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PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 

ANNA DRYJA – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy na podstawie umowy o pracę 
lub mianowania. Stanowisko, na którym nauczyciel zostanie zatrudniony, musi być zgod-
ne z posiadanymi przez niego kwalifikacjami. Stanowisko to musi być także odpowied-
nie do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego.

Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, 
szkołach i innych placówkach określają głównie prze-
pisy ustawy – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczy-
ciela), a także ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

 Nawiązanie stosunku pracy 
z nauczycielem

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się 
w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół 

jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespo-
le szkół na podstawie umowy o pracę lub miano-
wania.

Bez względu na stopień awansu zawodowego 
oraz podstawę zatrudnienia, nawiązanie stosunku 
pracy z nauczycielem następuje po spełnieniu przez 
niego określonych warunków (patrz: tabela). Są one 
szczegółowo określone w Karcie Nauczyciela. Ich 
niespełnienie przez kandydata uniemożliwia jego 
zatrudnienie w szkole.

Wymogi wobec kandydatów na nauczyciela

Wymóg Wyszczególnienie Podstawa prawna

1 2 3

Posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 
prawnych i korzystanie 
z praw publicznych

Zdolność do czynności prawnych to inaczej zdolność do przyjmowania 
i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, 
zmiany lub ustania stosunku prawnego. Jest to zatem zdolność do 
samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw 
i zaciągania zobowiązań). Pełną zdolność do czynności prawnych 
nabywa się z chwilą osiągnięcia pełnoletności (art. 11 Kodeksu 
cywilnego). Utrata praw publicznych natomiast jest jednym ze środków 
karnych orzekanych przez sądy wobec sprawców przestępstw.

art. 10 ust. 5 pkt 2 
w związku z art. 10 ust. 8 
Karty Nauczyciela

Prawo w jednostkach 
budżetowych 

Jak prawidłowo zatrudniać  
nauczycieli
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PŁACE I ROZLICZENIA

ALDONA SALAMON – specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

KRZYSZTOF RUSTECKI – ekonomista, specjalizuje się w zagadnieniach prawa podatkowego i rozliczania pracowników

Wsparcie od pracodawcy na wypoczynek dla pracowników i ich rodzin może pocho-
dzić ze środków zfśs, jeśli pracodawca prowadzi działalność socjalną w firmie. Takie roz-
wiązanie nie obciąża znacznie budżetu firmy. W przypadku pracodawców, którzy nie 
tworzą zfśs, wsparcie może pochodzić ze środków obrotowych. Jeżeli np. wypoczynek 
zostanie zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie dla 
dzieci pracownika, które nie ukończyły 18 lat, to pracodawca może skorzystać z ulgi 
w opłacaniu podatku.

Najczęściej udzielanym przez pracodawców świad-
czeniem w związku z urlopem jest dofinansowanie 
do tzw. wczasów pod gruszą, rozumianych jako każ-
da forma wypoczynku, tj. zorganizowana zarówno 
przez pracodawcę, jak i we własnym zakresie przez 
pracowników.

Źródła finansowania wypoczynku 
pracowników i ich rodzin

Pracodawcy mają 2 możliwości w zakresie źródła 
finansowania wypoczynku pracownika i członków 
jego rodziny. Mogą dofinansować lub sfinanso-
wać ten wypoczynek z własnych środków albo ze 
środków pochodzących z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (dalej: zfśs). Za działalność 
socjalną uznaje się m.in. usługi świadczone przez 

pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, 
przez co należy rozumieć głównie wypoczynek pra-
cowników i członków ich rodzin w formie (art. 2 
pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjsalnych dalej: zfśs):

■■ wczasów, organizowanych i zakupionych zarów-
no przez pracodawcę, jak i indywidualnie przez 
osobę uprawnioną do korzystania z zfśs,

■■ wypoczynku zorganizowanego w inny sposób niż 
wczasy lub zorganizowany indywidualnie przez 
pracownika, czyli tzw. wczasy pod gruszą,

■■ pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwale-
scencji,

■■ kolonii, obozów, zimowisk itp. dla dzieci i mło-
dzieży.
Poza ustawą o zfśs aktem regulującym zasady 

przyznawania wsparcia w postaci sfinansowania czy 
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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.
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W publikacji wskazano m.in.:

 kiedy dokonać przypisu należności,
  jakie obowiązują zasady dokonywania odpisu aktualizującego,
  jak ująć w ewidencji księgowej należności i zobowiązania oraz jakimi kryteriami  

należy się kierować przy ich podziale,
  do jakiego okresu sprawozdawczego przypisać daną należność czy zobowiązanie,
  jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych rezerwy na zobowiązania  

oraz zobowiązania warunkowe,
  jak rozliczać dowody źródłowe zewnętrzne i własne dotyczące zobowiązań w okresach 

przełomowych,
  jak zaprezentować należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym  

– w bilansie oraz w rachunku zysków i strat – w kontekście kosztów/strat definiowanych 
w ustawie o rachunkowości.

Rozrachunki
od rachunkowości 

do sprawozdawczości!
W publikacji w praktyczny sposób objaśnione są zagadnienia związane z ujęciem księgowym, 
prezentacją w sprawozdawczości oraz w sprawozdaniu finansowym należności oraz zobowiązań 
cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Rozrachunki w księgach  
rachunkowych i w sprawozdawczości 
– należności oraz zobowiązania publicznoprawne 
i cywilnoprawne

99zł
zamiast 119  zł
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Maciej Wojdowski
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AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Zmiana wzoru załącznika do wniosku 
o wydanie indywidualnej interpretacji 
podatkowej

Od 1 lipca 2015 r. załącznik (ORD‑IN/A) został do‑
stosowany do zmian we wniosku o wydanie inter‑
pretacji indywidualnej (ORD‑IN), wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 kwiet‑
nia 2015 r. Zmiana była spowodowana brakiem 
spójności między formularzami. W załączniku 
ORD‑IN/A zmieniono w sekcji G opis pozycji 
7, zastępując odniesienie do pozycji 68 odniesie‑
niem do pozycji 67. Jednocześnie dokonano zmia‑
ny w sekcji H w opisie pozycji 8 tego załącznika, 
zastępując odniesienie do pozycji 69 odniesieniem 
do pozycji 68. Po wprowadzeniu proponowanych 
zmian opisy do poz. 7 i 8 załącznika ORD‑IN/A 
będą brzmieć następująco: „7. Pytanie (pytania) do 
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przed‑
stawionego w poz. 67 wniosku ORD‑IN” oraz „8. 
Stanowisko wnioskodawcy przyporządkowane do 
pytania (pytań) przedstawionego w poz. 68 wnio‑
sku ORD‑IN”.

Zmiany formularza wprowadziło rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru 
wniosku o wydanie interpretacji przepisów pra-
wa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty 
od wniosku (Dz.U. z 2015 r. poz. 921).

Zmiany organizacyjne  
w zakresie obszarów właściwości 
prokuratur rejonowych

Od 1 lipca 2015 r. dostosowane zostały w więk‑
szym zakresie obszary właściwości Prokuratury 
Rejonowej w Lublinie, Lublinie Północy, Świd‑
niku oraz w Zielonej Górze do właściwości tam‑
tejszych sądów. Dzięki dostosowaniu właściwości 
obszarów prokuratur będzie zapewnione prawidło‑
we ich funkcjonowanie w postępowaniu sądowym, 
a zwłaszcza będzie możliwy udział prokuratorów 
w sprawach (posiedzeniach). Po zmianach gmi‑
ny Jastków i Konopnica będzie obsługiwać Pro‑
kuratura Rejonowa Lublin Zachód, a gminę Wól‑
ka Prokuratura Rejonowa w Świdniku, a nie tak 
jak dotychczas Prokuratura Rejonowa w Lubli‑
nie. Zmiana właściwości terytorialnej Prokuratu‑

ry Rejonowej w Zielonej Górze spowodowana jest 
zmianami w podziale terytorialnym. Od 1 stycznia 
2015 r. w województwie lubuskim połączyło się 
miasto na prawach powiatu Zielona Góra z gminą 
Zielona Góra w powiecie zielonogórskim. Z tym 
dniem bowiem gmina Zielona Góra przestała ist‑
nieć. Zmiany właściwości terytorialnych wska‑
zanych jednostek organizacyjnych spowodowane 
były nadmiernym obciążeniem jednostek w reali‑
zacji zadań związanych z prowadzeniem i nadzoro‑
waniem postępowań przygotowawczych.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Mi-
nistra Sprawiedliwości z 11 czerwca 2015 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie utworzenia 
prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejono-
wych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów wła-
ściwości (Dz.U. z 2015 r. poz. 884).

