat 
od dnia zawarcia 
umowy pożyczki.
Okres karencji 
spłaty pożyczki 
wynosi 9 miesięcy 
i jest liczony od 
dnia zawarcia 
umowy pożyczki.

W przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 3 
i art. 49 ust. 3: 
1)  spłaty pożyczki dokonuje się zgodnie z harmono

gramem ustalonym przez fundusz pożyczkowy 
i przedsiębiorcę,

2)  okres spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę nie może 
przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,

3)  okres karencji spłaty pożyczki wynosi 9 miesięcy 
i jest liczony od dnia zawarcia umowy pożyczki.

W uzasadnionych przypadkach fundusz pożyczkowy 
może, na wniosek przedsiębiorcy, dokonać zmian 
harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1

Nowelizacja wprowadza więcej 
elastyczności w zakresie ustalania 
terminów spłat (harmonogram) 
i możliwości zmiany harmonogramu.

art. 49 ust. 2 Nowelizacja wyraźnie wprowadza obowiązek zwrotu kwoty pożyczki lub 
jej części również w przypadku niedokonania stosownego rozliczenia 
udzielonej kwoty pożyczki 

Nowelizacja ma mobilizować 
przedsiębiorców do terminowego 
i poprawnego rozliczania środków 
wydatkowanych przez przedsiębior
ców z kwoty otrzymanej pożyczki.

art. 49a i art. 49b Rozszerzono katalog dodatkowych okoliczności, kiedy kwota pożyczki może być umorzona (szczegóły poniżej 
– zasady wspólne dla ustaw z 2010 r. i 2011 r.).

Nowe przesłanki umorzenia pożyczki

Dotychczas zarówno w przypadku ustawy z 2010 r., 
jak i ustawy z 2011 r. pożyczka mogła zostać umo-
rzona, o ile kwota pożyczki była wydatkowana zgod-
nie z przeznaczeniem. Nowelizacja wprowadza nowe 
i identyczne dla obu tych ustaw zasady umarzania 
pożyczki. Zmiana ta ma umożliwić umarzanie poży-
czek, których przedsiębiorcy nie są w stanie spłacić 
z powodów od nich niezależnych. Wymienione poni-
żej dodatkowe okoliczności pozwalające na umarza-
nie pożyczek są wzorowane na rozwiązaniach prze-
widzianych w ustawie o finansach publicznych:

należności funduszu pożyczkowego z tytułu niespłaconych  
lub niezwróconych pożyczek lub ich części mogą zostać 

umorzone w całości lub w części, jeżeli:

1. przedsiębiorca będący osobą fizyczną zmarł, nie pozosta
wiając żadnego majątku albo majątek pozostawiony nie 
podlegający egzekucji albo pozostawił jedynie przedmioty 
codziennego użytku domowego,

2. przedsiębiorca będący osobą prawną został wykreślony 
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednocze
snym braku majątku, z którego można by egzekwować 
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie 
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępo
waniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postę
powanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4. przedsiębiorca będący jednostką organizacyjną niebędą
cą osobą prawną uległ likwidacji,

5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Decyzję w sprawie umorzenia pożyczki podej-
muje fundusz pożyczkowy, przy czym w przypad-
ku umorzenia kwot przekraczających 5000 zł, ko-
nieczna jest zgoda ministra właściwego do spraw 
gospodarki. Tak samo, jak w przypadku decyzji 
o odmowie umorzenia pożyczki, również decyzja 
w przedmiocie umorzenia pożyczki jest decyzją ad-
ministracyjną i przysługuje od niej odwołanie do 
Ministra właściwego do spraw gospodarki.

  Decyzja o umorzeniu pożyczki jest 
decyzją administracyjną.

Należy również pamiętać, że umorzenie należno-
ści funduszu pożyczkowego stanowi pomoc de mi-
nimis dla przedsiębiorcy. Oznacza to, iż przed wy-
daniem decyzji o umorzeniu należności funduszu 
pożyczkowego, przedsiębiorca zobowiązany jest do-
starczyć funduszowi pożyczkowemu zaświadczenia 
o wysokości pomocy de minimis, którą już otrzymał 
(3 lata wstecz), jak i informacje niezbędne do udzie-
lenia pomocy de minimis, dotyczących w szcze-
gólności przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego 
działalności etc.

Przepisy przejściowe

Z uwagi na konieczność uregulowania kwestii doty-
czących pożyczek już udzielonych i jeszcze nieroz-
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liczonych, ustawa nowelizująca zawiera szczegóło-
we przepisy przejściowe.

Do pożyczek udzielonych na podstawie ustawy 
powodziowej z 2010 r., które zostały już zwrócone/
rozliczone/spłacone stosuje się przepisy dotychcza-
sowe. W pozostałych przypadkach stosuje się prze-
pisy ustawy nowelizującej, przy czym należy pa-
miętać o następujących zagadnieniach:

■n należności z tytułu spłaty/zwrotu pożyczek, któ-
re w dniu wejścia w życie ustawy nowelizują-
cej są dochodzone lub egzekwowane w trybie 
przepisów o postępowaniu cywilnym, będą na-
dal w tym trybie dochodzone lub egzekwowa-
ne także po dniu wejścia w życie ustawy nowe-
lizującej;

■n w przypadku pożyczek, które powinny zostać 
spłacone przed dniem wejścia w życie usta-

wy nowelizującej i w przypadku których przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie 
nastąpiło przedawnienie roszczeń o ich spłatę 
lub zwrot, bieg nowego okresu przedawnienia 
(5 lat) liczy się od dnia wejścia w życie ustawy 
nowelizującej.
Do pożyczek udzielonych na podstawie ustawy 

powodziowej z 2011 r. stosuje się przepisy ustawy 
nowelizującej. Przedsiębiorca, który już dokonał 
rozliczenia kwoty pożyczki, będzie mógł to zrobić 
ponownie, wykorzystując nowe przepisy.  n

PodStawa PRawna:
ff ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz
wiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz 
ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami po
wodzi z 2010 r. – ustawa w dniu oddania niniejszego numeru do 
druku oczekiwała na podpis Prezydenta.

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia, 
jeżeli pracownik pobrał zaliczkę
Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2000 zł netto. Na 
początku czerwca 2015 r. na poczet wynagrodzenia wypłaciliśmy mu zaliczkę w wyso-
kości 1500 zł netto. Po wypłacie zaliczki otrzymaliśmy zajęcie komornicze wynagrodze-
nia tego pracownika. Egzekucja jest prowadzona w związku ze zobowiązaniami alimen-
tacyjnymi (15 000 zł). Czy możemy dokonać potrącenia alimentów? Czy powinniśmy 
powiadomić komornika o wypłacie zaliczki pracownikowi – dłużnikowi i w związku z tym 
również o niższej kwocie potrącenia – pyta Czytelnik z Łowicza.

Na zaspokojenie należności alimentacyjnych mogą 
Państwo potrącić 3/5 miesięcznego wynagrodzenia 
pracownika. Nie powinien on otrzymać pozostałej 
części wynagrodzenia (po potrąceniu pobranej za-
liczki). Należy ją bowiem w całości przekazać ko-
mornikowi. Należy też poinformować komornika 
o niższej kwocie potrącenia.

Wynagrodzenie pracownika podlega szczegól-
nej ochronie przed potrąceniami. Z wynagrodze-
nia za pracę pomniejszonego o składki na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na 
podatek podlegają potrąceniu tylko następujące 
należności:

■n sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonaw-
czych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

■n sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności innych niż świad-
czenia alimentacyjne,

■n zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
■n kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Przepisy wskazują nie tylko rodzaje należności, 
które pracodawca może potrącać bez zgody pracow-
ników, lecz także kolejność, w jakiej należy doko-
nywać potrąceń.

Egzekucja należności alimentacyjnych ma pierw-
szeństwo przed innymi tytułami do potrąceń z wy-
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nagrodzenia. Ponadto w przypadku alimentów nie 
obowiązuje kwota wolna od potrąceń.

  Świadczenia alimentacyjne 
muszą być potrącone 
z wynagrodzenia w pierwszej 
kolejności.

Wynagrodzenie za pracę podlega zajęciu do wy-
sokości 3/5 wynagrodzenia – w razie egzekucji 
świadczeń alimentacyjnych, a w przypadku potrą-
cania innych należności lub zaliczek pieniężnych 
– do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Przy zbiegu potrąceń z różnych tytułów sumy 
zajmowane na podstawie tytułów wykonawczych 
na pokrycie zobowiązań innych niż świadczenia ali-
mentacyjne oraz zaliczek pieniężnych nie mogą ra-
zem przekroczyć 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z po-
trąceniami alimentacyjnymi – 3/5 wynagrodzenia.

Przez zaliczki pieniężne, o których mowa w po-
wyższym przepisie, należy rozumieć kwoty po-
wierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu 
lub rozliczenia się. Są one udzielane pracowniko-
wi wykonującemu zadania służbowe w celu pokry-
cia przez niego wydatków związanych z działalno-
ścią gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, 
np. kwoty przekazywane na poczet kosztów podró-
ży służbowej pracownika lub na zakup materiałów 
biurowych na potrzeby firmy. Zaliczką w rozumie-
niu przepisów Kodeksu pracy nie jest natomiast 
wypłacona zaliczkowo – przed terminem płatno-
ści – część wynagrodzenia za pracę. Potwierdza to 
wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2001 r. (sygn. 
akt I PKN 552/00, OSNP 2003/12/291).

W przypadku wypłacenia pracownikowi okre-
ślonej kwoty na poczet jego przyszłego wynagro-
dzenia, jej rozliczenie powinno nastąpić w najbliż-
szym terminie wypłaty wynagrodzenia przyjętym 
u pracodawcy. Wypłacona zaliczka na poczet wy-
nagrodzenia jest bowiem pomniejszeniem, a nie 
rodzajem potrącenia, i nie wymaga zgody pracow-
nika. Przy rozliczaniu zaliczki nie obowiązuje za-
tem kwota wolna od potrąceń ani granice potrąceń, 
co oznacza, że po pomniejszeniu o wartość zalicz-
ki wynagrodzenie pracownika może wynieść mniej 
niż minimalna płaca. Wypłacona zaliczka jest bo-
wiem częścią wynagrodzenia.

Natomiast przy ustalaniu dopuszczalnych granic 
potrąceń (w tym kwot wolnych od potrąceń) należy 
brać pod uwagę wypłacone/postawione do dyspo-

zycji pracownika wynagrodzenie w ustalonym ter-
minie wypłat, powiększone o wypłaconą wcześniej 
zaliczkę.

W przypadku Państwa pracownika, pismo eg-
zekucyjne, które wpłynęło po wypłacie zaliczki, 
skomplikowało obowiązek dokonania potrącenia. 
Należy jednak wziąć pod uwagę, że taka sytuacja 
nie zwalnia Państwa z obowiązku dokonania po-
trącenia i przekazania komornikowi informacji 
o zaistniałej sytuacji. Pracodawca ma bowiem obo-
wiązek zawiadomić komornika w ciągu tygodnia 
m.in. o istniejących przeszkodach do wypłacenia 
(w całości) zajętej części wynagrodzenia (art. 882 
§ 1 pkt 3 ustawy – Kodeks postępowania cywilne-
go). Za taką przeszkodę należy uznać wypłacenie 
pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia 
przed datą otrzymania pisma egzekucyjnego.

Przykład
Robert W. otrzymuje stale co miesiąc do wypłaty 
wynagrodzenie w wysokości 2100 zł. Pracodaw
ca, na prośbę pracownika, 5 czerwca 2015 r. wy
płacił mu 1500 zł (netto) zaliczki na poczet wy
nagrodzenia za czerwiec. Pracodawca wypłaca 
wynagrodzenia 29. dnia miesiąca. Po tygodniu 
od wypłaty zaliczki pracodawca otrzymał zawia
domienie komornika o zajęciu wynagrodzenia 
Roberta W. z tytułu należności alimentacyjnych 
na kwotę 15 000 zł. Jeżeli pracownik nie pobrałby 
zaliczki na poczet wynagrodzenia, pracodawca 
mógłby zająć 3/5 jego wynagrodzenia, tj. 1260 zł 
(2100 zł × 3/5).
Zakładając, że pracownik przepracuje cały czer
wiec, powinien otrzymać (po pomniejszeniu) jesz
cze 600 zł wynagrodzenia za ten miesiąc. Ponie
waż pracodawca nie mógł potrącić całej należnej 
kwoty na poczet alimentów, powinien przekazać ko
mornikowi wynagrodzenie, jakie pozostało po potrą
ceniu zaliczki. Ta część wynagrodzenia jest bowiem 
niższa niż maksymalna dopuszczalna kwota potrą
cenia. W tej sytuacji w dniu wypłaty pracownik nie 
otrzyma pozostałej części wynagrodzenia.

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 87 § 1–4, art. 91 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko
deks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),
ff art. 882 § 1 pkt 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks po
stępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 539).
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MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – radca prawny, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

Czy w przypadku choroby  
przedsiębiorca ma prawo obniżyć 
podstawę wymiaru składek 
Osoba prowadząca działalność, której przysługuje zasiłek z ubezpieczenia chorobowe-
go lub wypadkowego (m.in. przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowe-
go), może obniżyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i opłacić 
niższe składki za miesiąc, w którym chorowała. Jedynym wyjątkiem jest składka zdrowot-
na, którą należy opłacić w pełnej wysokości, bowiem jest miesięczna i niepodzielna.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu od dnia roz-
poczęcia wykonywania działalności do dnia zaprze-
stania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem 
okresu, na który wykonywanie działalności zosta-
ło zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 
ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 4 ustawy systemowej). Obo-
wiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowot-
nemu (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej). 
Ponadto przedsiębiorca może na swój wniosek przy-
stąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowe-
go (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej). Do opłacania 
składki na FP zobowiązani są przedsiębiorcy, dla któ-
rych podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru składek osób 
prowadzących pozarolniczą 
działalność

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne osób prowadzących działalność gospodarczą 
stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak 
niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwo-
ty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w 2015 r. 
– 2375,40 zł). Przedsiębiorcy rozpoczynający dzia-
łalność gospodarczą mogą w okresie pierwszych 
24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej rozpoczę-

cia opłacać składki na preferencyjnych warunkach. 
Wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe tych osób stanowi za-
deklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. – 525 zł).

Z preferencyjnych warunków nie mogą skorzy-
stać osoby, które:

■n prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy ka-
lendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykony-
wania działalności gospodarczej prowadziły po-
zarolniczą działalność,

■n wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłe-
go pracodawcy, na rzecz którego przed dniem roz-
poczęcia działalności gospodarczej w bieżącym 
lub w poprzednim roku kalendarzowym wykony-
wały w ramach stosunku pracy lub spółdzielcze-
go stosunku pracy czynności wchodzące w zakres 
wykonywanej działalności gospodarczej.
Natomiast podstawę wymiaru składki na ubez-

pieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana 
kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włącz-
nie z wypłatami z zysku (w 2015 r. – 3104,57 zł).

Zmniejszenie podstawy wymiaru 
składek w przypadku choroby 
przedsiębiorcy

Jeżeli z tytułu niezdolności do pracy trwającej przez 
część miesiąca przedsiębiorca spełnia warunki do 
przyznania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego 
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lub wypadkowego, kwotę najniższej podstawy wy-
miaru składek może pomniejszyć proporcjonalnie:

■n dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego 
miesiąca i

■n mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpiecze-
niom (art. 18 ust. 9 i 10 ustawy systemowej).
Uzyskana w wyniku podzielenia liczba nie podle-

ga zaokrągleniu i powinna zostać pomnożona przez 
liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w takiej posta-
ci, w jakiej została wyliczona. Zaokrąglamy do peł-
nych groszy dopiero kwotę końcową (tj. pomniejszo-
ną podstawę wymiaru).

  Prawo do proporcjonalnego 
zmniejszenia podstawy 
wymiaru składek mają tylko 
ci przedsiębiorcy, którzy  
opłacają składki ZUS w najniższej 
wysokości.

W przypadku przedsiębiorców opłacających 
składki na zasadach ogólnych (tj. od kwoty 60% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia), gdy choro-
ba trwa przez część miesiąca, należna będzie także 
składka na FP, ponieważ w przeliczeniu na miesiąc 
podstawa wymiaru składek zawsze będzie wyższa od 
kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jednak w razie proporcjonalnego zmniejszenia 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe zmniejszeniu ulegnie również pod-
stawa wymiaru składek na FP. Wyjątkiem są przed-
siębiorcy opłacający składki na preferencyjnych 
warunkach, którzy zawsze będą zwolnieni z opłaca-
nia składki na FP.

Przykład
Anna P. od 1 lipca 2014 r. prowadzi działalność 
gos podarczą. Z tego tytułu podlega ubezpiecze
niom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu 
oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jest także ob
jęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 
Opłaca składki od obniżonej podstawy wymia
ru, tj. 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
W okresie od 1 do 15 maja 2015 r. Anna P. choro
wała i został jej przyznany z tego tytułu zasiłek cho
robowy. W tym przypadku Anna P. powinna opła
cić składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty 
270,97 zł (525 zł : 31 dni × 16 dni podlegania 

ubezpieczeniom). Natomiast składkę na ubezpie
czenie zdrowotne powinna opłacić od pełnej kwo
ty, tj. od 3104,57 zł.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na-
bywają prawo do zasiłku chorobowego po okresie 
wyczekiwania, tj. po upływie 90 dni nieprzerwa-
nego, dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 
(art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi się do ubezpie-
czenia chorobowego, a ulegnie wypadkowi, będzie 
uprawniony do świadczeń chorobowych z ubezpie-
czenia wypadkowego. Zasiłek chorobowy z ubez-
pieczenia wypadkowego przysługuje:

■n niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu,
■n od pierwszego dnia niezdolności do pracy (art. 8 

ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej).

Przykład
Wojciech K. od 2013 r. prowadzi działalność go
spodarczą (usługi budowlane) i podlega z tego 
tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. 
Nie przystąpił natomiast do dobrowolnego ubezpie
czenia chorobowego. Przedsiębiorca opłaca skład
ki od zadeklarowanej podstawy nie niższej niż 60% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, która 
od 1 stycznia 2015 r. wynosi 2375,40 zł. 
W kwietniu 2015 r. uległ wypadkowi przy wykony
waniu działalności (na budowie) i nabył prawo do 
zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowe
go w okresie od 15 kwietnia do 15 maja br. 
Za kwiecień 2015 r. powinien opłacić składki na 
ubezpieczenia społeczne od zmniejszonej podsta
wy wymiaru, tj.:

2375,40 zł : 30 dni × 14 dni podlegania ubezpie
czeniom = 1108,52 zł (podstawa wymiaru składek 
za kwiecień).

Składki za kwiecień br. powinien więc opłacić 
w następującej wysokości:
n ubezpieczenie emerytalne (19,52%) – 216,38 zł,
n ubezpieczenia rentowe (8%) – 88,68 zł,
n ubezpieczenie chorobowe (2,45%) – 27,16 zł,
n ubezpieczenie wypadkowe (1,80%) – 19,95 zł,
n FP (2,45%) – 27,16 zł.
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Składkę zdrowotną opłaci natomiast w pełnej wy
sokości, tj. 279,41 zł (9% z 3104,57 zł). Również 
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia spo
łeczne za maj 2015 r. ulegnie proporcjonalnemu 
obniżeniu.

Należy jednak pamiętać, że świadczenia z ubez-
pieczenia wypadkowego nie przysługują m.in.:

■n w razie wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu 
złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytu-
łu choroby zawodowej zadłużenia z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekracza-
jącą 6,60 zł – do czasu spłaty całości zadłużenia 
(art. 6 pkt 2 ustawy wypadkowej),

■n jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było np. ra-
żące niedbalstwo ubezpieczonego lub gdy był 
w stanie nietrzeźwości i w znacznym stopniu 
przyczynił się do wypadku,

■n gdy ZUS nie uzna danego zdarzenia za wypadek 
przy pracy i odmówi wypłaty zasiłku (art. 10, 
art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wypadkowej).

Przykład
Joanna Z. podlega ubezpieczeniom emerytalne
mu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowa
dzonej działalności (szwalnia) i opłaca składki 
na zasadach ogólnych. W maju 2015 r. uległa 

wypadkowi. ZUS odmówił jej wypłaty zasiłku za 
okres od 1 do 18 maja, ponieważ ustalił, że na 
dzień złożenia wniosku o przyznanie zasiłku cho
robowego miała zaległość w opłacaniu składek 
na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2140 zł. 
W tej sytuacji Joanna Z. nie będzie także upraw
niona do proporcjonalnego zmniejszenia podsta
wy wymiaru składek z powodu choroby za maj 
2015 r.

Przykład
Piotr P. prowadzi działalność gospodarczą 
– przewóz osób. Nie podlega dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobowemu. Podczas trans
portu osób do Niemiec 12 czerwca 2015 r. uległ 
wypadkowi. ZUS, badając okoliczności wypadku, 
ustalił, że wypadek został spowodowany przez 
Piotra P., który prowadził pojazd w stanie nie
trzeźwości (wykazało to badanie alkomatem), 
a ponadto nie zachował ostrożności (nie dosto
sował prędkości do panujących na drodze wa
runków). 
W tej sytuacji Piotr P. nie jest uprawniony do zasił
ku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego 
i nie będzie mógł zmniejszyć podstawy wymia
ru składek na ubezpieczenia społeczne za czer
wiec 2015 r.

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 4, art. 18 ust. 8–10, art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 689),
ff art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 79 ust. 2, art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ
ków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581),
ff art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 357),
ff art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
ff art. 6 ust. 2 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 10, art. 21 ust. 1–2, art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecz
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

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

marek.skalkowski@infor.pl
najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.

C Z E K A M Y  NA  T WO J E  P R O P O Z YC J E
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ZUS zmiana danych ewidencyjnych płatnika składek

JOANNA GOLINIEWSKA – specjalista i praktyk, od 20 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych

Czy zmianę adresu siedziby firmy 
należy zgłosić do ZUS
Nasza firma (spółka z o.o.) zmieniła w maju 2015 r. adres siedziby. Zmiana adresu zosta-
ła zgłoszona do KRS. Czy powinniśmy tę zmianę jednocześnie zgłosić w ZUS na druku 
ZUS ZPA, czy dokonają tego odpowiednie instytucje – pyta Czytelnik z Lublina.

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniły się zasady dokony-
wania zgłoszeń płatnika składek i zmiany danych 
płatnika składek do ZUS. W przypadku płatników 
wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, ZUS 
pozyskuje niezbędne dane z systemów teleinfor-
matycznych KRS, Głównego Urzędu Statystycz-
nego oraz z urzędów skarbowych. Dotyczy to za-
równo zgłoszeń pierwszorazowych, jak i wszelkich 
zmian. Dlatego nie zgłasza się zmiany danych ad-
resowych spółki na formularzu ZUS ZPA.

Firma podlegająca wpisowi do KRS dokonuje 
rejestracji na odpowiednim wniosku. Dane o fir-
mie wpisane do KRS są tzw. danymi podstawo-
wymi. Zgodnie z wpisem są one automatycznie 
przekazywane do Centralnego Rejestru Podmio-
tów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) 
i rejestru REGON. Za pośrednictwem CRP-KEP są 
przesyłane również do Centralnego Rejestru Płat-
ników Składek, prowadzonego przez ZUS.

automatyczne przekazywanie danych podstawowych 
do CRP-KEP dotyczy:

n danych z pierwszego wpisu oraz

n■wszelkich zmian dokonywanych przez firmę w KRS.

Dlatego są Państwo zwolnieni z obowiązku 
przekazywania do ZUS (czyli aktualizowania) da-
nych spółki w zakresie informacji objętych wpi-
sem w KRS. Jeśli spółka zgłosiła zmianę siedzi-
by firmy do KRS, nie musi dokonywać aktualizacji 
zgłoszenia płatnika składek w ZUS. Na podstawie 
danych przekazanych z CRP-KEP ZUS sporządzi 
dokument ZUS ZPA – w zakresie zgłoszenia zmia-
ny danych (ewidencyjnych) płatnika składek – oso-
by prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia-
dającej osobowości prawnej.

Natomiast dane uzupełniające to dane niezbęd-
ne dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS. Są to dane 
nieujawniane w KRS lub dane, którymi przed-
siębiorca nie dysponuje w momencie składania 
wnios ku do KRS. Dane uzupełniające są przeka-
zywane na druku „Zgłoszenie w zakresie danych 
uzupełniających” (formularz NIP-8) do właściwe-
go naczelnika urzędu skarbowego. Formularz jest 
przeznaczony dla podmiotów wpisanych do KRS 
oraz służy do zgłaszania lub aktualizowania da-
nych nieobjętych wpisem w KRS. 

w formularzu podaje się m.in.:

n skróconą nazwę płatnika składek,

n datę powstania obowiązku opłacania składek,

n  datę wyrejestrowania płatnika składek – w przypadku 
wyrejestrowania z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą 
istniał obowiązek składania dokumentów ubezpieczenio
wych,

n wykaz rachunków bankowych,

n adres do korespondencji,

n adres prowadzenia działalności,

n  w przypadku osobowych spółek handlowych (jawnej, 
partnerskiej, komandytowej, komandytowoakcyjnej) oraz 
podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsię
biorców na zasadach określonych dla spółek osobowych 
– dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich 
numery NIP.

W przypadku zmian zaktualizowane dane 
uzupełniające są automatycznie przekazywa-
ne z wnios ku NIP-8 do CRP-KEP, a następnie do 
ZUS. Zmiana danych na koncie płatnika składek 
w ZUS następuje po przekazaniu danych z CRP-
-KEP. Na podstawie tych danych ZUS sporządza 
określone dokumenty.
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podstawa wymiaru zasiłku ZUS

Dokumenty sporządzane przez ZUS na podstawie danych przekazanych z CRP-KEP 
Rodzaj druku  

zgłoszeniowego Zakres zmian

ZUS ZPA zgłoszenie zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, np. daty powstania obowiązku ubezpieczeń

ZUS ZIPA zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek, np. zmiany skróconej nazwy płatnika składek

ZUS ZWPA wyrejestrowanie płatnika składek/data zawieszenia działalności gospodarczej

ZUS ZAA zmiana adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZBA zmiana numeru rachunku bankowego płatnika składek

Należy jednak pamiętać, że ZUS sporządzi do-
kumenty zgłoszeniowe tylko wtedy, kiedy wniosek 
NIP-8 (lub wniosek o wpis do KRS) został wypeł-
niony prawidłowo.

Jeżeli wniosek będzie wypełniony błędnie lub 
gdy nie będą podane wszystkie obowiązkowe dane, 
ZUS przed sporządzeniem dokumentów zgłosze-
niowych przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. 
Gdyby więc zmiana dotyczyła np. adresu prowadze-

nia działalności gospodarczej, to również zmiana 
danych na koncie płatnika składek nie wymagałaby 
zgłoszenia w ZUS, lecz złożenia formularza NIP-8 
w urzędzie skarbowym w terminie 7 dni od zaistnie-
nia zmian. n

PodStawa PRawna:
ff art. 43, art. 44 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez
pieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 689).

JOANNA OLEJNIK – specjalista  z zakresu ubezpieczeń społecznych

Jak prawidłowo ustalić podstawę 
wymiaru zasiłku pracownikowi 
wykonującemu pracę za granicą
Od 11 maja 2015 r. zatrudniliśmy pracownika, którego oddelegowaliśmy do pracy na Sło-
wację. Dodatkowo z pracownikiem zawarliśmy umowę zlecenia. Wynagrodzenie z etatu 
ma charakter zmienny, a wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia ma charakter sta-
ły. W okresie od 1 do 7 czerwca br. pracownik stał się niezdolny do pracy. Jak należy usta-
lić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego tego pracownika – pyta Czytelniczka z Piły.

W przypadku Państwa pracownika przychód uzy-
skany za maj 2015 r. (po odliczeniu 13,71% skła-
dek) z umowy o pracę należy uzupełnić do pełnego 
miesiąca, a wynagrodzenie z tytułu zawartej umo-
wy  należy uwzględnić w kwocie faktycznie wypła-
conej. Tak ustalona kwota wynagrodzenia stanowi 
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest 
przychód, stanowiący podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu potrą-
conych przez pracodawcę składek na ubezpiecze-
nia społeczne w części finansowanej przez pracow-
nika.  

Natomiast podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe pracow-
ników stanowi co do zasady przychód w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych osiągany z tytułu zatrudnienia. W podstawie 
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wymiaru składek ZUS nie uwzględnia się wyna-
grodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek 
choroby lub odosobnienia w związku z chorobą za-
kaźną, zasiłków i przychodów wymienionych w roz-
porządzeniu składkowym.

W przypadku pracowników wykonujących pracę 
za granicą podstawą wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne jest osiągany przez 
nich przychód pomniejszony o równowartość diet 
za każdy dzień pobytu za granicą. Przychód ten 
nie może być jednak niższy od kwoty prognozowa-
nego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej (w 2015 r.  – 3959,00 zł). 
Ta zasada ma zastosowanie do pracowników, któ-
rzy po spełnieniu określonych wymagań podlegają 
ubezpieczeniom w Polsce i legitymują się doku-
mentem A1.

  Podstawa wymiaru składek 
dla pracowników delegowanych 
nie może być niższa od kwoty 
prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego  
w gospodarce narodowej 
na dany rok kalendarzowy. 

W rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracowni-
ka uważa się także osobę wykonującą pracę na pod-
stawie:

■n umowy agencyjnej, 
■n umowy zlecenia lub 
■n innej umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się prze-
pisy dotyczące zlecenia, albo 

■n umowy o dzieło, 
jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym 
pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach ta-
kiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, 
z którym pozostaje w stosunku pracy. 

Odnośnie do wynagrodzenia z tytułu zawar-
tej umowy zlecenia, należy wskazać, że podsta-
wę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe zleceniobiorców ustala się analogicznie 
jak w przypadku pracowników, pod warunkiem że  
w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo 
w innej umowie o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wy-
konywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzino-
wej lub akordowej albo prowizyjnie. 

Z uwagi na to, że z tytułu zawartej umowy zle-
cenia z własnym pracodawcą, zleceniobiorca powi-
nien być traktowany jak pracownik, to do podstawy 
wymiaru składek ZUS z tytułu zatrudnienia na etat, 
należy doliczyć uzyskane z tytułu umowy zlecenia 
wynagrodzenie.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upły-
wem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpie-
czenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego stanowi uzupełnione wynagrodzenie, 
które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnął-
by, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.  
Uzupełnienie wynagrodzenia pracownika, który 
otrzymuje wynagrodzenie zmienne, polega na:

■n podzieleniu wynagrodzenia uzyskanego za część 
miesiąca przez liczbę dni roboczych, w których 
zostało ono osiągnięte, a  następnie

■n pomnożeniu uzyskanego wyniku przez liczbę 
dni, które pracownik był zobowiązany przepraco-
wać w danym miesiącu.

  Wynagrodzenie z tytułu umowy 
zlecenia uwzględnia się 
w podstawie wymiaru zasiłku 
w kwocie faktycznie wypłaconej, 
bez uzupełniania, ale tylko wtedy, 
gdy zasiłek przysługuje w okresie 
trwania umowy zlecenia.

Przykład
Robert K., oddelegowany od 1 maja 2015 r. do pracy za granicą, uległ wypadkowi przy pracy i w okresie od 20 maja 
2015 r. do 14 czerwca 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracownik ten otrzymuje wynagrodzenie zmien
ne. Od 1 do 19 maja 2015r. przepracował 12 dni, osiągając przychód (po potrąceniu równowartości diet) 4200 zł. 
W maju br. Robert K. powinien przepracować 20 dni roboczych. Uzupełnienie wynagrodzenia wygląda następująco:

KRoK 1. Z przychodu należy potrącić składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%), tj. 575,82 zł
4200 zł – 575,82 zł = 3624,18 zł
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odszkodowanie za mobbing ZUS

KRoK 2. Przychód należy podzielić przez liczbę dni, za które został osiągnięty
3624,18 zł : 12 dni = 302,02 zł (dniówka)

KRoK 3. Dniówkę należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik był zobowiązany przepracować w maju br.
302,02 zł × 20 = 6040,40 zł

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego będzie wynosiła 6040,40 zł.

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 4 pkt 9, art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 689),
ff § 2 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1967),
ff art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).