Wyżywienie w naturze  
dla funkcjonariuszy BOR

8 lipca 2015 r. weszły w życie przepisy określa‑
jące przypadki, w których funkcjonariuszowi 
Biura Ochrony Rządu przysługuje wyżywienie 
w naturze. W stosunku do dotychczasowych prze‑
pisów zawężony został zakres takich przypadków. 
Obecnie nie przysługuje już wyżywienie w na‑
turze funkcjonariuszowi pełniącemu całodobo‑
wą służbę z wyjątkiem etatowej służby dyżurnej 
oraz funkcjonariuszowi biorącemu udział w ope‑
racji ochronnej w wymiarze powyżej 4 godzin 
w wysokości 50% normy dodatkowej uzupełnia‑
jącej wyżywienie „DU”. Ponadto doprecyzowa‑
no przypadki, kiedy funkcjonariuszom biorącym 
udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowa‑
nych wyłącznie w ośrodku szkolenia BOR przy‑
sługuje wyżywienie w naturze. Pobieranie diety 
z tytułu wykonywania zadań poza miejscem sta‑
łego pełnienia służby funkcjonariusza powoduje, 
że wyżywienie w naturze bądź równoważnik pie‑
niężny w zamian za wyżywienie w tym przypadku 
nie przysługuje. Pozostała część regulacji ma cha‑
rakter porządkujący. 

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych z 2 czerwca 2015 r. 
w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funk-
cjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U z 2015 r. 
poz. 862).
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Ochrona pracy młodych osób 
dostosowana do przepisów unijnych

Od 15 lipca 2015 r. wchodzą w życie znowelizo‑
wane przepisy, które wdrażają postanowienia dy‑
rektyw unijnych w sprawie ochrony pracy młodych 
osób. W związku z tym załącznik nr 1 do rozpo‑
rządzenia został dostosowany do przepisów unij‑
nych i uwzględnia nową klasyfikację prac wzbro‑
nionych młodocianym pracownikom. Dodatkowo 
wykaz uzupełniono o prace w narażeniu na działa‑
nie ołowiu i jego związków oraz azbestu. Jednak, 
zdaniem Ministerstwa Zdrowia, powyższe zmia‑
ny nie spowodowały rozszerzenia zakresu ochro‑
ny młodocianych, jak również nie spowodowały jej 
zmniejszenia.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie 
Rady Ministrów z 5 czerwca 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbro-
nionych młodocianym i warunków ich zatrudnia-
nia przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 929).

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy został 
uproszczony

Od 17 lipca 2015 r. będzie obowiązywać nowy for‑
mularz wniosku dla cudzoziemców starających się 
o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z wy‑
konywaniem w Polsce pracy. Zmiany w formula‑
rzu mają polepszyć jego treść oraz uprościć jego 
stosowanie zarówno przez cudzoziemców, jak 
i przez organy administracji państwowej. Polega‑
ją one na:

■■ przeniesieniu informacji na temat podmiotu po‑
wierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pra‑
cy oraz informacji na temat pracy, która ma być 
powierzona cudzoziemcowi z części D II–V do 
osobnej części E wniosku,

■■ przeniesieniu punktu IX z części D (dotyczącego 
informacji o zamieszkiwaniu cudzoziemca w in‑
nym państwie członkowskim UE przez okres co 
najmniej 18 miesięcy na podstawie dokumentu 
pobytowego) do części E.
Dzięki temu część wniosku, którą będą wypełniać 

tylko cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie:
■■ na pobyt czasowy i pracę, 
■■ na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalno‑

ści gospodarczej, jeżeli cudzoziemiec jednocze‑
śnie wykonuje pracę, lub 

■■ na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifi‑
kacji, 

– zostanie wyodrębniona. Ponadto przed tą częścią 
będzie znajdowało się pouczenie, w jaki sposób na‑
leży wypełnić opisaną część wniosku. Dotychczas 
pouczenie w tym zakresie znajdowało się na końcu 
wniosku na stronie 15. 

Ponadto została we wniosku zlikwidowana 
część F II dotycząca ubiegania się cudzoziemca 
o udzielenie zgody na czasowy pobyt w związku 
z połączeniem się z rodziną. Obecnie cudzoziemiec 
ubiegający się o czasowy pobyt w związku z po‑
łączeniem się z rodziną będzie wypełniał część C 
wniosku. Ta część wniosku będzie zawierała sto‑
sowne pouczenie, które zostanie przeniesione ze 
strony 15. formularza.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych z 8 czerwca 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku 
o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 
czasowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 934).

Stawki wynagrodzenia zasadniczego 
dla nauczycieli bez zmian

Od 1 września 2015 r. nie ulegną zmianie stawki 
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. No‑
welizacja rozporządzenia podyktowana jest corocz‑
nym określeniem minimalnych stawek wynagrodze‑
nia zasadniczego nauczycieli. Niezmienione stawki 
minimalne wynagrodzenia zasadniczego pozwolą 
na zachowanie motywacyjnego systemu wynagra‑
dzania nauczycieli.

Nowelizację zawiera rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z 11 czerwca 2015 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz.U. z 2015 r. poz. 868).

Zmiany w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa wyższego

Od 1 września 2015 r. klasyfikacja zawodów szkol‑
nictwa wyższego oprócz zawodów wskazuje rów‑
nież typy szkół ponadgimnazjalnych, w których 
może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, 
ponadto kwalifikacje w danym zawodzie, obszary 
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kształcenia, do których przypisane są zawody, a tak‑
że kwalifikacje w zawodzie, którego kształcenie 
może być przeprowadzone na kwalifikacyjnych kur‑
sach zawodowych, oraz szczególne uwarunkowania 
i ograniczenia w danym zawodzie. Konieczne zmia‑
ny w klasyfikacji podyktowane są:

■■ wprowadzeniem do klasyfikacji nowych zawo‑
dów,

■■ zmianami w zakresie nazw zawodów i wyodręb‑
nionych kwalifikacji,

■■ stworzeniem możliwości organizowania kwali‑
fikacyjnych kursów zawodowych w nowych za‑
wodach.
Wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów 

wynika z deficytu kadry m.in. w branżach lotniczej, 
odzieżowej czy w sektorze przetwórstwa żywności. 

Jednocześnie w konsekwencji zmian klasyfikacji 
zawodów dokonano także zmian o charakterze po‑
rządkującym.

Takie zmiany wprowadza rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z 19 czerwca 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa wyższego (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 954).

W Sejmie i Senacie

Świadczenie rodzicielskie i zasiłek 
macierzyński dla rolników

25 czerwca 2015 r. zakończyły się prace nad usta‑
wą o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona nowe 
świadczenie rodzinne dla rodzin wychowujących 
dzieci – tzw. świadczenie rodzicielskie, oraz istotne 
zmiany w uprawnieniach do zasiłku macierzyńskie‑
go dla rolników. Świadczenie rodzicielskie będzie 
przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a jed‑
nocześnie nie są uprawnione do zasiłku lub uposa‑
żenia macierzyńskiego. Chodzi tu m.in. o bezrobot‑
ne matki, studentki oraz kobiety wykonujące pracę 
na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie 
będzie przysługiwać:

■■ matce lub ojcu dziecka,
■■ osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli 

wystąpiła do sądu o jego przysposobienie (doty‑
czy dzieci do lat 7, a jeśli wobec dziecka podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 
ukończenia 10. roku życia),

■■ rodzinie zastępczej (nie dotyczy zawodowych ro‑
dzin zastępczych) w przypadku objęcia opieką 

dziecka do lat 7, lub do ukończenia lat 10, jeśli 
wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obo‑
wiązku szkolnego,

■■ osobie przysposabiającej dziecko do lat 7 lub do 
lat 10 z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało 

przez okres:
■■ 52 tygodni (w przypadku urodzenia, przysposo‑

bienia lub objęcia opieką jednego dziecka),
■■ 65 tygodni (w przypadku urodzenia, przysposo‑

bienia lub objęcia opieką dwojga dzieci),
■■ 67 tygodni (w przypadku urodzenia, przysposo‑

bienia lub objęcia opieką trojga dzieci),
■■ 69 tygodni (w przypadku urodzenia, przysposo‑

bienia lub objęcia opieką czworga dzieci),
■■ 71 tygodni (w przypadku urodzenia, przyspo‑
sobienia lub objęcia opieką pięciorga i więcej 
dzieci).
Powyższe okresy będą liczone od dnia porodu 

lub od przysposobienia albo objęcia dziecka opieką. 
Korzystanie ze świadczenia rodzicielskiego przez 
osoby przysposabiające lub obejmujące dziecko 
opieką będzie przysługiwało do ukończenia przez 
dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka z od‑
roczonym obowiązkiem szkolnym – nie dłużej niż 
do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługi‑
wać, gdy jeden z rodziców będzie uprawniony do 
zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego. Świadcze‑
nie w wysokości 1000 zł nie będzie uzależniona od 
dochodu rodziny.

Zasiłek macierzyński dla rolników będzie przy‑
sługiwał na takich samych zasadach i w tej samej 
wysokości jak świadczenie rodzicielskie. 