ANDRZEJ OKUŁOWICZ – ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy odszkodowanie za mobbing stanowi 
podstawę wymiaru składek na ZUS
Przegraliśmy z byłym pracownikiem proces o mobbing, w wyniku którego sąd zasądził 
na jego rzecz odszkodowanie. Po otrzymaniu odszkodowania pracownik zgłosił nam 
wątpliwość co do jego oskładkowania, twierdząc, że zadośćuczynienie, które zosta-
ło mu zasądzone, wyłączone jest z podstawy wymiaru składek, gdyż ma bezpośredni 
związek z  rozwiązaniem umowy o pracę. Czy prawidłowo naliczyliśmy i odprowadzi-
liśmy od kwoty odszkodowania składki do ZUS – pyta Czytelniczka z Katowic.

Tak. Od przychodu będącego odszkodowaniem 
w związku z mobbingiem, jakiego doznał były pra-
cownik, należy odprowadzić składki na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne. 

Pracodawca, jako płatnik składek, ustalając pra-
cownikowi podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne, wlicza do niej wszystkie przychody 

pracownicze, z wyjątkiem przychodów wyłączonych 
na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie 
składkowe). Rozporządzenie składkowe nie zwalnia 
ze składek ZUS odszkodowania za mobbing. 

Słowniczek

Mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające 
na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przy
datności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

ff art. 943 § 2 k.p.
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Przykład
Pani Maria D. zatrudniona w firmie sprzątającej 
była szykanowana i ośmieszana przez  przełożo
nego oraz współpracowników z powodu złego wy
pełniania przez nią obowiązków pracowniczych. 
Takie zachowanie spowodowało u Marii D. rozstrój 
zdrowia. Sąd, rozpatrując sprawę wniesioną z jej 
powództwa, zasądził od pracodawcy odszkodo
wanie. Pracodawca wliczył kwotę odszkodowa
nia do podstawy wymiaru składek na ubezpiecze
nia społeczne i naliczył składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne. Postępowanie pracodawcy 
jest prawidłowe. 

Do podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne pracowników wlicza się przychody 
z umowy o pracę w rozumieniu przepisów o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych. Składek na te 
ubezpieczenia nie opłaca się od:

■n wynagrodzeń wypłacanych za czas niezdolności 
do pracy związanej z chorobą, 

■n zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
■n przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia 

składkowego.

Odszkodowania wyłączone z podstawy 
wymiaru składek ZUS

Zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne są takie 
odszkodowania przysługujące pracownikom, które wynikają z:

rozwiązania stosunku pracy, tj. odprawy, odszkodowania 
i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia 
lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia 
umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skró
cenia okresu jej wypowiedzenia oraz wynikające z niewydania 
w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy  
(§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego),

umowy o zakazie konkurencji, a wypłaconych byłym pra
cownikom po rozwiązaniu stosunku pracy (§ 2 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia składkowego).

Wymienione w tabeli odprawy, odszkodowania i re-
kompensaty wyłączone są z podstawy wymiaru skła-
dek tylko wówczas, gdy istnieje  bezpośredni związek 
pomiędzy wypłatą tych świadczeń a rozwiązaniem 
umowy o pracę, bez względu na to, czy następuje on 
na mocy porozumienia stron czy też w inny sposób. 

Natomiast odszkodowanie za mobbing ma swo-
je źródło w łączącym pracownika z pracodawcą  

w przeszłości stosunku pracy, nie ma przy tym zna-
czenia fakt, że wypłata zadośćuczynienia następu-
je już po rozwiązaniu umowy o pracę. Rozwiąza-
nie umowy o pracę w tym przypadku jest skutkiem 
mobbingu. Zatem świadczenie to jest uznawane za 
przychód ze stosunku pracy. Jak wskazują interpre-
tacje podatkowe, przychód będący odszkodowaniem 
wypłacanym w wyniku mobbingu należy zaliczyć 
do źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy, 
a więc podlega również oskładkowaniu.

Wybrane interpretacje izb skarbowych 
potwierdzające, że odszkodowanie za 
mobbing jest przychodem pracowniczym

data i sygnatura Interpretacja 

Interpretacja 
indywidualna 
Dyrektora Izby 
Skarbowej 
w Katowicach 
z 31 października 
2011 r., 
zn. IBPBII/1/415 
722/11/AŻ

Zadośćuczynienia za mobbing może 
dochodzić jedynie pracownik (lub 
były pracownik  – art. 943 § 4 ustawy 
– Kodeks pracy) od pracodawcy 
nie zaś od innych osób. Bezsprzecz
nie zatem odszkodowanie z tego 
tytułu ma swoje źródło w łączącym 
pracownika z pracodawcą stosunku 
pracy. Podkreślić również należy, iż 
o zakwalifikowaniu świadczenia do 
przychodów z pracy nie przesądza 
fakt pozostawania danej osoby 
w stosunku zatrudnienia w momen
cie otrzymania przychodu. Przepisy 
art. 12 ustawy o podatku dochodo
wym od osób fizycznych mają także 
zastosowanie do wypłat po ustaniu 
zatrudnienia.

Interpretacja 
indywidualna 
Dyrektora Izby 
Skarbowej 
w Poznaniu 
z 22 lutego 2013 r., 
zn. ILPB2/415
1061/122/TR

Izba poznańska (podobnie jak 
katowicka) uznała, że bez znaczenia 
pozostaje fakt, iż wypłata zadość
uczynienia za mobbing została 
dokonana po ustaniu stosunku 
pracy, bowiem źródło tej wypłaty tkwi 
w uprzednio wiążącym pracownika 
stosunku pracy.

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez
pieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 689),
ff art. 81 ust. 1, 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 581),
ff § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustala
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe  (j.t. Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1967).
ff art. 183d, art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy   
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662). 
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Czy wypłata wyrównania do minimalnego wynagrodzenia wpływa 
na wynagrodzenie za czas urlopu
Jeden z naszych pracowników dostaje wyrównanie do minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. Musimy mu teraz obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypo-
czynkowego. Czy przy tych obliczeniach należy też brać pod uwagę wyrównanie 
do minimalnego wynagrodzenia?

NIE. Co prawda wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się, uwzględniając wy-
nagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, ale jest lista świadczeń, które są wyłączone 
spod działania tej zasady. Jednym z tych świadczeń jest kwota wyrównania do wynagrodzenia 
za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy wyjścia prywatne mogą zmniejszyć albo zwiększyć stałe 
wynagrodzenie miesięczne
Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną. Skorzystał z wyjścia pry-
watnego w celu załatwienia spraw osobistych. Odrobi je dopiero w następnym 
miesiącu. Czy będzie to miało wpływ na jego wynagrodzenie?

TAK. Będziemy mieli do czynienia z dopuszczalną sytuacją, w której pracownik w jednym mie-
siącu zarobi trochę mniej (miesiąc, w którym skorzystał z wyjścia prywatnego), a w drugim za-
robi trochę więcej (miesiąc, w którym wyjście zostanie odrobione). Dlatego przepisy nakazują 
podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepraco-
wania w danym miesiącu. W ten sposób można ustalić, o ile należy zmniejszyć albo zwiększyć 
wynagrodzenie pracownikowi.

Czy pracownik nabywa prawo do urlopu za czas, za który otrzymał 
odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
Z powodu likwidacji pracodawcy pracownik ma skrócony do miesiąca okres wy-
powiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy za okres, za który wypła-
cono mu odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, pracownik naby-
wa uprawnienia do urlopu wypoczynkowego?

NIE. Chociaż okres, za który wypłacono odszkodowanie, podlega zaliczeniu do stażu pracy, od 
którego zależą uprawnienia pracownicze (o ile w tym czasie pracownik był bezrobotny), nie ozna-
cza to jednak, że zatrudniony nabywa uprawnienia do urlopu wypoczynkowego. Wypłacone od-
szkodowanie nie jest bowiem wynagrodzeniem, a stron nie wiąże już stosunek pracy, więc nie jest 
możliwe, by powstały uprawnienia z tym stosunkiem związane – takie jak urlop wypoczynkowy.

Co zrobić z pracownicą w ciąży, której nie można przenieść 
do nieszkodliwych zajęć
Pracownica wykonuje pracę uznaną za szczególnie uciążliwą. Dostarczyła wła-
śnie zaświadczenie, że jest w ciąży. Jesteśmy bardzo małym zakładem i nie mamy 
gdzie jej przenieść. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli pracodawca nie jest w stanie przenieść pracownicy w ciąży do innej pracy, która nie byłaby 
dla niej zabroniona, może zrobić tylko jedno – zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. W tym 
czasie pracownica zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
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Joanna Skrobisz
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BEZPIECZNA PRACA badania profilaktyczne

IZABELA NOWACKA – ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji 
z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy po urlopach związanych 
z macierzyństwem pracownicę należy 
skierować na badania profilaktyczne
Pracownica pod koniec ciąży z powodu choroby przebywała na zwolnieniu lekar-
skim powyżej 30 dni, w trakcie którego urodziła dziecko. Obecnie korzysta z urlopu 
macierzyńskiego. Termin badań okresowych upływa w czasie urlopu macierzyńskie-
go. Na jakie badania profilaktyczne (okresowe czy kontrolne) powinien ją skierować  
pracodawca po zakończeniu urlopów związanych z macierzyństwem? – pyta Czytel-
nik z Konina.

Jeżeli zaszły okoliczności uzasadniające przepro-
wadzenie badań kontrolnych i jednocześnie upły-
nął termin badań okresowych w czasie trwania urlo-
pu macierzyńskiego, to po zakończeniu wszystkich 
urlopów związanych z macierzyństwem pracownica 
powinna przeprowadzić zarówno badania kontrolne, 
jak też okresowe na podstawie jednego skierowania. 

Pracownicy  zobowiązani są przeprowadzać  ba-
dania okresowe oraz kontrolne. Te pierwsze są 
przeprowadzane np. co 2, 3 czy 5 lat, w zależno-
ści od warunków pracy na danym stanowisku. Nato-
miast badania kontrolne pracownik musi zaliczyć 
w przypadku niezdolności do pracy trwającej 
dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Zatem 
badania okresowe są wykonywane w wyznaczonych 
przez lekarza medycyny pracy terminach, a bada-
nia kontrolne są badaniami dodatkowymi i mogą 
być przeprowadzane częściej, w zależności od tego, 
jak często pracownik długotrwale choruje. Jednak 
cel badania kontrolnego i okresowego jest wspólny. 
Oba badania są wykonywane po to, by ustalić zdol-
ność pracownika do świadczenia pracy na zajmowa-
nym stanowisku. 

Może się zdarzyć, że badania kontrolne zbiegną 
się w czasie z terminem kolejnych badań okreso-
wych. Taka sytuacja ma miejsce w opisanym przy-
padku. Generalnie, powrót do pracy po urlopie 
macierzyńskim czy rodzicielskim nie musi być po-
przedzony badaniami kontrolnymi, bowiem okres 
ciąży przed urlopem nie jest niezdolnością do pra-

cy, a ciąża nie jest chorobą. Jednak często w czasie 
ciąży orzekana jest niezdolność do pracy z powodu 
choroby. Jeśli taka niezdolność trwa nieprzerwanie 
ponad 30 dni i w czasie zwolnienia lekarskiego pra-
cownica urodzi dziecko, to od dnia porodu rozpo-
czyna urlop macierzyński, a następnie kolejne urlo-
py, tj. dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski 
(na swój wniosek). Oznacza to, że badanie kontro-
lne pracownica może przeprowadzić dopiero po 
zakończeniu wszystkich tych urlopów. Pod koniec 
trwania ostatniego urlopu (macierzyńskiego lub ro-
dzicielskiego) lub najpóźniej w pierwszym dniu po 
takim urlopie pracodawca powinien przekazać pra-
cownicy skierowanie na badania. 

  Zarówno badanie okresowe,  
jak i kontrolne wykonuje się  
w celu ustalenia zdolności 
do pracy pracownika.

Jest jeden wzór skierowania, który obowiązuje 
zarówno dla badań wstępnych, jak też kontrolnych 
i okresowych. Został on zamieszczony w rozporzą-
dzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy (dalej: rozporządzenie). Jeżeli w trakcie urlo-
pu związanego z macierzyństwem przypadnie ter-
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min kolejnego badania okresowego, to takie bada-
nie również może być przeprowadzone dopiero po 
zakończeniu urlopu. Wówczas w treści skierowania 
pracodawca powinien skreślić tylko wyrazy „bada-
nie wstępne”, a pozostawić jako konieczne do prze-
prowadzenia – „badanie kontrolne i okresowe”. 

Wynik badania kontrolnego, a więc orzeczenie 
o zdolności do pracy jest podstawą do dopuszcze-
nia pracownika do pra-
cy i zachowuje ważność 
aż do nowo wskazane-
go przez lekarza ter-
minu badania okreso-
wego, chyba że lekarz 
określił tę samą datę, 
jaka widniała na po-
przednim zaświadcze-
niu o zdolności. Jednak 
skoro po zakończeniu urlopów związanych z ma-
cierzyństwem nałożyły się zarówno badania kon-
trolne, jak też okresowe, to pracodawca powinien 
zaznaczyć oba badania na skierowaniu, by w ten 
sposób wypełnić swój obowiązek w zakresie pro-
filaktycznej ochrony zdrowia. Lekarz, mając takie 
skierowanie, otrzymuje informację o rodzaju ba-
dań, jakie ma przeprowadzić. 

Rozporządzenie określa również 2 wzory orze-
czeń wydanych na podstawie skierowania na bada-
nia lekarskie:
1)  orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na określo-
nym stanowisku pracy,

2)  orzeczenie o niezdolności do wykonywania do-
tychczasowej pracy ze względu na jej szkodliwy 
wpływ na zdrowie, podejrzenie powstania choro-
by zawodowej lub z powodu wypadku przy pracy.
W pierwszym orzeczeniu lekarz wpisuje również 

datę następnego badania okresowego.
Jeśli bezpośrednio po zakończeniu urlopu 

na dziecko, np. rodzicielskiego (lub zakończeniu 
zwolnienia lekarskie-
go), pracownik złoży 
wniosek o urlop wypo-
czynkowy, to w świetle 
orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego, przed udzie-
leniem tego urlopu nie 
musi być kierowany 
na badania kontrolne 
czy okresowe. Wykona 

je dopiero po powrocie z urlopu wypoczynkowego 
(wyrok SN z 20 marca 2008 r., sygn. akt II PK 214/07, 
OSNP 2009/15–16/194; wyrok SN z 9 marca 2011 r., 
sygn. akt II PK 240/10, OSNP 2012/9–10/113, stano-
wisko Komisji Prawnej GIP z 23 kwietnia 2009 r., 
zn. KPGIP 2009/04/23). n

PodStawa PRawna:
ff art. 229 § 2–4a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 
1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowni
ków, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 457).

  Jeżeli pracownikowi nałożyły się 
badania okresowe i kontrolne, 
to na skierowaniu na badania 
lekarskie pracodawca 
powinien  zaznaczyć, że należy 
przeprowadzić oba te badania.

Nasi eksperci czekają na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00. 
Numery telefonów dyżurujących ekspertów są dostępne na stronie www.spp.infor.pl, po zalogowaniu.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z konsultacji jest podanie numeru klienta (ID klienta znajduje się na fakturze zakupu prenumeraty)

Beata Skrobisz-Kaczmarek 
– radca prawny, specjalista z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, służby 
zdrowia i prawa oświatowego.

Joanna Skrobisz 
– specjalista z zakresu prawa pracy, prawa 
oświatowego dotyczącego pracowników 
państwowych i samorządowych oraz bhp.

Tylko dla prenumeratorów  Serwisu PP

bezpłatne konsultacje prawne
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ZWIĄZKI ZAWODOWE zawiadomienie o zamiarze zwolnienia pracownika

JADWIGA KRUKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy przed upływem 3 dni od zawiadomienia 
organizacji związkowej o zamiarze 
zwolnienia można pracownika zwolnić
Przewodniczącemu związku zawodowego wręczyliśmy pismo o zamiarze rozwiązania umo-
wy o pracę z naszym pracownikiem w trybie dyscyplinarnym z powodu przebywania tego 
pracownika w pracy pod wpływem alkoholu. Od razu otrzymaliśmy od związku odpowiedź, 
że nie będzie on bronił tego pracownika. W związku z tym tego samego dnia zwolniliśmy 
go dyscyplinarnie. Pracownik odwołał się do sądu pracy. W pozwie zarzuca nam, że dostał 
zwolnienie dyscyplinarne w tym samym dniu, w którym zawiadomiono związek zawodowy 
o zamiarze rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jego zdaniem, z wrę-
czeniem zwolnienia dyscyplinarnego powinniśmy odczekać 3 dni. Tyle czasu ma związek 
zawodowy na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie rozwiązania z pracownikiem 
umowy bez wypowiedzenia. Czy pracownik ma rację – pyta Czytelnik z Żyrardowa.

Pracownik nie ma racji, ponieważ konsultacja związ-
kowa została przeprowadzona prawidłowo. Jeżeli 
związek wypowiedział się w sprawie zwolnienia pra-
cownika wcześniej, to pracodawca nie musi czekać 
3 dni, aby zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomienia na pi-
śmie reprezentującej pracownika zakładowej orga-
nizacji związkowej w sprawie zamiaru rozwiązania 
z tym pracownikiem umowy o pracę bez wypowie-
dzenia z jego winy (art. 52 § 3 ustawy – Kodeks pra-
cy). Organizacja związkowa powinna wyrazić swoją 
opinię w tej sprawie niezwłocznie, nie później jed-
nak niż w ciągu 3 dni. Nie musieli zatem Państwo 
czekać, aż upłynie okres 3 dni, aby wręczyć pracow-
nikowi zwolnienie dyscyplinarne. Spełnili Państwo 
swój obowiązek, ponieważ pismo rozwiązujące umo-
wę o pracę zostało wręczone pracownikowi dopiero 
po zawiadomieniu związku zawodowego i otrzyma-
niu od tego związku stanowiska w sprawie zwolnie-
nia pracownika.

Poważnym naruszeniem przepisów dotyczących 
rozwiązywania umów o pracę byłoby rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane przez 
zakład pracy przed otrzymaniem opinii organizacji 
związkowej w sprawie zwolnienia pracownika.

W omawianej sytuacji co prawda wręczyli Państwo 
pracownikowi pismo o rozwiązaniu umowy o pra-

cę przed upływem 3-dniowego terminu, to jednak 
już po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związko-
wej i przekazaniu go Państwu. Związek zawodowy 
może zgłaszać zastrzeżenia w kwestii zasadności 
rozwiązania umowy o pracę maksymalnie w cią-
gu 3 dni. Nie musi on jednak tego robić w ostatnim 
dniu wskazanego terminu. Termin 3-dniowy, jaki ma 
organizacja związkowa na przedstawienie swojej opi-
nii, liczymy od następnego dnia po przekazaniu or-
ganizacji związkowej zawiadomienia pracodawcy 
o zamiarze zwolnienia pracownika. Niezależnie od 
stanowiska związkowego, pracodawca samodzielnie 
decyduje o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. 
Jeżeli organizacja związkowa nie przedstawi swo-
jej opinii w terminie 3 dni, wówczas pracodawca nie 
musi czekać na stanowisko związku, tylko może pod-
jąć decyzję o zwolnieniu pracownika bez tej opinii.

  Brak zgody organizacji związkowej 
na zwolnienie dyscyplinarne 
pracownika nie wiąże 
pracodawcy.

W zawiadomieniu do organizacji związkowej na-
leży podać tę samą przyczynę rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia, która znajdzie się póź-
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prawo do zrzeszania się ZWIĄZKI ZAWODOWE

niej w skierowanym do pracownika piśmie rozwią-
zującym umowę.

W przepisach Kodeksu pracy nie ma wymogu za-
chowania formy pisemnej przy zawiadamianiu zakła-
dowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wyrażenie opi-
nii organizacji związkowej także nie musi być złożone 
pracodawcy na piśmie. Jednak w przypadku sporu for-

ma pisemna jest bardziej przydatna i korzystna niż ust-
na, zwłaszcza w postępowaniu kontrolnym PIP bądź 
sądowym. Prawidłowe przeprowadzenie konsultacji 
związkowej jest czynnością formalną i choć nie wią-
że pracodawcy, pominięcie konsultacji bądź nieprawi-
dłowe jej przeprowadzenie może spowodować, że sąd 
pracy przywróci pracownika do pracy albo zasądzi na 
jego rzecz odszkodowanie od zakładu pracy.

Przykład
Dyrektor zakładu pracy zawiadomił zakładową organizację związkową o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wy
powiedzenia z pracownikiem, będącym członkiem tej organizacji, za kolejne opuszczenie stanowiska pracy bez wiedzy 
przełożonego. Przewodniczący związku w tym samym dniu złożył dyrektorowi ustną deklarację, że wyraża zgodę na 
zwolnienie dyscyplinarne tego pracownika z uwagi na powtarzające się i rażące naruszanie przez niego postanowień re
gulaminu pracy. Dyrektor na drugi dzień wręczył pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne. W trzecim dniu od otrzymania 
przez związek zawodowy pisma w sprawie zwolnienia dyrektor otrzymał od związku oficjalne pismo, że nie wyraża on 
zgody na zwolnienie tego pracownika. W tej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd pracy przywróci pracow
nika do pracy lub zasądzi na jego rzecz odszkodowanie pieniężne. Pracodawca w okresie 3dniowego terminu przezna
czonego na konsultacje otrzymał bowiem od związku zawodowego pismo o niewyrażeniu zgody na zwolnienie pracow
nika. Ustna deklaracja przewodniczącego nie będzie miała wpływu na prawo pracodawcy do zwolnienia pracownika.

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 52 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).

RAFAŁ KRAWCZYK – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

Czy zatrudnieni na umowach śmieciowych 
mogą wstępować do związków 
zawodowych – wyrok TK
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni będą 
mieli prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, jak też ich zakładania. Taki jest 
skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (K 1/13).

Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) w wyroku 
z 2 czerwca 2015 r. ocenił zgodność z Konstytucją 
przepisów ustawy o związkach zawodowych w zakre-
sie, w jakim określają krąg podmiotów, którym przy-
sługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodo-
wych. Po tym wyroku można spotkać się z opiniami, że 
praktycznie wywraca on dotychczasowe prawo pracy 

i powoduje ogromne zmiany dotyczące umów cywil-
noprawnych (tzw. umów śmieciowych). W rzeczywi-
stości orzeczenie TK będzie miało przełożenie jedynie 
w zakresie prawa do zrzeszania się w związkach zawo-
dowych nie tylko pracowników (w ścisłym tego słowa 
znaczeniu), lecz także osób zatrudnionych na podsta-
wie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych.
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Dla kogo związek zawodowy

Zakwestionowane przed TK przez OPZZ przepisy 
art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o związkach zawodowych 
przewidują, że prawo tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych mają:

■n pracownicy bez względu na podstawę stosunku 
pracy, 

■n członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
oraz 

■n osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. 
Także osobom wykonującym pracę nakładczą 

przysługuje prawo wstępowania do związków zawo-
dowych działających w zakładzie pracy, z którym 
nawiązały umowę o pracę nakładczą.

Takie określenie podmiotów, którym przysługuje 
prawo tworzenia i zrzeszania się w związkach zawo-
dowych, a zwłaszcza odebranie tego prawa osobom 
zatrudnianym na podstawie umów cywilnoprawnych, 
było sprzeczne z konstytucyjnymi gwarancjami wol-
ności zrzeszania się w związkach zawodowych (art. 12 
i art. 59 ust. 1 Konstytucji RP). Niezgodne jest rów-
nież z Konwencją (nr 87) Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony 
praw związkowych, deklarującej wolność zrzeszania 
się w związkach zawodowych wszystkich pracowni-
ków niezależnie od formy świadczenia pracy.

Wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny podzielił te zastrzeżenia, 
uznając, że zakwestionowany art. 2 ust. 1 ustawy 
o związkach zawodowych w zakresie, w jakim ogra-
nicza wolność tworzenia i wstępowania do związków 
zawodowych osobom wykonującym pracę zarobko-
wą niewymienionym w tym przepisie, jest niezgod-
ny z Konstytucją. Na analogicznej zasadzie niezgod-
ny z Konstytucją jest art. 2 ust. 2 ustawy dotyczący 
nakładców.

Według TK, decydujące jest bowiem rozróżnienie 
kodeksowego i konstytucyjnego rozumienia pojęcia 
„pracownik”. Zdaniem Trybunału podmiotem wolno-
ści zrzeszania się w związku zawodowym są pracow-
nicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia. 
Z tego względu pracownik będący podmiotem wolno-
ści zrzeszania się w związkach zawodowych nie może 
być identyfikowany wyłącznie przez pryzmat rodzaju 
stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą. Tym 
samym prawo zrzeszania się przysługuje wszystkim, 
którzy wykonują określoną pracę zarobkową, pozo-

stają w stosunku prawnym z podmiotem, na którego 
rzecz ją świadczą oraz posiadają takie interesy zawo-
dowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą 
być grupowo chronione.

Istotne jest to, że TK wyraźnie zastrzegł, iż jego 
orzeczenie dotyczy wyłącznie ustawy o związkach za-
wodowych, zaś jego ocenie nie podlegała konstytucyj-
ność art. 2 Kodeksu pracy ani definicja pracownika 
sformułowana w tym przepisie.

Skutki wyroku TK

Bezpośrednim skutkiem omawianego orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego jest nabycie uprawnienia do 
zrzeszania się w związkach zawodowych przez oso-
by zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz samozatrudnionych. Kwestie te, poza orzecze-
niem TK, nie są obecnie poddane żadnym uregulo-
waniom prawnym. Trudno określić, na jakiej zasadzie 
interesy tej grupy związkowców będą mogły być re-
prezentowane przez związki, do czasu gdy ustawo-
dawca dokona nowelizacji ustawy o związkach za-
wodowych. Stosowanie obecnych przepisów tylko 
na drodze analogii budziłoby ogromne spory prawne 
i generowało szereg konfliktów. 

Można przyjąć, że do czasu zmiany przepisów na-
dającym związkom zawodowym określone uprawnie-
nia, w zakresie reprezentacji nieetatowców, bezpo-
średnim skutkiem dla pracodawców jest konieczność 
respektowania przez pracodawców liczebności człon-
ków zakładowej organizacji związkowej, z uwzględ-
nieniem tego typu członków, ze wszystkimi kon-
sekwencjami z tego wynikającymi. Dotyczy to np. 
ustalenia liczebności pracowników uprawnionych 
do zwolnienia od świadczenia pracy czy liczby pra-
cowników – związkowców podlegających ochronie 
przed zwolnieniem. Prawdopodobnie te kwestie zo-
staną jednak również uregulowane w odmienny spo-
sób przy okazji nowelizacji przepisów związkowych.

Za bardzo wątpliwe należy natomiast uznać, dopó-
ki nie przesądzą tego nowe przepisy, prawo do ochrony 
pracowników zatrudnionych na podstawie umów cy-
wilnoprawnych przed rozwiązaniem umowy. Obowią-
zujące unormowania w tym zakresie, w szczególności 
art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, w spo-
sób wyraźny odnoszą się bowiem do stosunku pracy. n

PodStawa PRawna:
ff art. 2, art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 167; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 791), 
ff wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt 
K 1/13 (Dz.U. z 2015 r. poz. 791).
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nienależne świadczenie socjalne DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

JOANNA NOWICKA – radca prawny, dyplomowany konsultant projektów finansowanych ze środków unijnych, specjalizujący się 
w prawie podatkowym oraz finansowym

Jak należy rozliczyć nienależnie 
wypłacone świadczenia z zfśs
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez ZUS zostały zakwestionowane trzy decyzje doty-
czące wypłaty świadczeń z zfśs jako wypłacone niezgodnie z ustawą o zfśs, gdyż przy po-
dziale uwzględniono inne cele niż sytuacja materialna wnioskodawców. W związku z tym 
powstał obowiązek zapłaty składek ZUS wraz z odsetkami i zaliczek na podatek dochodo-
wy. Nadmieniam, że środki zfśs gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Czy 
z tych środków mogą zostać pokryte składki ZUS i podatek leżące po stronie pracowni-
ka i pracodawcy oraz odsetki? Czy pracodawca powinien zwrócić się do pracowników 
o zwrot nienależnie wypłaconej części świadczenia z zfśs i w jakiej wysokości? Czy pracow-
nicy po złożeniu pisemnej zgody mogą w całości pokryć wszystkie zaległe składki ZUS, po-
datku i odsetek, związane z zakwestionowanymi decyzjami – pyta Czytelniczka z Nysy.

Pracodawca jako płatnik ma obowiązek pobiera-
nia i odprowadzania zaliczek na podatek dochodo-
wy oraz składek ZUS od przychodów pracowników 
ze stosunku pracy. Nie ma możliwości pokrycia tych 
należności z konta socjalnego – podatek dochodowy 
jest podatkiem osobistym.

Założeniem ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych jest podział środków tego 
fun duszu między uprawnionych według kryte-
rium soc jalnego, co wyklucza zasadę równości 
(wyrok SN z 20 czerwca 2012 r., sygn. akt I UK 
140/12; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). Przepis 
art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o zfśs) 
wyraźnie wiąże wysokość przyznawanego świadcze-
nia (będącego pomocą finansową w rozumieniu art. 
2 ust. 1 tej ustawy) z rozpatrywaną łącznie sytuacją 
życiową: rodzinną i materialną osoby uprawnionej. 
Płatnik składek, administrując funduszem socjalnym, 
nie może tego czynić z pominięciem ustawy o zfśs 
i w konsekwencji przez swoje działania uszczuplać 
zasoby tego funduszu (uzasadnienie wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z 29 marca 2011 r., sygn. akt 
III AUa 541/10; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do 
prawidłowego rozliczenia przychodów pracowni-
ków ze stosunku pracy. Jeżeli konsekwencją dzia-
łania pracodawcy będzie zaległość w spłacie skła-

dek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, to organ 
podatkowy będzie egzekwował zapłatę tych zaległo-
ści tylko od pracodawcy (art. 26a ustawy – Ordy-
nacja podatkowa). W praktyce przepis ten zwalnia 
pracowników od odpowiedzialności za niepobrane 
przez płatnika lub zaniżone zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych.

  Przestrzeganie przepisów 
ustawy o zfśs jest niezbędne 
do prawidłowego administrowania 
funduszem socjalnym.

Podatnik (pracownik) nie ponosi odpowiedzial-
ności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez 
płatnika (pracodawcę) podstawy opodatkowania 
m.in. przychodów ze stosunku pracy – do wysokości 
zaliczki, do której pobrania obowiązany jest płatnik.

Płatnik przekazuje kwoty pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy dopiero w następnym miesiącu 
po miesiącu, w którym dokonał wszelkiego rodzaju 
wypłat pieniężnych z tytułu stosunku pracy i pobrał 
zaliczki na podatek od tych wypłat (art. 38 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
dalej: updof). Płatnik (pracodawca), o którym mowa 
w pytaniu, nieprawidłowo ustalił dochód stanowią-
cy podstawę opodatkowania, tj. zaniżył należną za-
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DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA dopłaty do wypoczynku 

liczkę, podlegającą odprowadzeniu na konto urzędu 
skarbowego w określonym terminie (to samo doty-
czy składek ZUS). Z kolei niezapłacona w terminie 
płatności zaliczka na podatek jest zaległością po-
datkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę 
(art. 51 i 53 Ordynacji podatkowej).

Jednocześnie zapłacenie ze środków płatnika 
kwoty tytułem zaległych zaliczek na podatek oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
w części, w której powinny być pokryte z dochodu 
osoby fizycznej (pracownika), skutkuje powstaniem 
przychodu po stronie tej osoby w momencie dokona-
nia zapłaty przez płatnika. Otrzymane świadczenie 
stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 
ust. 1 updof. Od dochodów z tego źródła przychodów 
pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na poda-
tek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego 

rozliczyć je w informacji o dochodach oraz o pobra-
nych zaliczkach PIT-11.

Jeżeli natomiast pracownik dokonał zwrotu niena-
leżnie pobranego świadczenia z zfśs (które uprzed-
nio zwiększyło dochód podlegający opodatkowaniu), 
przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnik 
odejmuje od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, 
łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). n

PodStawa PRawna:
ff art. 2 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakła
dowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 111),
ff art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 31, art. 32, art. 38 ust. 1, 
art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 860),
ff art. 26a, art. 51, art. 53 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 699).

MAGDALENA KASPRZAK – prawnik, wykładowca, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, 
specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Czy można wprowadzić kryterium wieku 
przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci
W naszej firmie przysługują pracownikom z zfśs dopłaty do wypoczynku. Czy określając 
zasady przyznawania dopłat do wypoczynku pracowników, można wskazać, że przysłu-
gują one na wyjazdy dzieci w określonym przedziale wiekowym – pyta Czytelnik z Kutna.