W okresie przejściowym świadczeniem rodzi‑
cielskim objęci będą również ci rodzice, których 
dzieci urodziły się przed planowaną datą wejścia 
w życie znowelizowanych przepisów, tj. 1 stycz‑
nia 2016 r., w sytuacji gdy nie minął jeszcze okres 
52 tygodni od urodzenia dziecka (a w przypadku 
ciąży mnogiej nawet 71 tygodni). Rodzice ci będą 
uprawnieni do świadczenia rodzicielskiego za 
okres od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia powyż‑
szego okresu. Świadczenie rodzicielskie nie bę‑
dzie przysługiwało tym osobom, które pobrały na 
dziecko zasiłek macierzyński, albo gdy skorzysta‑
ły z przedłużonego okresu pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych. 

Także rolnicy będą mogli skorzystać z uprawnień 
okresu przejściowego, tj. otrzymać podwyższenie 
zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2016 r. do 
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czasu upłynięcia okresu, o którym mowa powyżej. 
Wysokość podwyższenia będzie określona jako róż‑
nica kwoty zasiłku macierzyńskiego ustalonego na 
nowych zasadach a kwotą faktycznie wypłaconego 
zasiłku macierzyńskiego zgodnie z dotychczasowy‑
mi przepisami.

Takie zmiany od 1 stycznia 2016 r. przewidu-
je ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. Ustawa została skie-
rowana pod obrady Senatu.

Zmiany w umowach terminowych

25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmia‑
nie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw, która wprowadza: 

■■ zmniejszenie rodzajów umów o pracę do trzech,
■■ doprecyzowanie specyfiki umowy o pracę na 

okres próbny,

■■ skuteczniejszy sposób limitowania umów na czas 
określony,

■■ uzależnienie długości okresu wypowiedzenia od 
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (bez 
względu na rodzaj umowy),

■■ umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwol‑
nienia pracownika z obowiązku świadczenia pra‑
cy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem pra‑
wa do wynagrodzenia.
Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza zmia‑

ny w wysokości odszkodowań z tytułu rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia. Proponowane 
zmiany mają wejść życie po upływie 6 miesięcy od 
dnia ogłoszenia (więcej na ten temat w tym numerze, 
w dziale „O tym się mówi” na str. 9).

Takie zmiany wprowadza ustawa o zmianie 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz nie-
których innych ustaw (w dniu oddania numeru do 
druku ustawa została skierowana do Senatu).

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

10 sierpnia 

■■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za lipiec 2015 r. przez płatników, będących osobami fizycz‑
nymi prowadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 

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

15 sierpnia 

■■ zakaz pracy w placówkach handlowych.

17 sierpnia 

■■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za lipiec 2015 r. przez płatników niebę‑
dących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki 
wyłącznie za siebie, 

■■ opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz Fundusz Eme‑
rytur Pomostowych za lipiec 2015 r. przez ww. płatników. 

20 sierpnia 

■■ wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonywanych w lipcu 2015 r. przez płatni‑
ków podatku dochodowego od osób fizycznych wypłat ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy na‑
kładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłat z ty‑
tułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,

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

OPRAC. AGATA PINZUŁ
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

     ZUS

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe

Okres obowiązywania Kwota ograniczenia  Podstawa prawna

Styczeń 2015 r.  
– grudzień 2015 r.

118 770 zł
(30‑krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  

miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy)
M.P. z 2014 r. poz. 1137

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

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Okres obowiązywania
Maksymalna podstawa wymiaru składki  
na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

 Podstawa prawna

Styczeń 2015 r.  
– grudzień 2015 r.

9897,50 zł  
(tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)

M.P. z 2014 r. poz. 1155 

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

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających  
na urlopach wychowawczych

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne

maksymalna podstawa  
wymiaru składek

minimalna podstawa  
wymiaru składek

podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 2375,40 zł 1312,50 zł 520 zł

(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)

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres obowiązywania

Kwoty przychodu odpowiadające

Podstawa prawna70% przeciętnego 
wynagrodzenia

130% przeciętnego 
wynagrodzenia

Czerwiec 2015 r. – sierpień 2015 r. 2838,50 zł 5271,40 zł M.P. z 2015 r. poz. 430

 (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 748)

Stan prawny na 21 lipca 2015 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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MARIUSZ PIGULSKI – ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jak zmieni się zawieranie terminowych 
umów o pracę
Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy. Zmiany przewidują m.in. wprowadzenie 
limitu w liczbie i długości trwania umów terminowych, a także zrównanie okresów wypo-
wiedzenia umów na czas określony i umów bezterminowych. Dodatkowo przewidywa-
ne są zmiany dotyczące rodzajów umów o pracę oraz w wysokości niektórych odszko-
dowań należnych przy ustaniu zatrudnienia.

Sejm na posiedzeniu 25 czerwca 2015 r. uchwa‑
lił nowelizację ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) 
zmierzającą do ograniczenia nadużyć w wykorzy‑
stywaniu przez pracodawców umów o pracę na 
czas określony. Obecnie nad tą nowelizacją pracu‑
je Senat. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy no‑
welizującej w Dzienniku Ustaw.

Ograniczenia w stosowaniu umów 
terminowych

Obecnie umowy terminowe często zawierane są 
na długotrwałe (nierzadko wieloletnie) okresy bez 
obiektywnych przesłanek. Tymczasem zatrudnianiu 
pracowników na długie okresy (np. 4, 5 czy 10 lat) 
powinny służyć umowy bezterminowe, co potwier‑
dza chociażby orzecznictwo europejskie oraz Sądu 
Najwyższego (np. wyrok SN z 25 października 
2007 r., sygn. akt II PK 49/07, OSNP 2008/21–
22/317). Pracodawcy niejednokrotnie preferują dłu‑
gie umowy terminowe, aby mieć możliwość łatwiej‑
szego rozstania się z pracownikiem.

Wychodząc naprzeciw potrzebie ukrócenia tego 
typu praktyk, zdecydowano się zmodyfikować 
brzmienie art. 251 k.p. w ten sposób, aby zawierane 
przez te same strony stosunku pracy umowy termi‑
nowe mogły w sumie trwać nie dłużej niż 33 mie‑
siące, a ich liczba nie mogła przewyższać trzech. 
Limity te będą obejmować również tzw. aneksy wy‑
dłużające umowę o pracę.

Przekroczenie terminu 33 miesięcy będzie skut‑
kować tym, że od dnia następującego po jego upły‑
wie pracownik będzie uważany za zatrudnionego na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tak 
samo będzie w przypadku zawarcia czwartej umo‑
wy terminowej bez względu na czas, jaki upłynął 
między zawarciem kolejnych umów o pracę na czas 
określony.

W aktualnym stanie prawnym trzecia umowa 
na czas określony z mocy prawa staje się umo‑
wą bezterminową, jeśli odstępy czasowe pomię‑
dzy następującymi po sobie umowami nie prze‑
kraczają 1 miesiąca. Pracodawcy, chcąc obejść 
przepisy, wprowadzają niekiedy dłuższą niż mie‑
sięczna przerwę pomiędzy poszczególnymi umo‑
wami. 

W praktyce przyjęcie rozwiązania limitujące‑
go umowy na czas określony będzie oznaczać, że 
okres terminowego zatrudnienia podwładnego 
będzie mógł wynosić maksymalnie 3 lata (3 mie-
siące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące 
umowy na czas określony).

Ograniczenia związane z limitem 33 miesięcy 
oraz liczbą 3 umów na czas określony zawartych 
z tym samym pracownikiem nie dotyczą umów za‑
wartych na czas określony:

■■ w celu zastępstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

■■ w celu wykonywania prac sezonowych lub do‑
rywczych,

■■ w celu wykonywania pracy w czasie kadencji,
■■ w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektyw‑

ne przyczyny leżące po jego stronie
– jeśli zawarcie takich umów jest uzasadnione okre‑
sowym zapotrzebowaniem oraz jest niezbędne 
w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności 
zawarcia umowy.
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Pracodawcy, podpisujący umowę terminową bez 
stosowania ww. limitów z obiektywnych przyczyn 
leżących po ich stronie, będą zobligowani do za‑
wiadomienia właściwego okręgowego inspektora 
pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o za‑
warciu takiej umowy wraz ze wskazaniem wspo‑
mnianych przyczyn w terminie 5 dni roboczych od 
jej zawarcia.

W umowach nieobjętych przewidzianymi w no‑
welizacji limitami, pracodawcy będą musieli za‑
mieszczać informacje o obiektywnych przyczynach 
uzasadniających zawieranie takich umów.

Ograniczenie rodzajów umów 
o pracę

Nowelizacja przepisów ogranicza rodzaje umów 
o pracę do trzech:

■■ umowy o pracę na okres próbny,
■■ umowy o pracę na czas określony oraz
■■ umowy o pracę na czas nieokreślony.

Tym samym z Kodeksu pracy po zmianach 
przepisów znikną umowy na czas wykonywa‑
nia określonej pracy oraz umowy na zastępstwo, 
w miejsce których zawierane będą umowy na czas 
określony.

Zrównanie okresów wypowiedzenia

Ustawodawca przewidział dodatkowo zrównanie 
okresów wypowiedzenia umów na czas określo‑
ny oraz umów bezterminowych. Ich długość będzie 
zależała od łącznego okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy i ma wynosić: 

■■ 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony kró‑
cej niż 6 miesięcy,

■■ 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co 
najmniej 6 miesięcy,

■■ 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co 
najmniej 3 lata.
Wskazane wyżej okresy wypowiedzenia będą 

obejmowały również osoby zatrudnione na czas 
określony w celu zastępstwa pracownika w czasie 
jego usprawiedliwionej absencji w pracy.