Tak, w regulaminie zfśs można wskazać, jakim 
dzieciom pracowników przysługuje dofinansowa-
nie do wypoczynku. Dopuszczalny jest zatem za-
pis, zgodnie z którym dofinansowanie przyznawane 
jest np. „do wypoczynku dzieci i młodzieży w wie-
ku od 3 do 18 lat”. W przypadku braku takiego zapi-
su – o tym, czy na wypoczynek dziecka danego pra-
cownika będzie przysługiwać dofinansowanie (poza 
sytuacją materialną pracownika), będą decydować 
zapisy regulaminu wskazujące, kto jest uprawniony 
do świadczeń z zfśs.

Do katalogu członków rodziny pracownika upraw-
nionych do świadczeń z zfśs najczęściej zalicza się 
pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci wła-
sne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione 
oraz przyjęte na wychowanie w wieku do 18 lat, a je-

żeli się kształcą – do ukończenia szkoły. Można rów-
nież spotkać tzw. wiek graniczny, np. „dzieci w wie-
ku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu 
ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
25. roku życia”. W przypadku dofinansowania zorga-
nizowanego wypoczynku dzieci wolna od podatku bę-
dzie jedynie kwota świadczenia przypadająca na dzie-
ci i młodzież, pod warunkiem że nie ukończyły one 18 
lat (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych). n

PodStawa PRawna:
ff art. 2, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111),
ff art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho
dowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 860).
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najem lokalu mieszkalnego pracownikowi Z WOKANDY

ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń  
i prawa cywilnego

Porozumienie pracownika i pracodawcy 
nie zmienia przepisów prawa  
w zakresie zbywania mieszkań
Pracownik nie ma roszczenia do pracodawcy o przeniesienie prawa własności lokalu 
z zasobów pracodawcy, jeśli nie zostały spełnione ustawowe warunki dotyczące tego 
przeniesienia. Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie może zastąpić 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (wyrok Sądu Najwyższego z 7 maja 
2015 r., sygn. akt III PK 124/14).

W 2000 r. uczelnia zatrudniła pracownika naukowe-
go. Rok później strony zawarły umowę najmu lokalu 
mieszkalnego znajdującego się w zasobach uczel-
ni. Umowę zawarto na czas trwania stosunku pracy 
i postanowiono w niej m.in., że po przepracowaniu 
u pracodawcy 10 lat pracownik będzie mógł kupić 
od uczelni za preferencyjną cenę mieszkanie będące 
przedmiotem najmu.

W 2011 r. pracownik wystąpił do pracodaw-
cy o przeniesienie na niego własności mieszka-
nia. Uczelnia odmówiła. Pracownik wystąpił zatem 
z powództwem do sądu pracy.

Stanowisko sądów I i II instancji

Sądy I i II instancji uznały roszczenie pracowni-
ka za niezasadne. W wyrokach wskazano, że zby-
wanie mieszkań z zasobów uczelni poddane jest 
rygorowi ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach 
zbywania mieszkań będących własnością przedsię-
biorstw państwowych, niektórych spółek handlo-
wych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych 
osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących 
własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, 
poz. 24; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539; 
dalej: ustawa o zbywaniu mieszkań). Mieszkanie 
mogłoby być zbyte przede wszystkim wtedy, gdyby 
uczelnia przeznaczyła je do sprzedaży – a nie zosta-
ło to uczynione w tej sprawie.

Pracownik wystąpił ze skargą kasacyjną do Sądu 
Najwyższego (dalej: SN), dowodząc, że roszczenie 

wobec byłego pracodawcy ma podstawy w umowie 
najmu z 2001 r.

Stanowisko SN

SN oddalił skargę kasacyjną. Podkreślił, że zgod-
nie z ustawą o zbywaniu mieszkań do takiego zby-
wania – pod rygorem nieważności – należy sto-
sować procedury w niej określone. Porozumienia 
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie mogą 
być skuteczne w zakresie, w jakim naruszały-
by bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
W ustnym uzasadnieniu wyroku SN uznał postępo-
wanie uczelni za sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego. Postanowienie umowy najmu o moż-
liwości nabycia lokalu po preferencyjnej cenie mo-
gło u pracownika niebędącego prawnikiem wywo-
łać uzasadnione przeświadczenie o uprawnieniu do 
nabycia lokalu. To zaś mogło mieć wpływ na de-
cyzję pracownika o zmianie miejsca zamieszkania 
i miejsca pracy. Z uwagi na to SN przyjął, że za-
sadne jest odstąpienie od obciążania pracownika 
kosztami procesu.

Wnioski z orzeczenia

W zakresie, w jakim zastosowanie mają bez-
względne przepisy prawa, porozumienia dotyczą-
ce przeniesienia własności lokalu z zasobów praco-
dawcy sprzeczne z ustawą o zbywaniu mieszkań, nie 
wywołują skutków prawnych. n
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ANNA DRYJA – główny specjalista ds. kadr w wojewódzkiej placówce doskonalenia nauczycieli, specjalista w zakresie prawa pracy 
i prawa oświatowego

Przepisy ustaw o pracownikach samorządowych i o służbie cywilnej wprowadzają tzw. pre-
ferencję zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jednak włączenie do personelu jednost-
ki osoby niepełnosprawnej wiąże się z koniecznością dostosowania miejsca pracy do jej 
potrzeb, a także uwzględnienia przysługujących jej uprawnień zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa – np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub zwolnień od pracy.

Warunkiem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 
jest dopuszczenie jej do pracy na danym stanowi-
sku przez lekarza medycyny pracy. Praca na danym 
stanowisku musi być także zgodna ze wskazaniami 

zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika. Osoby 
niepełnosprawne mogą zostać zakwalifikowane do 
jednego z 3 stopni niepełnosprawności: znacznego, 
umiarkowanego i lekkiego.

Stopnie niepełnosprawności
Stopień 

niepełnosprawności opis Podstawa prawna

Znaczny stopień 
niepełnosprawności

Zalicza się tu osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne 
do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról spo
łecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością 
do samodzielnej egzystencji, przy czym niezdolność do samodzielnej egzystencji usta
wodawca definiuje jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym 
zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa 
się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

art. 4 ust. 1 ustawy 
o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych

Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności

Zalicza się tu osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo 
zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo 
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

art. 4 ust. 2 ustawy 
o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych

Lekki stopień 
niepełnosprawności

Zalicza się tu osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny 
obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazują 
osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizycz
ną. Do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności zalicza się także osoby, które cechują 
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować za pomocą wyposaże
nia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

art. 4 ust. 3 ustawy 
o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych

Prawo w jednostkach 
budżetowych 
Jakie są obowiązki dyrektora jednostki 
w razie zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w samorządzie i służbie cywilnej
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Uprawnienia niepełnosprawnych 
w trakcie naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze

Dyrektor jednostki samorządowej, poszukując no-
wego pracownika na stanowisko urzędnicze, musi 
pamiętać o stosowaniu przepisów ustawy o pracow-
nikach samorządowych, która w pewnym zakresie 
reguluje sytuację zatrudniania osób niepełnospraw-
nych. W przypadku pracowników samorządowych 
wprowadzona została tzw. preferencja zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych (art. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych).

W sytuacji gdy w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia o naborze kandydatów 
do pracy w jednostce samorządowej mniej niż 6% 
zatrudnionych stanowią niepełnosprawni, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwać oso-
bie niepełnosprawnej, która zgłosiła swoją kandyda-
turę, po spełnieniu określonych prawnie warunków. 
Takie same preferencje dla osób niepełnosprawnych 
przewiduje ustawa o służbie cywilnej podczas pro-
cedury naboru do korpusu służby cywilnej (art. 57 
ust. 2 ustawy o służbie cywilnej).

Kto i na jakich zasadach  
może skorzystać z preferencji

Osoba mająca orzeczenie o posiadanym stopniu nie-
pełnosprawności, kandydująca na wolne stanowisko 
urzędnicze, musi znaleźć się w gronie 5 najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne do 
podjęcia pracy na danym stanowisku oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 
Warunkiem skorzystania z tych preferencji jest rów-
nież złożenie dokumentów, z których wynika, że kan-
dydat ma orzeczony stopień niepełnosprawności.

W przypadku pracowników samorządowych pre-
ferencje zatrudniania osób niepełnosprawnych nie 
dotyczą naboru na kierownicze stanowiska urzędni-
cze (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorzą-
dowych). Wyłączenia takiego nie zawiera natomiast 
ustawa o służbie cywilnej.

Jakie obowiązki ciążą 
na pracodawcy

Obowiązkiem dyrektora jako pracodawcy jest za-
dbanie o to, aby w każdym ogłoszeniu o naborze za-
warta była informacja, czy jednostka zatrudnia mi-
nimum 6% osób niepełnosprawnych. 

Ponadto każde ogłoszenie o naborze musi infor-
mować o warunkach pracy na danym stanowisku 
(art. 13 ust. 2 pkt 4a i 4b ustawy o pracownikach sa-
morządowych).

Obowiązki pracodawcy w zakresie 
dokonania usprawnień dla osób 
niepełnosprawnych

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia niezbęd-
nych racjonalnych usprawnień dla osoby niepeł-
nosprawnej pozostającej z nim w stosunku pracy, 
uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywają-
cej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo 
praktyki zawodowe lub absolwenckie (art. 23a usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych). Niezbędne ra-
cjonalne usprawnienia oznaczają przeprowadzenie 
koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dosto-
sowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy 
potrzeb, wynikających z niepełnosprawności danej 
osoby. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że pra-
codawca nie ma obowiązku dokonania usprawnień, 
jeżeli skutkowałoby to nieproporcjonalnie wysoki-
mi obciążeniami po jego stronie.

Zakres usprawnień powinien być ściśle zindywi-
dualizowany i przeanalizowany odrębnie w przy-
padku każdej z osób, na rzecz której usprawnienia 
te miałyby zostać wprowadzone. Ponieważ trudno 
jest przewidzieć każdą z możliwych barier, o zakre-
sie potrzebnych usprawnień powinna poinformo-
wać osoba niepełnosprawna, na rzecz której mia-
łyby zostać one przeprowadzone. Usprawnienia te 
prowadzi się w celu zaspokojenia szczególnych po-
trzeb wynikających z niepełnosprawności, które zo-
stały zgłoszone pracodawcy (art. 23a ust. 1 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych). Ustawodawca nie 
wskazał sposobu zgłoszenia potrzeby usprawnienia. 
Może być to więc zarówno forma pisemna, jak i ust-
na. Z uwagi jednak na możliwość wystąpienia sporu 
w tym zakresie zaleca się, aby w celu udowodnie-
nia, że zgłoszenie miało miejsce, została zachowana 
forma pisemna.

W celu doboru konkretnych rozwiązań, dotyczą-
cych optymalnego wdrożenia usprawnień, wska-
zane jest skorzystanie z pomocy lekarza medycy-
ny pracy, specjalistów z zakresu ergonomii czy też 
rehabilitantów zajmujących się osobami o określo-
nych schorzeniach. Mogą oni służyć fachową po-
mocą w znalezieniu właściwych rozwiązań reali-
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zujących potrzeby osób niepełnosprawnych przy 
najmniejszych nakładach finansowych pracodawcy.

Usprawnienia, o których mowa w art. 23a usta-
wy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powin-
ny być jednocześnie racjonalne i niezbędne oraz nie 
mogą skutkować nałożeniem na pracodawcę niepro-
porcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia te nie są 
nieproporcjonalne, jeżeli zostaną w wystarczającym 
stopniu zrekompensowane ze środków publicznych 
(art. 23a ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Przykład
Wśród kandydatów ubiegających się o pracę na 
stanowisko referenta ds. księgowych znalazła się 
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. 
Budynek, w którym prowadzona była rekrutacja, 
nie był wyposażony w windę umożliwiającą prze
mieszczanie się na wózku inwalidzkim między 
poszczególnymi kondygnacjami. Dyrektor jed
nostki w celu realizacji obowiązku wprowadzenia 
usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej zarzą
dził przeniesienie rekrutacji z I piętra budynku na 
parter, aby umożliwić jej wzięcie udziału w proce
sie naboru na wolne stanowisko.

Przykład
W trakcie zatrudnienia jednemu z pracowników 
administracyjnych w znacznym stopniu pogorszył 
się wzrok. Pracownik wystąpił z wnioskiem do dy
rektora jednostki o odpowiednie wyposażenie jego 
stanowiska, tak aby nadal mógł wykonywać po
wierzone mu obowiązki. Pracodawca po konsul
tacji z lekarzem medycyny pracy oraz specjalistą 
ds. ergonomii wyposażył jego stanowisko pracy 
w monitor o dużej przekątnej powyżej 19 cali, kla
wiaturę brajlowską oraz oprogramowanie czyta
jące napisy. W celu zachowania dobrej orientacji 
na stanowisku pracy osoby współpracujące zosta
ły zobowiązane do skrupulatnego przestrzegania 
porządku, w szczególności do odkładania narzę
dzi i materiałów na stałe miejsce. Pracownikowi 
zapewniono również możliwość wezwania osoby, 
która będzie go wspierać w sytuacjach wymagają
cych ostrożności lub rozpoznania wzrokowego po
przez zamontowanie na stanowisku pracy przywo
łacza dźwiękowego.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przykładzie 
postępowanie pracodawcy należy ocenić pozytyw-
nie. Dopełnił on bowiem ciążącego na nim obo-
wiązku wprowadzenia niezbędnych i racjonalnych 
usprawnień dla osób niepełnosprawnych, nie pono-
sząc przy tym nadmiernych nakładów finansowych.

Przykład
W odpowiedzi na ogłoszenie w Biuletynie Infor
macji Publicznej dotyczące naboru pracownika 
na stanowisko referenta ds. kadr i płac zgłosił 
się kandydat poruszający się na wózku inwalidz
kim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na któ
rą go zaproszono, pracodawca poinformował 
go, że w związku z faktem, że porusza się on na 
wózku inwalidzkim, a biuro, w którym mieści się 
dział kadr, znajduje się na pierwszym piętrze bez 
windy, nie może go zatrudnić, pomimo posiada
nia przez kandydata odpowiednich kwalifikacji 
na dane stanowisko. 
Kandydat podniósł zarzut dyskryminacji, powo
łując się na okoliczność, że biura jednost
ki znajdują się również na parterze w tym sa
mym budynku, w którym znajduje się dział kadr, 
a pracodawca nie wykazał inicjatywy przeorga
nizowania biura w ten sposób, ażeby dział kadr 
przenieść na parter. Wówczas pracodawca nie
wielkim nakładem pracy umożliwiłby mu podję
cie zatrudnienia. 
Postępowanie pracodawcy w tym przypadku na
leży uznać za niewłaściwe. Dokonanie uspraw
nień dla osoby niepełnosprawnej nie jest bowiem 
wyborem pracodawcy, lecz jego obowiązkiem.

Niedokonanie niezbędnych racjonalnych uspraw-
nień uważa się za naruszenie zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów 
art. 183a § 2–5 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p. 
(art. 23a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Każdy, wobec kogo zasada równego traktowa-
nia została naruszona, ma prawo do odszkodowania 
(art. 8 w związku z art. 13 ustawy o wdrożeniu prze-
pisów UE w zakresie równego traktowania).

Wysokość odszkodowania dla osoby, wobec któ-
rej pracodawca naruszył zasadę równego trakto-
wania w zatrudnieniu, powinna być nie niższa niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalanena 
podstawie odrębnych przepisów (art. 183d k.p.).
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Obowiązek wpłaty  
na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracow-
ników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 
który nie osiągnął w danym miesiącu określonego 
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
ma obowiązek dokonywania wpłat na PFRON 
i składania deklaracji miesięcznych oraz rocznych 
do Zarządu Funduszu (art. 21 ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych). Pracodawcy, którzy osiągnęli 
odpowiednio (w zależności od podmiotu) wskaź-
nik zatrudnienia niepełnosprawnych na poziomie 
6% i 2%, nie muszą dokonywać stosownych wpłat, 
ale mają obowiązek składać w PFRON miesięczne 
i roczne informacje. Wykazują w nich liczbę za-
trudnionych pracowników, w tym niepełnospraw-
nych. Wpłaty na PFRON pracodawca jest zobli-
gowany dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zaistnia-
ły okoliczności powodujące powstanie obowiązku 
wpłat (art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych). Deklaracje miesięczne i rocz-
ne składane są natomiast odpowiednio do 20. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, którego doty-
czy informacja, a informacja roczna – do 20 stycz-
nia za rok poprzedni.

Wzory poszczególnych informacji zawarte są 
w rozporządzeniu w sprawie określenia wzorów 
miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnie-
niu, kształceniu lub działalności na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.

Przystosowanie stanowiska pracy 
do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności nie wyklucza moż-
liwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewnia-
jącego warunków pracy chronionej (art. 4 ust. 5 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Koniecz-
ne będzie jednak w takim przypadku przystosowa-
nie stanowiska pracy osoby do potrzeb wynikają-
cych z rodzaju niepełnosprawności. Pracodawcy 
nie powinni lekceważyć nałożonych na nich w tym 
zakresie obowiązków, gdyż Państwowa Inspekcja 
Pracy może przeprowadzić kontrolę w zakresie do-
stosowania stanowisk pracy do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych (art. 4 ust. 6 ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych). W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych nieprawidłowości pracodawca może 
zostać zobowiązany nakazem wydanym przez in-
spektora pracy, do przystosowania – zgodnie ze 
wszystkimi wymogami prawnymi – takiego stano-
wiska, zaś niewykonanie nakazu może skutkować 
nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1000 zł 
do 30 000 zł (art. 283 § 2 pkt 7 k.p.).

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności osoby nie wyklucza 
możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy 
niezapewniającego warunków pracy chronionej 
w przypadku zatrudnienia w formie telepracy.

Dyrektor jednostki przy organizowaniu warun-
ków pracy musi mieć na względzie nie tylko oso-
by ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, lecz także z lekkim. Zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporzą-
dzenie w sprawie bhp), pracodawca zatrudniający 
pracowników niepełnosprawnych powinien zapew-
nić – stosownie do potrzeb i możliwości wynika-
jących ze zmniejszonej sprawności tych pracowni-
ków – dostosowanie:

■n stanowisk pracy oraz dojść do nich (§ 48 rozpo-
rządzenia w sprawie bhp),

■n urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dojść do 
nich zgodnie z przepisami techniczno-budow-
lanymi (§ 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie bhp).
Oznacza to, że przystosowanie przez pracodawcę 

stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnospraw-
nej wymaga nie tylko odpowiedniego dostosowa-
nia przestrzeni roboczej, ale również pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych (np. toalet, szatni, jadalni) 
i ciągów komunikacyjnych (w szczególności za-
pewnienia odpowiednich podjazdów lub wind, je-
żeli osoby te są niepełnosprawne ruchowo).

Wypadek przy pracy  
a obowiązek wydzielenia  
stanowiska pracy

Pracodawca jest zobowiązany wydzielić lub zorga-
nizować odpowiednie stanowisko pracy z podsta-
wowym zapleczem socjalnym dla pracownika, któ-
ry utracił zdolność do pracy na dotychczasowym 
stanowisku (art. 14 ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
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sprawnych). Obowiązek taki ciąży na pracodawcy 
tylko wtedy, gdy utrata zdolności do pracy nastą-
piła wskutek wypadku przy pracy, który miał miej-
sce u danego pracodawcy, lub nabytej u niego cho-
roby zawodowej.

Dla pracodawcy kluczowe jest zatem ustalenie, 
czy dane zdarzenie miało charakter wypadku przy 
pracy lub też czy sposób wykonywania pracy u da-
nego pracodawcy doprowadził do powstania cho-
roby zawodowej u pracownika.

Aby to ustalić, należy sięgnąć najpierw do de-
finicji wypadku. Za wypadek przy pracy może 
zostać uznane tylko nagłe zdarzenie, wywoła-
ne przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub 
śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 
3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Za chorobę zawodową uważa się natomiast cho-
robę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, 
jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można 
stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopo-
dobieństwem, że została ona spowodowana dzia-
łaniem czynników szkodliwych dla zdrowia wystę-
pujących w środowisku pracy albo w związku ze 
sposobem wykonywania pracy, zwanych „naraże-
niem zawodowym” (art. 2351 k.p.).

Jeżeli pracodawca udowodni, że wyłączną przy-
czyną wypadku było naruszenie przez pracownika 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub po-
zostawanie w stanie nietrzeźwości, to pracodawca 
będzie zwolniony z obowiązku przystosowywania 
stanowiska pracy do możliwości zdrowotnych pra-
cownika. Analogicznie pracodawca uniknie tego 
obowiązku, jeżeli wykaże, że choroba zawodowa 
pracownika nie pozostaje w związku ze świadczo-
ną u niego pracą.

  Jeżeli pracodawca wykaże, 
że wyłączną przyczyną 
wypadku było naruszenie przez 
niepełnosprawnego przepisów 
bhp lub nietrzeźwość nie musi 
przystosowywać dla niego 
stanowiska pracy.

Pracownik, który stał się niepełnosprawny 
w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej, ma obowiązek zgłosić gotowość przystą-
pienia do pracy w ciągu miesiąca od dnia uznania 

go za osobę niepełnosprawną. Od tej chwili praco-
dawca ma 3 miesiące na odpowiednie przystoso-
wanie stanowiska pracy.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zorgani-
zowania odpowiedniego stanowiska pracy dla pra-
cownika, który stał się osobą niepełnosprawną 
w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej, będzie mógł zgodnie z prawem wypowie-
dzieć pracownikowi umowę o pracę, jednak ponie-
sie konsekwencje finansowe swojej decyzji.

Każdy pracodawca, który nie wydzieli lub nie 
zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska 
pracy, obowiązany jest dokonać, w dniu rozwiąza-
nia stosunku pracy, wpłaty na konto PFRON w wy-
sokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia 
za pracownika (art. 23 ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych).

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, dyrektor jed-
nostki powinien pamiętać, że jej czas pracy nie 
może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 
tygodniowo. Jednak w przypadku osób niepełno-
sprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności czas pracy 
nie może przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 go-
dzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych).

Wyłączenie – wobec osoby niepełnosprawnej 
– w zakresie:

■n stosowania normy czasu pracy ograniczonej 
do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,

■n stosowania normy czasu pracy ograniczonej 
do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo 
– w przypadku osób zaliczonych do znaczne-
go lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności,

■n wykonywania przez nią pracy w porze nocnej 
oraz w godzinach nadliczbowych

– przewiduje art. 16 ustawy o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

Ma ono zastosowanie do osób zatrudnionych 
przy pilnowaniu mienia oraz sytuacji, gdy na 
wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowa-
dzający badania profilaktyczne pracowników lub 
w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą 
osobą wyrazi na to zgodę. Wówczas osoba niepeł-
nosprawna może pracować np. w systemie równo-
ważnym, tj. do 12 godzin na dobę.
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Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracowni-
ka wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma 
prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 
15 minut, wliczanej do czasu pracy (art. 134 k.p.). 
Niezależnie od tego uprawnienia osoba niepeł-
nosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy 
w pracy, którą może wykorzystać na gimnastykę 
usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodat-
kowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do 
czasu pracy (art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych).

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowa-
nego stopnia niepełnosprawności przysługuje do-
datkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni 
roboczych w roku kalendarzowym (art. 19 usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych). Dodatkowy 
urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich sa-
mych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależ-
niony od stażu pracy i wynosi:

■n 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony kró-
cej niż 10 lat,

■n 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co 
najmniej 10 lat

– art. 154 § 1 k.p.
Tak więc w przypadku osoby zaliczonej do 

znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności wymiar urlopu wypoczynkowego bę-
dzie wynosił odpowiednio:

■n 30 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony kró-
cej niż 10 lat,

■n 36 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co 
najmniej 10 lat.
Urlop w wymiarze proporcjonalnym może być 

stosowany jedynie w przypadkach ściśle określo-
nych w art. 1551 k.p. (ustanie stosunku pracy) oraz 
w art. 1552 k.p. (np. po trwającym co najmniej 
miesiąc okresie urlopu bezpłatnego lub wycho-
wawczego).

Wymiar urlopu podstawowego (przysługują-
cego na podstawie przepisów Kodeksu pracy), 
jak też dodatkowego (udzielanego zgodnie z usta-
wą o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) dla 
pracownika zatrudnionego w niepełnym wymia-
rze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy tego pracownika.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego oso-
ba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu 
roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze stopni 
niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych). Za dzień zaliczenia do 
danego stopnia niepełnosprawności należy uznać 
dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wy-
dania orzeczenia).

  Prawo do pierwszego 
dodatkowego urlopu osoba 
niepełnosprawna nabywa 
w całości, nawet jeżeli uzyska 
do niego prawo dopiero 
w grudniu danego roku.

Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wy-
poczynkowego osoba zaliczona do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności naby-
wa z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowe-
go, o ile pozostaje w zatrudnieniu. Urlopu dodat-
kowego niewykorzystanego w terminie ustalonym 
zgodnie z planem urlopów na dany rok należy pra-
cownikowi udzielić najpóźniej do końca września 
następnego roku kalendarzowego.

Ani przepisy ustawy o zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, ani przepisy Kodeksu pracy 
nie uzależniają prawa do urlopu wypoczynkowe-
go od wniosku osoby do urlopu uprawnionej. Sąd 
Najwyższy w wyroku z 29 czerwca 2005 r. (sygn. 
akt II PK 339/04; patrz: www.ekspert3.inforlex.
pl) stwierdził, że prawo do dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zali-
czonemu do znacznego lub umiarkowanego stop-
nia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił 
do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. Nie-
uzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przy-
sługującym pracownikowi prawie do dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego może – w konkretnych 
okolicznościach – oznaczać tylko tyle, że praco-
dawcy nie można zarzucić zawinionego niewyko-
nywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgod-
nie z przepisami prawa pracy.

Urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych 
nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wy-
poczynkowego w wymiarze przekraczającym 
26 dni roboczych (np. nauczycielom) lub osobie 
uprawnionej do urlopu dodatkowego na podsta-



5 lipca 2015 roku    www.serwispp.infor.pl56

PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 

wie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu 
dodatkowego przysługującego na podstawie in-
nych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, 
zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy 
w wymiarze przewidzianym dla pracowników nie-
pełnosprawnych.

W sprawach nieuregulowanych przepisami usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, np. związa-
nych z nabywaniem prawa do kolejnych urlopów 
dodatkowych bądź związanych z wykorzystaniem 
urlopu, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Zwolnienie od pracy 
w celu uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym
Pracodawca jest zobowiązany – nie częściej jednak 
niż raz w roku – udzielić niepełnosprawnemu pra-
cownikowi zwolnienia od pracy w celu uczestni-
czenia w turnusie rehabilitacyjnym, na podstawie 
wniosku lekarza sprawującego opiekę nad osobą 
niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabi-
litacyjny (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych).

Pracownik niepełnosprawny powinien przedsta-
wić pracodawcy skierowanie na turnus rehabilita-
cyjny w takim terminie, który umożliwi zapewnie-
nie normalnego toku pracy w zakładzie. Natomiast 
podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwol-
nienia – obliczanego jak ekwiwalent pieniężny za 
urlop wypoczynkowy – jest przedłożony praco-
dawcy dokument, który potwierdza pobyt na tur-
nusie, wystawiony przez organizatora turnusu.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczest-
niczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może 
przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzo-
wym (art. 20 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych).

W przypadku korzystania w danym roku przez 
osobę niepełnosprawną z dodatkowego urlopu wy-
poczynkowego, pracodawca, ustalając wymiar 
zwolnienia na turnus rehabilitacyjny udzielonego 
w tym samym roku kalendarzowym, powinien brać 
pod uwagę wymiar wykorzystanego wcześniej do-
datkowego urlopu. Zasadę zawartą w art. 20 ust. 3 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczącą 

łącznego wymiaru urlopu dodatkowego i zwolnie-
nia na turnus rehabilitacyjny stosuje się odpowied-
nio przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego, w przypadku gdy najpierw oso-
ba niepełnosprawna korzysta ze zwolnienia na tur-
nus rehabilitacyjny (np. jeśli pracownik wykorzysta 
na turnus 15 dni roboczych, to w ramach dodatko-
wego urlopu wypoczynkowego może wykorzystać 
jedynie 6 dni). Prawo do zwolnienia od pracy w celu 
uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym jest cał-
kowicie niezależne od prawa do urlopu wypoczyn-
kowego, w tym dodatkowego.

  Pracodawca nie może żądać, 
aby pracownik niepełnosprawny 
wyjeżdżał na turnus 
rehabilitacyjny w okresie urlopu 
wypoczynkowego.

Należy jednocześnie podkreślić, że art. 20 ust. 1 
pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych daje pra-
wo do korzystania ze zwolnienia w wymiarze 21 dni 
roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepełnosprawności, jednak tylko 
w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 
Osoby skierowane do sanatorium przez lekarza NFZ 
nie mogą więc z takiego zwolnienia korzystać.

Zwolnienie od pracy  
w celu wykonania badań 
lub zabiegów rehabilitacyjnych

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika 
od pracy w celu wykonania przez niego badań spe-
cjalistycznych, zabiegów leczniczych lub uspraw-
niających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia 
ortopedycznego lub jego naprawy – w sytuacji gdy 
czynności te nie mogły być wykonane poza godzi-
nami pracy (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych). Nieobecność w takim przypadku 
może trwać cały dzień bądź kilka godzin, a praco-
dawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał 
z urlopu wypoczynkowego.

Przepisy nie określają szczegółowych zasad 
udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pra-
cy w celu wykonania zabiegów leczniczych lub 
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usprawniających. Do pracodawcy należy więc 
określenie tych zasad. Zwolnienie to może być 
udzielone np. na podstawie skierowania lekarza 
na zabiegi. Należy zauważyć, że w przypadku 
zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów 
leczniczych lub usprawniających nie ma żadnych 
ograniczeń dotyczących maksymalnego, łączne-
go wymiaru liczby dni roboczych tego zwolnienia 
(w przypadku zwolnienia na turnus rehabilitacyj-
ny jest to 21 dni roboczych). Określony jest tylko 
jeden warunek, tj. zwolnienie może być udzielone 

pracownikowi, gdy czynności te nie mogą być wy-
konane poza godzinami pracy.

Wniosek o zwolnienie w celu wykonania ba-
dań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub 
usprawniających, a także w celu uzyskania zaopa-
trzenia ortopedycznego lub jego naprawy przedsta-
wiamy poniżej. Przepisy nie narzucają obowiązku 
składania takiego wniosku. Ze względów organi-
zacyjnych wskazane jest, aby taki wniosek został 
złożony przez pracownika np. dla usprawiedliwie-
nia nieobecności w pracy.

Wniosek o zwolnienie w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów 
leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia 
ortopedycznego lub jego naprawy

…………………………………………….....
         (imię I nazwisko pracownika)

Wniosek

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie od pracy, w celu wykonania badań specjalistycznych, wykonania zabie
gów leczniczych, wykonania zabiegów usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego, naprawy za
opatrzenia ortopedycznego* w dniu/dniach …………………………………., w godz. od ………………… do …………………
Jednocześnie oświadczam, że czynności te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy.
W załączeniu przedstawiam skierowanie na zabiegi lecznicze/usprawniające*.

Podstawa prawna udzielania zwolnienia – art. 20 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 …………………………………………….. ……………………………………………..
 (data i podpis pracownika) (podpis bezpośredniego przełożonego)

* niepotrzebne skreślić

 n

PodStawa PRawna:
ff art. 4, art. 14, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 21, art. 23, art. 23a, art. 49 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 493),
ff  art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637),
ff art. 183a § 2–5, art. 183d, art. 134, art. 154 § 1, art. 1551, art. 1552, art. 2351 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff  art. 13 ust. 2 pkt 4a i 4b, art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
ff art. 57 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211)
ff art. 8, art. 13 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, 
poz. 1700; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 675)
ff § 48 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034)
ff § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji 
o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 809).
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PRZEMYSŁAW JEŻEK – ekspert z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń

Okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP płatnicy powinni liczyć od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie upraw-
niające do ulgi, np. zakończenie urlopu macierzyńskiego. Należy jednak pamiętać, że 
powyższe zwolnienie dotyczy kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconych (postawionych do dyspozycji) w okresie 
przysługującego zwolnienia.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP 
i FGŚP należy stosować w odniesieniu do kwot sta-
nowiących podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe, bez stosowania ogra-
niczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy 
systemowej, i dotyczy wyłącznie przychodów stano-
wiących podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe wypłaconych w okresie, 
w którym zwolnienie to przysługuje. Nie ma nato-
miast znaczenia, za jaki okres przychód ten jest na-
leżny.