Aktualnie obowiązujące regulacje dają praco‑
dawcom prawo wypowiedzenia umowy o pracę na 
czas określony jedynie wtedy, gdy umowa zawarta 
jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a w jej treści 
zamieszczono postanowienie dopuszczające moż‑
liwość jej wypowiedzenia. W takiej sytuacji okres 
wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Nowe przepisy nie zmieniają długości trwania 
okresów wypowiedzenia umów o pracę zawiera‑
nych na okres próbny.

  W okresie wypowiedzenia 
umowy o pracę pracodawca 
będzie mógł jednostronnie 
zwolnić pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy. W tym okresie 
pracownik będzie uprawniony 
do wynagrodzenia, jakie by 
otrzymał, gdyby w tym czasie 
pracował.

Wyższe kwoty odszkodowań

W związku z wprowadzeniem modyfikacji w dłu‑
gości okresu wypowiedzenia umów zawartych na 
czas określony, zmianie ulegnie wysokość odszko‑
dowań, o których mowa w art. 55 § 11 i art. 632 
§ 2 k.p. I tak, gdy pracodawca dopuści się cięż‑
kiego naruszenia podstawowych obowiązków wo‑
bec pracownika, zatrudniony będzie mógł rozwią‑
zać umowę o pracę. Gdy dotyczy to umowy na czas 
określony, wówczas po zmianach przepisów pod‑
władnemu będzie przysługiwać odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego 
umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres 
wypowiedzenia. Natomiast w razie wygaśnięcia 
umowy o pracę zawartej na czas określony z po‑
wodu śmierci pracodawcy, pracownikowi będzie 
przysługiwać odszkodowanie uzależnione od okre‑
su wypowiedzenia umowy.

Obecnie, wspomniane odszkodowania przysługi‑
wały za okres 2 tygodni, tj. za okres odpowiadający 
długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę za‑
wartej na czas określony.

Przepisy przejściowe

Omawiana ustawa nowelizująca zawiera szczegóło‑
we przepisy przejściowe regulujące sytuację stosun‑
ków pracy zawartych na podstawie umów o pracę 
na czas określony, które będą obowiązywać w dniu 
wejścia w życie nowych regulacji. 

Do umów o pracę na czas określony, trwają‑
cych w dniu rozpoczęcia obowiązywania noweliza‑
cji, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, 
będą miały zastosowanie dotychczasowe reguły. 
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Do umów zawartych na czas do 6 miesięcy albo 
podpisanych na okres dłuższy niż pół roku, w któ‑
rych nie przewidziano możliwości ich rozwiąza‑
nia, trwających w dniu wejścia w życie noweliza‑
cji, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia 
będą miały zastosowanie obecnie obowiązujące 
przepisy.

Z kolei przy wypowiadaniu umów o pracę na czas 
określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesię‑
cy, w których przewidziano możliwość ich rozwią‑
zania z zachowaniem 2‑tygodniowego okresu wy‑
powiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie 
nowelizacji, będą miały zastosowanie nowe okresy 
wypowiedzenia.

Do umów o pracę na czas określony trwają‑
cych w momencie wejścia w życie nowych regula‑
cji będą stosowane ograniczenia związane z limi‑
tem 33 miesięcy oraz liczbą 3 umów. Jednakże do 
okresu 33 miesięcy będzie się wliczać okres zatrud‑
nienia na podstawie umowy o pracę na czas okre‑
ślony przypadający od dnia wejścia w życie nowe‑
lizacji. Trwająca w tym dniu umowa o pracę będzie 
uważana za pierwszą umowę albo za drugą, jeże‑
li została zawarta jako druga umowa w rozumieniu 
przepisów art. 251 k.p. przed wprowadzeniem zmian 
(zasadzie tej nie będzie podlegać umowa o pracę za‑
warta na czas określony przed dniem wejścia w ży‑
cie nowelizacji, jeżeli rozwiązanie takiej umowy bę‑
dzie przypadać po upływie 33 miesięcy od tego dnia 
i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej 
ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem 
umowy o pracę w okresie od dnia wejścia w życie 
nowych przepisów do dnia upływu okresu 33 mie‑
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej 
– w takim przypadku umowa rozwiąże się z upły‑
wem okresu, na jaki została zawarta).

Przykład
Firma budowlana z Bydgoszczy zatrudniła 
Jarosława B. na podstawie umowy o pracę zawar-
tej na czas określony od 1 lipca 2015 r. do 31 mar-
ca 2016 r. Zakładając, że ustawa nowelizująca 
przepisy o terminowym zatrudnianiu wejdzie w ży-
cie 1 lutego 2016 r., wówczas:
■  wspomniana umowa o pracę będzie liczona 

jako pierwsza umowa na czas określony w rozu-
mieniu zmodyfikowanego art. 251 k.p.,

■  Jarosław B. u obecnego pracodawcy będzie 
mógł być zatrudniany jeszcze na podstawie 

2 umów na czas określony zawartych maksy-
malnie na okres 31 miesięcy, licząc od 1 kwiet-
nia 2016 r.

Kolejna umowa o pracę na czas określony zawar‑
ta od dnia rozpoczęcia obowiązywania nowych re‑
gulacji, będzie uważana za umowę o pracę zawartą 
na czas nieokreślony, jeśli:

■■ do jej zawarcia doszło w okresie 1 miesiąca od 
rozwiązania drugiej umowy na czas określony 
w rozumieniu przepisów art. 251 k.p. przez wpro‑
wadzeniem zmian oraz

■■ wspomniany okres 1 miesiąca rozpoczął bieg 
przed dniem wejścia w życie nowelizacji lub 
w tym dniu.
Co więcej, w umowach o pracę trwających w dniu 

wejścia w życie opisywanej nowelizacji, które nie 
będą musiały być objęte limitem 33 miesięcy oraz 
liczbą 3 umów, pracodawcy będą mieli obowiązek 
zawrzeć informacje o obiektywnych przyczynach 
uzasadniających zawieranie takich umów. Muszą to 
zrobić w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
obowiązywania nowych przepisów.

W przypadku umowy nieobjętej ww. limitami 
z uwagi na to, że zakład pracy jest w stanie wskazać 
obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, pra‑
codawca będzie musiał zawiadomić o takiej umo‑
wie właściwego okręgowego inspektora pracy, wraz 
ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie 
5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy o pra‑
cę o informacje mówiące o przyczynach zawarcia 
tej umowy. 

Sankcje za naruszenie przepisów

W myśl zmodyfikowanych przepisów, pracodaw‑
ca, który nie zawiadamia terminowo właściwego 
okręgowego inspektora pracy o podpisaniu umo‑
wy nieobjętej limitem 33 miesięcy oraz liczbą 
3 umów i nie informuje o przyczynach zawarcia 
takiej umowy, podlega karze grzywny od 1000 zł 
do 30 000 zł. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 251, art. 55 § 11, art. 632 § 2 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 ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw – w dniu oddania bieżącego nume-
ru do druku ustawa oczekiwała na rozpatrzenie przez Senat.
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BOGUSŁAW NOWAKOWSKI – praktyk z 26-letnim stażem w dziale świadczeń krótkoterminowych

Jak przeprowadzać kontrole zwolnień 
lekarskich w okresie wakacyjnym
Pracodawca, który ma wątpliwości, czy w okresie przedłożonego zwolnienia lekarskiego 
pracownicy nie podejmują innej pracy sezonowej lub nie organizują sobie wypoczyn-
ku, może przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia 
lekarskiego. Prawo do przeprowadzania przez pracodawcę kontroli w tym zakresie wy-
nika z obowiązujących przepisów.

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgod‑
nie z jego celem, np. w celu wykonywania innej pra‑
cy zarobkowej czy też wakacyjnego wyjazdu, powo‑
duje utratę  prawa do świadczenia chorobowego za 
cały okres otrzymanego zwolnienia, w czasie którego 
został stwierdzony ten fakt (art. 17 ustawy o świad‑
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, dalej: ustawa za‑
siłkowa). Okres niezdolności do pracy, za który pra‑
cownik został pozbawiony prawa do zasiłku z powo‑
du nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia 
lekarskiego od pracy, wlicza się do okresu zasiłko‑
wego, tj. do okresu, przez który pracownikowi przy‑
sługują świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. 

Przykład
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 
12 marca do 1 lipca 2015 r. (112 dni). Kolejne zwol-
nienie lekarskie przedłożył na okres od 2 do 19 lipca 
2015 r. (18 dni). W wyniku przeprowadzonej 6 lip-

ca 2015 r. kontroli zasadności wykorzystywania 
zwolnienia lekarskiego stwierdzono, że pracownik 
pomagał bratu w sianokosach. Na tę okoliczność 
sporządzony został protokół pokontrolny. W związ-
ku z tym, że pracownik wykorzystywał zwolnienie 
lekarskie niezgodnie z jego celem, został pozbawio-
ny prawa do zasiłku chorobowego za okres od 2 do 
19 lipca 2015 r. Okres ten został wliczony do okresu 
zasiłkowego i łącznie do 19 lipca 2015 r. pracownik 
wykorzystał 130 dni zasiłku chorobowego (112 dni 
+ 18 dni).

Kontrola formalna

Jedną z kontroli, jaką zobowiązany jest przeprowa‑
dzić płatnik zasiłku, jest kontrola formalna samego 
zaświadczenia lekarskiego. Polega ona na spraw‑
dzeniu, czy zaświadczenie lekarskie nie zostało 
sfałszowane oraz czy zostało ono wydane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Prawidłowo wystawione zaświadczenie powinno zawierać:

informacje 
identyfikujące 

ubezpieczonego i jego 
płatnika składek

informacje 
identyfikujące lekarza 

wystawiającego 
zaświadczenie

okres orzeczonej 
niezdolności do pracy, w tym 
okres pobytu w stacjonarnym 
zakładzie opieki zdrowotnej, 
numer statystyczny choroby 

(do odczytu tylko  
na oryginale przekazywanym 
do ZUS oraz na II kopii, która 

pozostaje w bloczku lekarza), 
właściwy kod literowy oraz 

wskazania lekarskie

okres zwolnienia  
w związ ku 

z koniecznością 
sprawowania osobistej 

opieki nad chorym 
członkiem rodziny, datę 

urodzenia członka rodziny 
i rodzaj pokrewieństwa 

z ubezpieczonym

pieczątkę 
zakładu opieki 

zdrowotnej 
i podpis lekarza
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W razie ewentualnych wątpliwości, co do prawi‑
dłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego pra‑
codawca może zwrócić się do lekarza, który wysta‑
wił zaświadczenie, o ich wyjaśnienie.

Kontrola wykorzystywania ZLA

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 pracow‑
ników, może samodzielnie dokonać kontroli wy‑
korzystywania przez pracownika zaświadczenia 
lekarskiego. Natomiast kontrolę prawidłowości wy‑
korzystywania zwolnień lekarskich od pracy pra‑
cowników zatrudnionych u pracodawców zgłasza‑
jących do ubezpieczenia chorobowego nie więcej 
niż 20 ubezpieczonych przeprowadzają upoważnie‑
ni pracownicy oddziału ZUS, który jest płatnikiem 
zasiłków dla tych pracowników.

Podstawowym celem zwolnienia lekarskiego jest 
odsunięcie pracownika od dotychczasowej pracy, 
aby w tym okresie powrócił do zdrowia i odzyskał 
zdolność do pracy, dlatego zarówno ZUS, jak i pra‑
codawca, mogą sprawdzić, czy pracownik w okresie 
zwolnienia: 

■■ nie wykonuje pracy zarobkowej, 
■■ nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pra‑

cy w sposób niezgodny z jego celem. 
Ponadto, jeżeli zwolnienia udzielono z powodu ko‑

nieczności osobistego sprawowania opieki nad cho‑
rym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny 
– czy poza pracownikiem nie ma innych członków ro‑
dziny, mogących zapewnić tę opiekę, chyba że doty‑
czy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. 
Pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidło‑
wości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od 
pracy także za okres, za który pracownikowi przysłu‑
guje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze 
środków pracodawcy na podstawie art. 92 Kodeksu 
pracy, tj. za okres 33 dni, a w przypadku pracowni‑
ków, którzy ukończyli 50. rok życia – za okres 14 dni 
niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Kontrolę może przeprowadzić sam pracodaw-
ca, jak również osoba, która otrzymała od pra-
codawcy imienne upoważnienie. Osoba upoważ‑
niona do przeprowadzenia kontroli nie musi być 
pracownikiem zatrudnionym u danego pracodawcy.

Kontrolę można przeprowadzić w: 
■■ miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia dzia‑

łalności pozarolniczej, w przypadku pracownika, 
który pracuje również u innego pracodawcy albo 
prowadzi działalność gospodarczą, 

■■ miejscu stałego zamieszkania, 

■■ miejscu czasowego pobytu, wskazanym przez 
pracownika jako miejsce pobytu w okresie zwol‑
nienia lekarskiego,

■■ innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji 
wynika, że jest to celowe.

Nieobecność podczas kontroli

W razie stwierdzenia nieobecności pracownika w miej‑
scu zamieszkania lub pobytu kontrolę należy ponowić 
i wyjaśnić przyczyny nieobecności. Nieobecność nie 
może być automatycznie uznana za nadużycie zwol‑
nienia lekarskiego. Natomiast nieobecność w miejscu 
zamieszkania lub pobytu podczas przeprowadzania 
kontroli może być uznana za usprawiedliwioną w przy‑
padku uzyskania informacji, że w tym czasie pracow‑
nik np. był u lekarza, kupował leki czy uczestniczył 
w zajęciach rehabilitacyjnych. Nie może stanowić pod‑
stawy pozbawienia świadczeń z tytułu niezdolności 
do pracy sytuacja, gdy pracownik wyjechał na lecze‑
nie, np. do rodziny, o czym powiadomił pracodawcę.

Przykład
Pracownik od 2 maja 2015 r. przebywa na zwol-
nieniu lekarskim. Kolejne zwolnienie przedło-
żył na okres od 29 czerwca do 12 lipca 2015 r. 
Pracodawca w dniu 6 lipca 2015 r. przeprowadził 
kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnie-
nia lekarskiego. W tym dniu osoba kontrolująca nie 
zastała pracownika w domu. W następnym dniu 
pracownik wyjaśnił swoją nieobecność podczas 
kontroli, składając pisemne oświadczenie, że 6 lip-
ca 2015r. miał wyznaczoną wizytę u lekarza spe-
cjalisty. Na udowodnienie tego faktu przedstawił 
do wglądu receptę z datą jej wypisania. W związku 
z tym, że nieobecność pracownika była spowodo-
wana wizytą u lekarza specjalisty, należy uznać, że 
zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane zgodnie 
z jego celem. Za okres tego zwolnienia pracownik 
zachowuje prawo do zasiłku chorobowego.

Jednak w sytuacji, kiedy pracownik odmówi wyja‑
śnienia przyczyn nieobecności w domu w czasie kon‑
troli albo nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym ter‑
minie, pracodawca ma prawo uznać, że zwolnienie 
lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem 
i jest to podstawą do odmówienia prawa do zasiłku cho‑
robowego. Pracodawca ma też podstawy do odmowy 
prawa do wynagrodzenia za okres choroby.
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Konieczność sporządzenia protokołu

Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić proto‑
kół, ale tylko w przypadku, gdy kontrolujący stwier‑
dzi, że pracownik wykorzystuje zaświadczenie 
lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem lub wy‑
konuje w jego trakcie pracę zarobkową. W protokole 
powinna być wykazana nazwa i adres zakładu pracy 
oraz termin przeprowadzenia kontroli. Konieczne 
jest określenie dokładnej daty oraz godziny, o której 
odbyła się kontrola. Kontroler opisuje, na czym po‑
legało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia 
lekarskiego od pracy lub okoliczności wykonywa‑
nia pracy zarobkowej. Protokół musi być podpisa‑
ny przez osoby przeprowadzające kontrolę oraz na‑
leży go przedłożyć kontrolowanemu pracownikowi 
w celu wniesienia przez niego ewentualnych uwag 
do ustaleń zawartych w protokole. Wpis w protoko‑
le pracownik potwierdza podpisem. 

   Sporządzony protokół stanowi 
podstawę do pozbawienia 
prawa do zasiłku chorobowego 
za cały okres objęty 
kontrolowanym zaświadczeniem 
lekarskim o niezdolności do pracy 
wystawionym na druku ZUS ZLA.

Pracownik może zostać pozbawiony prawa do 
zasiłku w związku z niewłaściwym wykorzysta‑
niem zwolnienia lekarskiego również wtedy, kiedy 
pracodawca uzyskał takie informacje po wypłacie 
świadczenia. Może to mieć miejsce, gdy mimo nie‑
przeprowadzenia kontroli pracodawca uzyskał wia‑
rygodne informacje np. o podjęciu przez pracow‑
nika pracy zarobkowej w trakcie niezdolności do 
jej wykonywania lub udziale w imprezie towarzy‑
skiej. W takiej sytuacji również trzeba sporządzić 
protokół kontroli prawidłowości wykorzystania 
zwolnienia, w którym należy opisać, na czym po‑
legały nieprawidłowości w jego wykorzystywaniu. 
Protokół jest podpisywany przez osoby upoważ‑
nione przez pracodawcę oraz należy go przedło‑
żyć pracownikowi, którego dotyczy, w celu wnie‑
sienia przez niego ewentualnych uwag do ustaleń 
zawartych w protokole. Wpis w protokole pracow‑
nik potwierdza podpisem. W takiej sytuacji pra‑
cownik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymane‑
go świadczenia.