Przykład
Pracownica powróciła z urlopu wychowawczego 
w dniu 15.11.2013 r., w związku z czym pracodaw
cy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na 
FP i FGŚP przez okres 36 miesięcy, licząc od pierw

szego dnia miesiąca następującego po miesią
cu, w którym pracownica powróciła z tego urlopu, 
tj. od 1.12.2013 r. do 30.11.2016 r. Z zapisów regu
laminu wynagradzania wynika, że wynagrodze
nie za dany miesiąc płatne jest 5. dnia miesiąca 
następnego. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem 
ZUS, w przypadku wypłaty wynagrodzenia w dniu 
5.12.2016 r.(za listopad) pracodawca ma obowią
zek opłacenia składki na FP i FGŚP, gdyż wynagro
dzenie zostałoby wypłacone w okresie, w którym 
zwolnienie już nie przysługuje.

Przykład
Robert M. został zatrudniony od 1 czerwca 2015 r. 
Przed zatrudnieniem pozostawał w ewidencji bez

Płace i rozliczenia
Jak prawidłowo rozliczyć okres zwolnienia 
z opłacania składek na FP i FGŚP
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robotnych przez co najmniej 30 dni oraz w dniu 
podjęcia zatrudnienia miał ukończone 50 lat. Wy
nagrodzenie Roberta M. jest wypłacane 10. dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym przy
padku zwolnienie z obowiązku opłacania skła
dek na FP i FGŚP należy liczyć od 1.07.2015 r. do 
30.06.2016 r. Ulgę pracodawca zastosuje, po
cząwszy od wynagrodzenia za czerwiec br. wypła
conego w lipcu 2015 r. Od wynagrodzenia należ
nego za czerwiec 2016 r. (płatne w lipcu 2016 r.) 
pracodawca ma obowiązek naliczyć już składki na 
powyższe fundusze. 

W okresie od kwietnia 2014 r. do lutego 2015 r. 
na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej zostało zmienione stanowisko ZUS, zgodnie 
z którym zwolnienie z obowiązku opłacania skła-
dek na FP i FGŚP miało zastosowanie do wynagro-
dzenia należnego, a nie wypłaconego. Nowe zasa-
dy ustalania miesiąca, od którego należało stosować 
zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP 
i FGŚP, płatnicy powinni byli stosować od przycho-
dów należnych za kwiecień 2014 r., co wynika z po-
niższej odpowiedzi udzielonej przez Centrum Ob-
sługi Telefonicznej ZUS: (...) uprzejmie informuję, 
że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej, zwolnienie z obowiązku opłacania 
składek na FP i FGŚP, o których mowa w art. 104a 
i art. 104b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz w art. 9a i art. 9b 
ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy, dotyczy wy-
łącznie przychodów stanowiących podstawę składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe należnych za 
okres, za który zwolnienie to przysługuje. Takie sta-
nowisko ZUS obowiązuje od kwietnia 2014 r.

Przykład
Pracodawca zatrudnia mężczyznę w pełnym wy
miarze czasu pracy, który w dniu 17.06.2014 r. 
ukończył 60 lat. Wynagrodzenie za pracę jest wy
płacane 7. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 
W powyższym przypadku, pracodawca był zwol
niony z opłacania składek na FP i FGŚP za tego pra
cownika w stosunku do wynagrodzeń należnych 
za okres od 1.07.2014 r. Od wynagrodzenia należ
nego za czerwiec, wypłaconego 7 lipca 2014 r., 

pracodawca był zobowiązany do opłacenia ww. 
składek. Według aktualnych zasad od wynagro
dzenia należnego za czerwiec 2014 r. pracodaw
ca nie miałby obowiązku opłacenia tych składek, 
gdyż wynagrodzenie to zostało wypłacone w okre
sie przysługującego zwolnienia.

Przykład
Barbara W. powróciła do pracy po urlopie wychowaw
czym w dniu 17.02.2014 r. Okres zwolnienia z obo
wiązku opłacania składek na FP i FGŚP należy liczyć 
od 1.03.2014 r. do 28.02.2017 r. W dniu 31.12.2014 r. 
pracownica otrzymała nagrodę roczną za 2014 r. 
w wysokości 2500 zł. W odniesieniu do wypłaconej 
nagrody rocznej obowiązek opłacania składek na 
FP i FGŚP (według poprzedniego stanowiska ZUS) 
był wyłączony tylko do części tej nagrody ustalonej 
za okres obowiązywania zwolnienia, tj. za okres od 
1.03.2014 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z wyliczeniem:
2500 zł : 365 dni × 306 dni obowiązywania zwol
nienia w 2014 r. = 2095,89 zł.
Zgodnie z aktualnym stanowiskiem, nagroda rocz
na wypłacona w okresie obowiązywania zwolnie
nia byłaby wyłączona z podstawy wymiaru skła
dek na FP i FGŚP w całości.

Od marca 2015 r. po kolejnej zmianie swojego sta-
nowiska ZUS uznał, że zwolnienie z obowiązku opła-
cania składek na FP i FGŚP (art. 104a, art.104b ust. 
1 oraz art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz w art. 9a, art. 9b ust. 1, 
art. 9c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy) dotyczy kwot 
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconych (posta-
wionych do dyspozycji) w okresie przysługującego 
zwolnienia. Powyższą zasadę należy stosować, po-
cząwszy od rozliczenia składek za marzec 2015 r. 

  Zgodnie z aktualnym 
stanowiskiem ZUS ulga 
w opłacaniu składek na FP 
i FGŚP dotyczy przychodów 
wypłaconych w okresie 
przysługującego zwolnienia.
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Płatnicy, którzy nie zastosowali się do zmienionej 
zasady obowiązującej w okresie od kwietnia 2014 r. 
do lutego 2015 r., nie poniosą z tego tytułu żadnych 
negatywnych konsekwencji, bowiem rozliczenie 
składek dokonane z zastosowaniem aktualnej zasa-
dy (tj. od wynagrodzeń wypłaconych, a nie należ-
nych) nie będzie kwestionowane przez ZUS.

Kiedy pracodawca nie opłaca 
obowiązkowych składek na FP i FGŚP

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie 
opłacają składek na FP i FGŚP za:

■n osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co naj-
mniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat 
dla mężczyzn,

■n zatrudnionych pracowników powracających z urlo-
pu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlo-
pu wychowawczego,

■n osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok ży-
cia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozo-
stawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego 
urzędu pracy,

■n skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, któ-
rzy nie ukończyli 30. roku życia.

Jak prawidłowo ustalić okres 
zwolnienia z opłacania składek  
na FP i FGŚP

Okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP 
co do zasady rozpoczyna się od pierwszego dnia 
zatrudnienia (m.in. w przypadku pracowników nie-
pełnosprawnych, niań) lub od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiło zdarzenie uprawniające do ulgi, np. urlop 
wychowawczy.

Osoby, które ukończyły 55 lub 60 lat

W przypadku gdy osiągnięcie wieku następu-
je w trakcie miesiąca kalendarzowego zwolnienie 
z obowiązku opłacania składek następuje dopie-
ro od następnego miesiąca. Jedynie w przypad-
ku osób, których 55. lub 60. urodziny przypada-
ją pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie 
z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już 
od tego miesiąca. 

Oznacza to, że od wszystkich przychodów sta-
nowiących podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe, uzyskanych po-
cząwszy od miesiąca, od którego przysługuje 
przedmiotowe zwolnienie, składki na ten fundusz 
nie są należne.

Pozostałe przypadki zwolnienia ze składek na FP i FGŚP

Składek na FP nie należy opłacać za m.in.: Składek na FGŚP nie należy opłacać za:

pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł
nosprawności zatrudnionych w:

■n przedsiębiorstwach Polskiego Związku Głuchych i Polskiego 
Związku Niewidomych,

■n Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
■n Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi,
■n Zakładzie Opieki nad Niewidomymi w Laskach,
■n zakładach aktywności zawodowej

małżonka pracodawcy, a także za jego dzieci własne, dzieci 
drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę 
i ojczyma oraz za osoby przysposabiające, a także rodzeństwo, 
wnuki, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierki 
i szwagrów oraz za osoby wykonujące pracę zarobkową 
w gospodarstwie domowym

pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej 
w okresie trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, 
przy czym obowiązek opłacania składek na FP powstaje 
wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne wynosi w przeliczeniu na miesiąc:

■n co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. w 2015 r. 
– 1750 zł) lub

■n 80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku 
pracowników w pierwszym roku pracy  
(w 2015 r. – 1400 zł)

członka rady nadzorczej (zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie 
roszczeń pracowniczych nie jest uznawany za pracownika)

osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, 
o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem (art. 6a 
ust. 1 i art. 6b ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, 
o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem (art. 6a 
ust. 1 i art. 6b ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
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Przykład
Pracodawca zatrudnia pracownicę, która 
28.05.2015 r. ukończy 55 lat. Jeżeli wynagrodze
nie wypłacane jest w ostatnim dniu miesiąca, to 
z wynagrodzenia za maj należy opłacić składki na 
FP i FGŚP. Dopiero od wszystkich dokonanych wy
płat w czerwcu br. pracodawca nie będzie opłacał 
składek na FP i FGŚP. 

Przykład
Pracownica w dniu 1.06.2015 r. osiągnęła wiek 
55 lat. Pracodawca zwolniony jest z opła cania 
składek na FP i FGŚP od przychodów wypłaconych 
w czerwcu br.

  Zwolnienie z opłacania składek 
z tytułu osiągnięcia wieku dotyczy 
zarówno pracowników, jak i osób, 
z którymi została zawarta umowa 
cywilnoprawna (np. umowa 
o dzieło, umowa zlecenia), 
a także nakładców oraz członków 
rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych.

Powrót z urlopów rodzicielskich

Okres zwolnienia z opłacania składek na FP 
i FGŚP za zatrudnionych pracowników powraca-
jących z urlopu macierzyńskiego, urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzi-
cielskiego lub urlopu wychowawczego liczy się, 
począwszy od pierwszego miesiąca po powro-
cie z ww. urlopów. Ulga przysługuje pracodawcy 
przez 36 miesięcy.

  Zwolnienie z opłacania składek 
z tytułu uprawnień rodzicielskich 
przysługuje tylko pracownikom 
w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy.

 
Przykład 
Pracownica przebywała na urlopie wychowaw
czym do 12.06.2015 r. Po jej powrocie do pra
cy pracodawca nie opłaca  za nią składek na FP 
i FGŚP przez okres 36 miesięcy. Okres ten należy 
liczyć od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r. Wyłącze
niu z podstawy wymiaru składek na FP i FGŚP pod
legają przychody  tej pracownicy wypłacone w po
wyższym okresie.

Zawarcie z pracownikiem dodatkowo  
umowy cywilnoprawnej
Ulga w opłacaniu składek na FP i FGŚP nie przysłu-
guje od przychodów uzyskiwanych przez pracowni-
ków (w stosunku do których pracodawca korzysta 
ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pra-
cy) z tytułu:

■n wykonywania pracy na podstawie umowy agen-
cyjnej,

■n zlecenia lub 
■n innej umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się prze-
pisy dotyczące zlecenia albo

■n umowy o dzieło, 
zawartej z pracodawcą, z którym pozostają w sto-
sunku pracy lub w ramach tej umowy wykonują 
pracę na rzecz własnego pracodawcy. Jeżeli pra-
cownik, w stosunku do którego pracodawca korzy-
sta ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz 
Pracy uzyskał przychód z umowy cywilnoprawnej 
zawartej z własnym pracodawcą (lub wykonywanej 
na jego rzecz), to od tego przychodu należy opłacić 
składki na wymienione fundusze.

Przykład
Pracownica powróciła z urlopu macierzyńskiego 
13.03.2015 r. Od dnia 1.04.2015 r. zawarto z pra
cownicą dodatkowo umowę zlecenia. Pracodaw
ca zwolniony jest z obowiązku opłacania składek 
na FP i FGŚP za tę osobę przez 36 miesięcy, licząc 
od 1.04.2015 r. W kwietniu osoba ta uzyskała przy
chód z umowy o pracę w wysokości 3500 zł oraz 
1950 zł z tytułu wykonywania pracy na podstawie 
umowy zlecenia. W tym przypadku pracodawca nie 
opłaca składek na FP i FGŚP od przychodu z umowy 
o pracę. Składki te musi jednak opłacić od przycho
du z umowy zlecenia, tj. od kwoty 1950 zł.
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Urlop wychowawczy po urlopach  
macierzyńskich
Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek 
na FP i FGŚP biegnie w każdym okresie:

■n po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
rodzicielskiego od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym nastąpiło za-
kończenie urlopu, do miesiąca w którym następu-
je rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego 
części, a także

■n po powrocie z każdej części wykorzystanego 
urlopu wychowawczego, od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po powrocie do miesią-
ca rozpoczęcia kolejnej części urlopu wycho-
wawczego, aż do wyczerpania (w wyniku su-
mowania) 36-miesięcznego okresu zwolnienia 
z opłacania składek.

Przykład 
Pracownica powróciła do pracy po wykorzysta
niu urlopu macierzyńskiego przysługującego jej 
do 20.01.2015 r. Następnie pracodawca udzielił tej 
pracownicy urlopu wychowawczego na okres:
n od 1.03.2015 r. do 15.08.2015 r.,
n od 1.12.2015 r. do 30.06.2017 r.
W powyższym przypadku okres zwolnienia z obo
wiązku opłacania składek należy liczyć:
n 1.02.2015 r. do 28.02.2015 r. – 1 miesiąc,
n 1.09.2015 r. do 30.11.2015 r. – 3 miesiące,
n 1.07.2017 r. do 28.02.2020 r. – 32 miesiące.

Urodzenie kolejnego dziecka
Urodzenie kolejnego dziecka lub dzieci przy kolej-
nym porodzie, powoduje, że pracodawca nabywa 
nowe uprawnienie do zwolnienia z opłacania skła-
dek na FP i FGŚP po powrocie tej osoby z urlopu 
macierzyńskiego na okres kolejnych 36 miesięcy. 
Zasada ta będzie dotyczyć również sytuacji, gdy 
pracodawca korzysta już ze zwolnienia z opłacania 
składek na FP i FGŚP, a pracownik przyjmuje na 
wychowanie dziecko w trybie art. 183 ustawy – Ko-
deks pracy (dalej: k.p.) i nabywa prawo do urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego.

W sytuacji gdy pracodawca wykorzysta w całości 
36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania skła-
dek na powyższe fundusze w związku z powrotem 

pracownika np. z urlopu macierzyńskiego, nie może 
skorzystać już z tego zwolnienia po powrocie pra-
cownika z urlopu wychowawczego udzielonego na 
to samo dziecko.

Przykład
W dniu 15.01.2015 r. pracownica powróciła z urlo
pu rodzicielskiego. Pracodawca zwolniony jest 
z opłacania składek na FP i FGŚP w okresie od 
1.02.2015 r. do 31.01.2018 r.
Od 15.02.2018 r. pracownica zamierza rozpocząć 
urlop wychowawczy. W związku z tym, że praco
dawca wykorzystał w całości 36miesięczny okres 
zwolnienia, po powrocie pracownicy z urlopu wy
chowawczego zwolnienie na to samo dziecko nie 
przysługuje.

Łączenie wykonywania pracy z przebywaniem 
na dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie 
rodzicielskim
Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ro-
dzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy 
udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym 
niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim 
przypadku ww. urlopów udziela się na pozostałą 
część wymiaru czasu pracy (art. 1821 § 5, 1821a § 6, 
183 § 4 k.p.). W odniesieniu do przychodów uzy-
skiwanych w okresie świadczenia pracy w trakcie 
korzystania z powyższych urlopów, pracodawcy nie 
przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania skła-
dek na FP i FGŚP.