Przykład
Pracownik od 56 dni przebywa na zwolnieniu le-
karskim. Kolejne zwolnienia przedłożył na okres 
od 3 do 14 czerwca 2015 r., od 15 do 30 czerw-
ca 2015 r., a następnie od 1 do 19 lipca 2015 r. 
Za okres do 30 czerwca 2015 r. pracownikowi zo-
stał wypłacony zasiłek chorobowy. Pracodawca 
otrzymał informację z policji, że pracownik w dniu 
7 czerwca 2015 r. brał udział w bójce w klubie 
nocnym. Na podstawie otrzymanej informacji pra-
codawca sporządził protokół kontroli, podając 
jako wyniki ustaleń informacje uzyskane z policji. 
Protokół jest podstawą dla pracodawcy do pozba-
wienia pracownika prawa do zasiłku chorobowe-
go zakres od 3 do 14 czerwca 2015 r.  

Wskazania lekarskie

Lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie, 
w dniu badania stwierdza, na jaki okres pracownik 
powinien powstrzymać się od pracy, aby odzyskać 
zdolność do pracy. Jednocześnie ocenia, czy stan 
zdrowia wymaga od chorego bezwzględnego leże‑
nia, co oznacza kodem „1” (w pkt. 15 zaświadczenia 
lekarskiego ZUS ZLA), lub czy chory może chodzić 
(kod „2”).

Adnotacja lekarza, że „chory może chodzić” 
nie oznacza, że pracownik w okresie zwolnienia 
lekarskiego może wykonywać uciążliwe czynno‑
ści, a w szczególności, że w okresie tego zwolnie‑
nia może wykonywać pracę. Taki zapis upoważnia 
niezdolnego do pracy pracownika do wykonywania 
czynności mających na celu zaspokojenie podstawo‑
wych potrzeb życiowych, takich jak np.: udanie się 
na ewentualne zabiegi, kontrolną wizytę lekarską 
czy po zakupy żywności.

Przykład
Pracownica przedłożyła u pracodawcy zwolnie-
nie lekarskie na okres od 24 czerwca do 10 lipca 
2015 r. W dniu 5 lipca 2015 r. pracodawca spo-
tkał pracownicę w towarzystwie męża i dzieci na 
zakupach w domu towarowym. Na tę okoliczność 
pracodawca sporządził protokół, w którym wska-
zał, że pracownica wykorzystywała zwolnienie le-
karskie niezgodnie z jego celem, dokonywała za-
kupów (ubiór, obuwie), które nie są niezbędne do 



  nr 15/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 15

 TEMAT MIESIĄCA

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 
Na tej podstawie pracownica została pozbawiona 
prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
za okres od 24 czerwca do 10 lipca 2015 r.

Jeżeli zaświadczenie lekarskie zawiera zapis 
o konieczności leżenia, pacjent, który mieszka sam, 
może jedynie wyjść po niezbędne zakupy spożyw‑
cze, realizację recepty na leki.  

Pracownik może w trakcie zwolnienia lekarskie‑
go wyjechać do rodziny, która może sprawować 
w tym czasie nad nim opiekę. W przypadku takiego 
wyjazdu konieczne jest poinformowanie pracodaw‑
cy o zmianie miejsca pobytu. 

   Pracownik ma obowiązek 
powiadomić pracodawcę 
o zmianie miejsca pobytu 
w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Nieprawidłowe wykorzystywanie 
zwolnienia lekarskiego

Za nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia le‑
karskiego uważa się wykonywanie każdej pracy za‑
robkowej wykonywanej w okresie zwolnienia le‑
karskiego. Powoduje to utratę prawa do zasiłku 
chorobowego. Przez pracę należy rozumieć wyko‑
nywanie czynności na podstawie różnych stosunków 
prawnych o charakterze cywilnoprawnym, jak rów‑
nież prowadzenie własnej działalności gospodar‑
czej czy pracę „na czarno”.  Pracą zarobkową jest 
każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnię‑
cia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospo‑
darcza, choćby nawet polegająca na czynnościach 
nieobciążających w istotny sposób organizmu pra‑
cownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim 
(wyrok SN z 20 października 2005 r., sygn. akt II 
UK 154/04, OSP Nr 4/2006, poz. 43, oraz wyrok SN 
z 5 kwietnia 2005 r., sygn. akt I UK 370/04, OSNP 
Nr 21/2005, poz. 342). 

Nie tylko podjęcie pracy u innego pracodawcy 
pozbawia pracownika prawa do zasiłku chorobo‑
wego. Również wykonywanie czynności mogących 
przedłużyć okres niezdolności do pracy jest zawsze 
wykorzystywaniem zwolnienia od pracy w sposób 
niezgodny z celem tego zwolnienia. 

Za zachowania niezgodne z celem zwolnienia 
można uznać:

■■ nadużywanie alkoholu,
■■ wykonywanie działań, których chory powi‑

nien unikać,
■■ udział w zorganizowanej wycieczce krajowej 

lub zagranicznej,
■■ udział w imprezie towarzyskiej czy rozryw‑

kowej,
■■ nieprzestrzeganie wskazań lekarskich, 
■■ wykonywanie różnych prac domowych, re‑

montowych,
■■ praca w ogrodzie lub gospodarstwie rolnym,
■■ wykorzystywanie zwolnienia dla innych ce‑

lów niż leczenie.

Przykład
Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie na 
okres od 29 czerwca do 8 lipca 2015 r. W dniu 
3 lipca 2015 r. została przeprowadzona kon-
trola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. 
Pracownika nie zastano w domu, natomiast jego 
matka oświadczyła, że syn od paru dni codzien-
nie jeździ z żoną na zbiór truskawek. W wyniku 
oświadczenia złożonego przez matkę pracowni-
ka, pracownik został pozbawiony prawa do za-
siłku chorobowego za cały okres przedłożonego 
zwolnienia, gdyż wykorzystywał zwolnienie lekar-
skie niezgodnie z jego celem, w okresie choroby 
wykonywał inną pracę zarobkową.

Pobyt w szpitalu

Pozbawienie ubezpieczonego prawa do zasiłku cho‑
robowego za cały okres objęty zaświadczeniem le‑
karskim, w trakcie którego stwierdzono wykonywa‑
nie pracy zarobkowej, nie dotyczy zaświadczenia 
lekarskiego obejmującego okres pobytu w szpitalu 
i poszpitalny okres niezdolności do pracy. Gdy zwol‑
nienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA, 
w czasie którego przeprowadzono kontrolę, obejmuje 
okres pobytu w szpitalu i poszpitalny okres niezdol‑
ności do pracy, utrata prawa do zasiłku chorobowego 
dotyczy tylko okresu niezdolności do pracy po wypi‑
saniu ze szpitala (wyrok SN z 4 lipca 2000 r., sygn. 
akt II UKN 634/99, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).
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Przykład
Pracownica przedłożyła zaświadczenie lekar-
skie wystawione na druku ZUS ZLA na okres od 
22 czerwca do 9 lipca 2015 r., z czego 4 dni, od 
22 do 25 czerwca, przebywała w szpitalu. Jest to 
jej kolejna niezdolność do pracy w tym roku ka-
lendarzowym, wcześniej wykorzystała już 36 dni 
wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. W wyniku 
kontroli przeprowadzonej 3 lipca stwierdzono, że 
pracownica w czasie zwolnienia przebywała nad 
jeziorem (opalała się i kąpała). W związku z tym, 
że pracodawca nie był w stanie stwierdzić, czy ta-
kie postępowanie pracownicy może przedłużyć 
stan chorobowy, z zapytaniem w tej sprawie wy-
stąpił do lekarza wystawiającego zwolnienie lekar-
skie. Z odpowiedzi udzielonej przez lekarza usta-
lono, że pracownica nie powinna przebywać na 
słońcu, i takie zalecenia były jej przekazane pod-
czas wypisu ze szpitala. Ustalenia te zostały za-
pisane w protokole kontroli. Na tej podstawie pra-
cownicy wypłacono zasiłek chorobowy za okres 
pobytu w szpitalu, tj. od 22 do 25 czerwca 2015 r., 
natomiast została pozbawiona prawa do zasiłku 
chorobowego za okres po wypisaniu ze szpitala 
od 26 czerwca do 9 lipca 2015 r.

Jeżeli nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnie‑
nia od pracy dotyczy świadczenia rehabilitacyjne‑
go, wówczas skutkuje to utratą pieniędzy za okres 
pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym miało 
miejsce naruszenie zasad wykorzystywania okresu 
orzeczonej niezdolności do pracy.

Przykład
Pracownica przebywa na świadczeniu rehabilita-
cyjnym przyznanym na 6 miesięcy, od 13 lutego 
do 11 sierpnia 2015 r. 1 lipca 2015 r. przeprowa-
dzono kontrolę wykorzystywania świadczenia re-
habilitacyjnego. Osoby kontrolowanej nie zastano 
w domu. 3 lipca pracownica zgłosiła się do zakła-
du i wyjaśniła, że przez większość dnia przebywa 
w mieszkaniu dorosłej córki, której pomaga po ope-
racji. Pracodawca nie posiada informacji o przyczy-
nie niezdolności do pracy pracownicy, dlatego nie 
mógł uznać, że świadczenie było wykorzystywane 
niezgodnie z jego celem. W tej sprawie zwrócił się 
o opinię do jednostki ZUS. ZUS po zasięgnięciu opinii 

lekarza prowadzącego leczenie pracownicy stwier-
dził, że opiekowanie się chorym członkiem rodziny 
(szczególnie po operacji) stanowi naruszenie zasad 
wykorzystywania świadczenia rehabilitacyjnego. 
W związku z tym wydał decyzję odmawiającą pra-
wa do świadczenia rehabilitacyjnego za miesiąc ka-
lendarzowy, w którym pracownica opiekowała się 
córką, tj. za 31 dni lipca 2015 r. 

Choroba w trakcie urlopu 
wypoczynkowego

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje przyczyny, któ‑
re uniemożliwiają rozpoczęcie lub kontynuowa‑
nie urlopu wypoczynkowego w ustalonym wcześ‑
niej terminie. Chodzi o czasową niezdolność do 
pracy wskutek choroby, odosobnienie w związku 
z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych 
albo powołanie na ćwiczenia wojskowe oraz urlop 
macierzyński. Część urlopu niewykorzystaną z wy‑
żej wymienionych powodów pracodawca jest zobo‑
wiązany udzielić w późniejszym terminie.

Jeśli więc pracownik zachoruje podczas urlopu, po‑
winien niezwłocznie dostarczyć pracodawcy zaświad‑
czenie lekarskie ZUS ZLA, potwierdzające jego nie‑
zdolność do pracy. Urlop wypoczynkowy zostaje 
wtedy automatycznie przerwany, ponieważ niezdol‑
ność do pracy wyłącza możliwość pełnego wykorzy‑
stywania urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Może się zdarzyć, że taka choroba lub uraz będą 
miały miejsce podczas wyjazdu na zorganizowane 
wczasy. Pracodawca po otrzymaniu zaświadczenia 
lekarskiego ma prawo do przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekar‑
skiego. Jednak niezastanie kontrolowanego pracow‑
nika w domu oraz uzyskanie informacji, że nadal 
przebywa on na wczasach nie może stanowić pod‑
stawy do pozbawienia pracownika prawa do zasiłku 
chorobowego. W tym przypadku należy czekać na 
wyjaśnienia pracownika, z których może wynikać, że 
powrót do domu w danym stanie chorobowym może 
być zakazany przez lekarza prowadzącego leczenie.

Wakacyjny wyjazd w trakcie choroby

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, 
nie powinien wyjeżdżać w innym celu niż rehabili‑
tacja i odzyskanie zdolności do pracy. Wyjeżdżając 
w celach turystycznych lub wypoczynkowych 
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w okresie zwolnienia lekarskiego naraża się na zarzut 
wykorzystywania zwolnienia lekarskiego w sposób 
niezgodny z celem tego zwolnienia, co może skut‑
kować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały 
okres zwolnienia. Wyjazd taki nie może mieć miej‑
sca nawet w sytuacji wcześniejszego zarezerwowania 
miejsc w ośrodkach wypoczynkowych.

Przykład
Pracownik od kwietnia 2015 r. przebywa na dłu-
gotrwałym zwolnieniu lekarskim. Obecnie przedło-
żył zwolnienie lekarskie od 29 czerwca do 28 lipca 
2015 r. Pracownik od 3 do 24 lipca 2015 r. miał zapla-
nowany urlop wypoczynkowy oraz wykupione wcza-
sy zagraniczne. W tej sytuacji pracownik nie może 
rozpocząć urlopu wypoczynkowego, gdyż przeby-
wa na zasiłku chorobowym. Pracownik nie może też 
wyjechać na urlop w trakcie zwolnienia, gdyż celem 
zwolnienia lekarskiego jest doprowadzenie do jak 
najszybszej poprawy stanu zdrowia  pracownika. 
Wyjazd w celach turystycznych w okresie zwolnie-
nia lekarskiego zostanie potraktowany jako wykorzy-
stywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgod-
ny z jego celem, co będzie skutkować utratą prawa 
do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

E-zwolnienia

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z nowelizacją ustawy 
zasiłkowej została wprowadzona możliwość elek‑
tronicznego wystawiania i przesyłania zaświadczeń 
o czasowej niezdolności do pracy. Wystawianie tzw. 
e‑zwolnień ma na celu skrócenie czasu ich wysta‑
wiania przez lekarza, natomiast na pracowniku nie 
będzie ciążył obowiązek przekazywania wystawio‑
nego przez lekarza zaświadczenia lekarskiego do 
pracodawcy. Dzięki temu systemowi informacja 
o chorobie pracownika szybko trafi do ZUS i do 

pracodawcy bez konieczności przesyłania papiero‑
wych oryginałów tych dokumentów.

Od 1 stycznia 2016 r. nie zniknie możliwość wy‑
stawiania zwolnienia lekarskiego w formie papiero‑
wej zaświadczenia ZUS ZLA. Obok e‑zwolnienia 
przesyłanego elektronicznie do ZUS, ubezpieczony 
będzie mógł otrzymać:

■■ wydruk wystawionego zwolnienia lekarskie‑
go zaopatrzony w podpis i pieczątkę lekarza 
– w przypadku, gdy płatnik składek nie posiada 
profilu informacyjnego płatnika składek,

■■ zaświadczenie lekarskie wystawione na formula‑
rzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego 
– gdy wystawienie zaświadczenia o niezdolności do 
pracy w formie elektronicznej jest niemożliwe, np. 
ze względu na brak możliwości dostępu do interne‑
tu, brak możliwości uwierzytelnienia zaświadcze‑
nia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego 
certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. 
Będzie istniała również możliwość wystawiania 

zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA według dotych‑
czas obowiązujących zasad, jednak nie dłużej niż do 
31 grudnia 2017 r.

Nowa forma wystawiania zwolnień lekarskich 
zwiększy możliwość prowadzenia działań kontrol‑
nych, szczególnie zwolnień krótkoterminowych.  ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 17, art. 22, art. 35, art. 68 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 ze zm.),
ff art. 92, art. 166 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 § 1–4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświad-
czeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświad-
czenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecz-
nika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 229),
ff art. 1 pkt 14–22 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 
– oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

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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PRAWO PRACY zwolnienia grupowe

MAREK ROTKIEWICZ – specjalista ds. zatrudnienia

Jak prawidłowo przeprowadzić 
zwolnienia grupowe 
Pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe zobowiązany jest m.in. do zawar-
cia z działającymi w zakładzie pracy związkami zawodowymi porozumienia w sprawie 
zwolnień. Naruszenie zasad ustalonych w tym porozumieniu może skutkować odszko-
dowaniami dla pracowników za sprzeczne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Grupowe zwolnienie występuje wówczas, gdy speł‑
nione są łącznie następujące warunki:

■■ powodem zwolnienia pracowników są przyczyny 
leżące po stronie pracodawcy, 

■■ pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracow‑
ników, 

■■ zwolnieniami objęta zostaje określona grupa pra‑
cowników,

■■ zwolnienia mają miejsce w określonym przedzia‑
le czasowym (30 dni).
Ustawa nakłada wiele dodatkowych obowiązków 

na pracodawcę dokonującego zwolnień grupowych: 
■■ konsultacji zamiaru zwolnienia ze związkiem 

(związkami) zawodowymi lub przedstawicielami 
pracowników,

■■ przekazania zakładowym organizacjom związko‑
wym (dalej: ZOZ) lub przedstawicielom załogi 
informacji dotyczących zwolnienia,

■■ przekazywania informacji i zawiadomień do po‑
wiatowego urzędu pracy (dalej: PUP),

■■ zawarcia porozumienia ze związkiem zawo‑
dowym,

■■ wydania regulaminu zwolnień,
■■ przestrzegania terminów, przed upływem których 

nie można wręczyć pracownikowi wypowiedze‑
nia i rozwiązać stosunku pracy,

■■ ponownego zatrudnienia pracownika, który 
w ciągu 12 miesięcy od zwolnienia zgłosił zamiar 
powrotu do pracy (a pracodawca znowu zatrud‑
nia pracowników w tej samej grupie zawodowej).