Przykład
W trakcie przebywania na urlopie rodzicielskim 
pracownica podjęła zatrudnienie w wymiarze 
1/2 etatu u pracodawcy, który udzielił jej tego 
urlopu. Od przychodów uzyskanych z tytułu 
stosunku pracy w ww. okresie pracodawcy nie 
przysługuje zwolnienie z opłacania składek na 
FP i FGŚP. W takiej sytuacji obowiązek opłacenia 
składek za danego pracownika zostanie wyłą
czony dopiero od pierwszego dnia miesiąca po 
miesiącu, w którym pracownica powróci z urlo
pu rodzicielskiego.
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Zakończenie urlopów w ostatnim dniu miesiąca
Jeżeli pracownik zakończy np. urlop wychowawczy 
w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, okres 36 
miesięcy ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP bie-
gnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu, bez 
względu na to, czy jest to urlop macierzyński, urlop na 
warunkach macierzyńskiego, dodatkowy macierzyń-
ski, dodatkowy na warunkach urlopu macierzyńskie-
go, urlop rodzicielski czy też urlop wychowawczy.

Przykład 
Pracownica do 31.03.2015 r. przebywała na urlopie 
wychowawczym. Od 1 do 25 kwietnia 2015 r. pra
cownica przebywała na urlopie wypoczynkowym, 
do pracy powróciła z dniem 27 kwietnia br. Praco
dawca jest zwolniony z opłacania za nią składek 
na FP i FGŚP od wszystkich wynagrodzeń wypła
conych w okresie od 1.04.2015 r. do 31.03.2018 r. 
Nie ma przy tym znaczenia, że faktycznie pracow
nica powróciła do pracy 27 kwietnia.

Podział urlopów na części
W sytuacji gdy rodzice dziecka – pracownicy będą 
korzystać z urlopów na to samo dziecko, uprawnie-
nie do zwolnienia z obowiązku opłacania składek 
na FP i FGŚP będzie przysługiwało wyłącznie temu 
pracodawcy, który pierwszy udzielił pracowniko-
wi jednego z tych urlopów i nadal kontynuuje jego 
zatrudnienie. W większości przypadków będzie to 
pracodawca matki dziecka. Pracodawca ojca dziec-
ka, który powraca do pracy po jednym ze wskaza-
nych urlopów, może nabyć uprawnienie do zwolnie-
nia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP 
jedynie w sytuacjach gdy:

■n na dzień powrotu pracownika – ojca dziecka 
z jednego z ww. urlopów, stosunek pracy łączą-
cy pracodawcę z pracownicą – matką dziecka już 
wygasł oraz

■n pracodawca pracownicy – matki dziecka nie na-
był uprawnienia do skorzystania z przedmiotowe-
go zwolnienia (matka nie powróciła do pracy). 

Przykład
W trakcie udzielonego 20tygodniowego urlo
pu macierzyńskiego nastąpił zgon pracownicy, 
w związku z czym pozostałą część urlopu macie

rzyńskiego wykorzystał pracownik – ojciec dziec
ka. W tym przypadku pracodawca ojca dziecka, 
po jego powrocie do pracy z ww. urlopu, nabędzie 
prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania skła
dek na FP i FGŚP za tego pracownika.

Przykład
Rodzice dziecka (pracownicy) postanowili podzielić 
się przysługującymi im urlopami. Z pierwszej części 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego skorzystała 
pracownica, z drugiej pracownik – ojciec dziecka. 
Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlo
pu macierzyńskiego rodzice wykorzystali w tym sa
mym terminie urlop rodzicielski (po 13 tygodni). Po 
wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego pracownica 
skorzystała z 12miesięcznego urlopu wychowaw
czego. Po powrocie z tego urlopu pracownica złoży
ła wniosek z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę 
na mocy porozumienia stron. W tym przypadku pra
codawca ojca dziecka nie nabędzie prawa do zwol
nienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP 
za tego pracownika po jego powrocie z urlopu ro
dzicielskiego, gdyż w przedstawionej sytuacji na 
dzień powrotu pracownika – ojca dziecka z urlopu 
rodzicielskiego stosunek pracy łączący pracodaw
cę z pracownicą – matką dziecka nie został rozwią
zany, a ponadto nastąpił powrót pracownicy – matki 
dziecka z urlopu wychowawczego do pracodawcy, 
który udzielił jej urlopu. 

Ponowne zatrudnienie pracownika
W sytuacji ponownego zatrudnienia pracownicy, za 
którą przed rozwiązaniem poprzedniej umowy o pra-
cę pracodawca był zwolniony z obowiązku opłacania 
składek na FP i FGŚP (w związku z powrotem tej pra-
cownicy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub 
urlopu wychowawczego) kontynuowanie zwolnie-
nia z obowiązku opłacania składek na fundusze nie 
przysługuje. Jeżeli jednak kolejna umowa o pracę za-
wierana jest bezpośrednio po zakończeniu poprzed-
niej (tzn. bez dnia przerwy w zatrudnieniu), praco-
dawca uprawniony jest do kontynuowania zwolnienia 
z opłacania składek na fundusze, aż do wyczerpania 
36-miesięcznego okresu.
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Przykład
Pracownik powrócił z urlopu rodzicielskiego 
w dniu 12.12.2014 r. Po kilku miesiącach, tj. w dniu 
15.05.2015 r., na wniosek pracownika umowa roz
wiązała się na mocy porozumienia stron. Osoba ta 
ponownie została zatrudniona z dniem 1.07.2015 r. 
W związku z powyższym pracodawca zwolniony 
był z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP 
w okresie od 1.01.2015 r. do 15.05.2015 r. Od 1 lip
ca br. pracodawca nie może kontynuować niewyko
rzystanej ulgi z poprzedniego okresu zatrudnienia. 

Osoby bezrobotne, które ukończyły 50 lat 

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie 
opłacają składek na FP i FGŚP przez okres 12 miesię-
cy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesią-
cu, w którym została zawarta umowa o pracę za osoby 
zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 
30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji 
bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

na dzień nawiązania stosunku pracy pracownik musi 
mieć ukończone 50 lat – warunek ten zostanie spełniony 

jeśli 50. urodziny pracownika przypadają nie później 
niż w dniu nawiązania stosunku pracy

bezpośrednio przed nawiązaniem stosunku pracy 
pracownik ten musiał pozostawać zarejestrowany 

jako bezrobotny nieprzerwanie przez okres co najmniej 
30 dni liczonych wstecz od dnia poprzedzającego dzień 

nawiązania stosunku pracy

warunki, jakie musi spełnić łącznie nowo zatrudniony 
pracownik, aby pracodawca skorzystał z ulgi 

w opłacaniu składek na FP i FGŚP

Przykład
Z pracownikiem, który w dniu zawarcia umowy 
o pracę miał ukończone 50 lat oraz bezpośrednio 
przed zawarciem umowy pozostawał w rejestrze 
bezrobotnych PUP przez okres 1,5 roku, została za
warta umowa o pracę w dniu 20.05.2015 r.. Dzień 
rozpoczęcia pracy został wskazany w umowie 
na 1.06.2015 r.
Zgodnie z powyższym pracodawca jest zwolnio
ny z opłacania składek na FP i FGŚP, począwszy 
od 1.06.2015 do 31.05.2016 r.

Zawarcie umowy o pracę na okres krótszy 
niż 12miesięcy i kontynuacja zatrudnienia
W razie gdy pracodawca zawiera z osobą bezrobot-
ną (spełniającą wyżej wymienione warunki) umowę 
na kilka miesięcy, a następnie kolejną umowę o pra-
cę, to pracodawca nie może kontynuować zwolnie-
nia z opłacania składek na FP i FGŚP, mimo że nie 
upłynął jeszcze okres 12 miesięcy. W takim przypad-
ku uznaje się, że pracownik nie spełnia warunku po-
zostawania w ewidencji bezrobotnych w okresie co 
najmniej 30 dni przed podjęciem tego (kolejnego) za-
trudnienia.

Przykład 
Z pracownikiem została zawarta umowa na okres 
próbny od 1.03.2015 r. do 31.05.2015 r. Zgodnie 
z zapisami regulaminu wynagrodzenie płatne jest 
6. dnia następnego miesiąca. Przed zatrudnieniem 
pracownik pozostawał w ewidencji osób bezro
botnych przez okres co najmniej 30 dni liczonych 
wstecz od dnia poprzedzającego dzień nawiązania 
stosunku pracy i w momencie podjęcia zatrudnie
nia miał ukończone 50 lat. Kolejna umowa o pracę 
została zawarta na czas określony od 1.06.2015 r. 
na okres 3 lat. W tym przypadku okres zwolnienia 
z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przy
sługuje tylko przez dwa miesiące, tj. od 1.04.2015 r. 
do 31.05.2015 r. W przypadku zawarcia kolejnej 
umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany do 
opłacenia powyższych składek, gdyż nie został za
chowany drugi warunek, a mianowicie pozostawa
nie w rejestrze osób bezrobotnych. Składki należne 
będą – począwszy od wynagrodzenia (należnego 
za maj) wypłaconego w czerwcu 2015 r.

Zawarcie umowy o pracę na okres krótszy  
niż 12 miesięcy i brak kontynuacji zatrudnienia
W sytuacji kiedy wynagrodzenie zostanie wypłacone 
po ustaniu stosunku pracy, obowiązek opłacania skła-
dek na FP i FGŚP od przychodów wypłaconych po 
ustaniu zatrudnienia jest wyłączony w sytuacji, gdy:

■n przed ustaniem zatrudnienia pracodawca korzy-
stał w odniesieniu do tego pracownika ze zwol-
nienia ze składek na FP i FGŚP,

■n wypłacone wynagrodzenie jest należne za okres, 
w którym pracodawca korzystał ze zwolnienia 
z opłacania składek na FP i FGŚP oraz

■n wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia 
nastąpiła przed upływem 12-miesięcznego okresu 
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zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP 
i FGŚP.

Przykład
Pracodawca zatrudnił pracownika w wieku 53 lat 
na podstawie umowy o pracę zawartej na czas 
określony od 1.06.2014 r. do 31.03.2015 r. za wyna
grodzeniem miesięcznym w kwocie 2500 zł. Przed 
podjęciem tego zatrudnienia pracownik od 17 mie
sięcy był zarejestrowany w PUP jako osoba bez
robotna. Pracodawca jest zwolniony z opłacania 
składek na FP i FGŚP za bezrobotnego przez 12 mie
sięcy, tj. od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. W związ
ku z tym, że wypłata wynagrodzenia za czerwiec 
2014 r. nastąpiła w lipcu, płatnik nie naliczył składek 
na powyższe fundusze. W maju 2015 r. w wyniku 
kontroli przeprowadzonej przez PIP okazało się, że 
byłemu już pracownikowi należy wypłacić wynagro
dzenie za nadgodziny za okres jego zatrudnienia. 
Pracodawca, wypłacając wynagrodzenie za nadgo
dziny w czerwcu br., zwolniony jest z opłacania skła
dek na FP i FGŚP, gdyż wynagrodzenie to wypłacone 
zostało w okresie zwolnienia pracodawcy z opłaca
nia ww. składek, tj. do 30.06.2015 r.

Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30. roku życia

Za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, któ-
rzy nie ukończyli 30. roku życia, pracodawcy oraz 
inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek 
na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od 
pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

zatrudniony pracownik skierowany został do pracy  
przez Powiatowy Urząd Pracy

w dniu zawarcia stosunku pracy pracownik nie miał 
ukończonych 30 lat

warunki, jakie musi spełnić łącznie nowo zatrudniony 
pracownik, aby pracodawca mógł skorzystać z ulgi 

w opłacaniu składek na FP i FGŚP

Powyższe zwolnienie będzie przysługiwać rów-
nież w sytuacjach, gdy:

■n w trakcie 12-miesięcznego okresu zwolnienia z opła-
cania składek pracownik ukończy 30. rok życia,

■n ze skierowanym bezrobotnym, który nie ukończył 
30 lat, zawarta zostanie umowa o pracę na okres 
krótszy niż 12 miesięcy, po której bezpośrednio, 
a więc bez ani jednego dnia przerwy, zawarta zos-

tanie kolejna umowa o pracę pod warunkiem, że 
w dniu zawarcia drugiej umowy osoba ta nie ukoń-
czy 30. roku życia.

Przykład
Z osobą w wieku 25 lat, skierowaną z PUP, zawarto 
dwie następujące po sobie umowy o pracę:
n od 1.01.2015 r. do 31.03.2015 r. na okres próbny,
n  od 1.04.2015 r. do 31.12.2015 r. na czas określony.
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracowni
kowi przysługuje premia kwartalna wypłacana do 
15. dnia po zakończonym kwartale. Od wszystkich 
wypłaconych pracownikowi wynagrodzeń w okre
sie od 1.02.2015 r. do 31.01.2016 r. pracodawca 
będzie zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP.

Przejęcie pracowników w trybie art. 231 k.p.

We wszystkich opisanych przypadkach, jeżeli na-
stąpiło przejęcie pracowników w trybie art. 231 k.p., 
pracodawca przejmujący nabywa prawo do kontynu-
acji zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP 
i FGŚP za przejętych pracowników, jeżeli poprzedni 
pracodawca korzystał z takiego zwolnienia.

Przykład
W dniu 15.03.2015 r. pracodawca „A” przejął w try
bie art. 231 k.p. 20 pracowników od pracodawcy „B”. 
W stosunku do dwóch przejętych osób pracodaw
ca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP, 
gdyż jeden z nich powrócił z urlopu rodzicielskiego, 
a drugi został skierowany z PUP. W związku z tym 
pracodawca „A” będzie kontynuował zwolnienie 
z opłacania składek przez łączny okres nie dłuższy 
niż odpowiednio 36 i 12 miesięcy.

 n

PodStawa PRawna:
ff  art. 231, art. 1821 § 5, art. 1821a § 6, art. 183 § 4  ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff  art. 104a, 104b ust. 1–2, art. 104c ustawy z 20 kwietnia 2014 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 149),
ff  art. 9a, art. 9b, art. 9c ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie rosz
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 272; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 923),
ff art. 6a ust. 1, art. 6b ust. 1, art. 19 ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 689).
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W nr. 14/2015 Serwisu PP książka  
„Wynagrodzenia i inne świadczenia  
– praktyczne rozliczenia”, a w niej m.in.:

PolEcaMY

Serwis PP na 12 miesięcy  
1399 zł brutto

Serwis PP na 3 miesiące  
455 zł brutto

Rachunkowość Budżetowa plus iRB Platforma 
Rachunkowości Budżetowej i prawa pracy  
na 12 miesięcy
998 zł brutto

Rachunkowość Budżetowa plus PoRaDnik 
Rachunkowości Budżetowej na 12 miesięcy
998 zł brutto

PREnuMERata 2015

PolEcaMY koMPlEtY:

  Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności 
w pracy z innych przyczyn niż choroba

  czy za pracę w niedzielę i święta przysługują dwa, 
czy jeden dodatek w wysokości 100%

  Jak sporządzać i korygować listę płac

  Jak obliczać świadczenia przysługujące w związku 
z rozwiązaniem stosunku pracy



50 ściąg księgowego
MULTIPAKIET

z aktualizacją online

Kupując MULTIPAKIET zyskasz dostęp do 50 instrukcji podatkowych,  
księgowych i kadrowych oraz powiązanych z nimi wideoinstrukcji, aktywnych  
formularzy, kalkulatorów, wskaźników i stawek oraz audiokomentarzy.

69 zł zamiast 129 zł!

Tylko dla Prenumeratorów

Zawartość MULTIPAKIETU:
 książka  „50 ściąg księgowego z aktualizacją online”
 serwis online  „50 ściąg księgowego.”

www.sklep.infor.pl/sciagi 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl
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P O L E C A

www.sklep.infor.pl

22 212 07 30, 801 626 666

bok@infor.pl

Format: A5
Objętość: ok. 350 stron

Oprawa miękka

Każda jednostka musi posiadać dokumentację 
opisującą w języku polskim przyjętą przez nią politykę 
rachunkowości.

W książce zaprezentowano wzory wewnętrznych 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów 
publicznych m.in.: 
  plan kont,
  instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli 

dokumentów finansowo-księgowych,
  instrukcja ewidencji i kontroli druków  

ścisłego zarachowania,
  zarządzenie w sprawie zasad korzystania 

ze służbowych telefonów komórkowych,
  zarządzenie w sprawie ustalenia procedur 

windykacji należności.

Publikacja skierowana jest do głównych księgowych, 
księgowych oraz kierowników jednostek jako osób 
odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej 
jednostki.

Komplet wzorów 
wewnętrznych uregulowań
w zakresie gospodarki 
finansowej

Dopełnieniem całości jest płyta CD 
z licznymi aktywnymi wzorami, pomocnymi 
w opracowaniu kompletnej dokumentacji  
w każdej jednostce.

99zł
zamiast 119  zł

SUPER CENA