Działania pracodawcy przeprowadzającego zwolnienie grupowe

U pracodawcy działają zakładowe 
organizacje związkowe

U pracodawcy nie działają zakładowe 
organizacje związkowe, a pracownicy 

powołają swoich przedstawicieli

U pracodawcy nie działają zakładowe 
organizacje związkowe, a pracownicy 

nie wyłonią swych przedstawicieli

1 2 3

■■ przekazanie ZOZ informacji o przyczy-
nach zamierzonego grupowego 
zwolnienia, liczbie zatrudnionych 
pracowników i gru pach zawodo-
wych, do których oni należą, grupach 
zawodowych pracowników objętych 
zamiarem grupowego zwolnienia, 
okresie, w ciągu którego nastąpi takie 
zwolnie nie, proponowanych kryteriach 
doboru pracowników do grupowego 
zwolnienia, kolejności dokonywania 
zwolnień pracowników, propozycjach 
rozstrzygnięcia spraw pracowniczych 
związanych z zamierzonym grupowym 
zwolnieniem, a jeżeli obejmują one 
świadczenia pieniężne, pracodawca 
jest zobowiązany dodatkowo przedsta-
wić sposób ustalania ich wysokości, 

■■ zawiadomienie pracowników o zamia-
rze grupowego zwolnienia w celu umoż-
liwienia wyboru ich przedstawicieli, 

■■ przekazanie przedstawicielom pra-
cowników informacji o przyczynach 
zamierzonego grupowego zwolnienia, 
liczbie zatrudnionych pracowników 
i grupach zawodowych, do których 
oni należą, grupach zawodowych pra-
cowników objętych zamiarem grupowe-
go zwolnienia, okresie, w ciągu którego 
nastąpi takie zwolnie nie, proponowa-
nych kryteriach dobo ru pracowników 
do grupowego zwolnienia, kolejności 
dokonywania zwolnień pracowników, 
propozycjach rozstrzygnięcia spraw 
pracowniczych związanych z zamierzo-
nym grupowym zwolnieniem, a jeżeli

■■ zawiadomienie pracowników 
o zamiarze grupowego zwolnienia 
w celu wyłonienia ich przedstawicieli 
i wskazanie terminu na przedsta-
wienie umocowania tych osób; 
po bezskutecznym upływie terminu 
wydanie regulaminu, 

■■ zawiadomienie PUP o zwolnieniach 
grupowych; w razie zakończenia 
działalności pracodawcy wskutek 
prawomocnego orzeczenia sądowe-
go zawiadomienie jest wymagane, 
gdy z takim wnioskiem wystąpi 
właściwy powiatowy urząd pracy, 

■■ zapoznanie pracowników z kopią 
zawiadomienia i regulaminu 
zwolnień w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy, 
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■■ przekazanie PUP informacji, o których 
mowa wyżej, z wyjątkiem informacji 
dotyczących sposobu ustalania wyso-
kości świadczeń pieniężnych,

■■ konsultacje w celu zawarcia porozu-
mienia w terminie 20 dni ze wszystkimi 
ZOZ; gdy jest możliwe uzgodnienie 
treści – ze wszystkimi ZOZ, a gdy nie 
jest to możliwe – uzgodnienie jego 
treści z reprezentatywnymi ZOZ, 

■■ w razie konieczności przekazanie ZOZ 
dodatkowych informacji, 

■■ zawarcie porozumienia określającego 
zasady postępowania w sprawach 
dotyczących pracowników objętych 
zamiarem grupowego zwolnienia, 
a także obowiązki pracodawcy 
w zakresie niezbędnym do rozstrzy-
gnięcia innych spraw pracowniczych 
związanych z zamierzonym grupowym 
zwolnieniem. Jeżeli zawarcie porozu-
mienia jest niemożliwe, pracodawca 
wydaje regulamin ustalający zasady 
postępowania w sprawach dotyczą-
cych pracowników objętych zamiarem 
grupowego zwolnienia, 

■■ podanie porozumienia lub regulaminu, 
o których mowa wyżej, do wiadomo-
ści pracowników w sposób przyjęty 
u pracodawcy, 

■■ zawiadomienie PUP o przyjętych usta-
leniach dotyczących grupowego zwol-
nienia. W razie zakończenia działalności 
pracodawcy wskutek prawomocnego 
orzeczenia sądowego zawiadomienie 
jest wymagane, gdy z takim wnioskiem 
wystąpi właściwy PUP, 

■■ przekazanie kopii zawiadomienia PUP 
organizacji związkowej; 

■■ złożenie pracownikom wypowiedzeń 
lub propozycji rozwiązania stosunku 
pracy na mocy porozumienia stron, 

■■ wypłata odpraw w dniu rozwiązania 
stosunku pracy. 

obejmują one świadczenia pieniężne, 
pracodawca jest zobowiązany dodat-
kowo przedstawić sposób ustalania 
ich wysokości,  

■■ przekazanie PUP informacji, o których 
mowa wyżej, z wyjątkiem informacji 
dotyczących sposobu ustalania wyso-
kości świadczeń pieniężnych, 

■■ konsultacje z przedstawicielami pra-
cowników – mogą trwać maksymalnie 
20 dni, 

■■ w razie konieczności przekazanie 
przedstawicielom pracowników dodat-
kowych informacji, 

■■ wydanie regulaminu określającego 
zasady postępowania w sprawach 
dotyczących pracowników objętych 
zamiarem grupowego zwolnienia, 

■■ podanie regulaminu, o którym mowa 
wyżej, do wiadomości pracownikom, 

■■ zawiadomienie PUP o przyjętych 
ustaleniach dotyczących grupowego 
zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnio-
nych i zwalnianych pracowników oraz 
o przyczynach ich zwolnienia, okresie, 
w ciągu którego ma być dokonane 
zwolnienie, a także o przeprowadzonej 
konsultacji zamierzonego grupowe-
go zwolnienia z przedstawicielami 
pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy. 
W razie zakończenia działalności 
pracodawcy wskutek prawomocnego 
orzeczenia sądowego zawiadomienie 
jest wymagane, gdy z takim wnioskiem 
wystąpi właściwy powiatowy urząd 
pracy, 

■■ przekazanie kopii zawiadomienia PUP 
przedstawicielom pracowników, 

■■ złożenie pracownikom wypowiedzeń 
lub/i propozycji rozwiązania stosunku 
pracy na mocy porozumienia stron, 

■■ wypłata odpraw w dniu rozwiązania 
stosunku pracy. 

■■ złożenie pracownikom wypowiedzeń 
lub  propozycji rozwiązania stosunku 
pracy na mocy porozumienia stron, 

■■ wypłata odpraw w dniu rozwiązania 
stosunku pracy. 

Stan zatrudnienia a obowiązek 
stosowania przepisów o zwolnieniach 
grupowych

Aby w ogóle można było mówić o konieczności 
stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych, 
pracodawca, który zwalnia pracowników w dro‑
dze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia 
stron, musi zatrudniać co najmniej 20 pracowni‑
ków. Niekiedy pracodawcy mają problem z tym, 
na jaki moment ustalić, kiedy pracodawca podle‑
ga przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych 
– czy na początek czy koniec zwolnień, co może 

mieć znaczenie wówczas, gdy pracodawca zatrud‑
nia równo 20 pracowników.

Dla ustalenia stanu zatrudnienia u danego pra‑
codawcy w celu stwierdzenia zastosowania usta‑
wy ważna jest liczba zatrudnionych pracowników 
w momencie zawiadomienia PUP, dokonanego 
na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy – przy planowa‑
nym zwolnieniu grupowym. Podobnie orzekł Sąd 
Rejonowy w Lublinie w wyroku z 22 listopada 
2013 r. (sygn. akt IV P 171/13). Sąd stwierdził, że 
ustawa o zwolnieniach grupowych wprost nie regu-
luje kwestii, według jakich wyznaczników i na jaki 
dzień należy ustalać liczbę zatrudnionych pracow-
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ników w danym zakładzie pracy. Przyjmuje się jed-
nak, że względy celowości, a zwłaszcza konieczność 
zagwarantowania pewności prawnej w stosunkach 
pracy, przemawiają za przyjęciem, że miarodaj-
nym momentem dla ustalenia liczby zatrudnionych 
pracowników jest moment rozpoczęcia procedury 
zwolnień grupowych, czyli moment zawiadomie-
nia urzędu pracy o zamiarze zwolnień grupowych. 
Możliwe jest także inne stanowisko w tej sprawie. 
Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
wyrażonym w piśmie z 18 czerwca 2015 r., określo‑
ny w art. 1 ust. 1 ustawy wymóg stanu zatrudnienia 
(tj. co najmniej 20 pracowników) należy odnosić do 
momentu składania wypowiedzenia lub zawierania 
porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy.

Zmniejszenie stanu zatrudnienia w trakcie doko‑
nywania zwolnienia grupowego poniżej 20 osób nie 
powoduje, że pracodawca może przerwać stosowa‑
nie ustawy. Inaczej jednak byłoby, gdyby np. praco‑
dawca zatrudniający 20 pracowników zwolnił 1 oso‑
bę z przyczyn niedotyczących pracownika, a dwa 
miesiące po rozwiązaniu z nią stosunku pracy za‑
mierzał zwolnić 10 osób. W tym przypadku stan za‑
trudnienia wynosi już bowiem 19 osób. 

Liczba zwalnianych pracowników

Zwolnienie grupowe występuje, gdy w okresie nie‑
przekraczającym 30 dni (termin 30‑dniowy liczymy 
od dnia wręczenia pierwszego wypowiedzenia bądź 
zawarcia pierwszego porozumienia stron dotyczące‑
go rozwiązania stosunku pracy) pracodawca zwal‑
nia z przyczyn niedotyczących pracowników okre‑
śloną w ustawie liczbę pracowników (patrz tabela). 

Wskaźnik zwolnień grupowych
Liczba zwalnianych 

pracowników Wielkość zatrudnienia

10 pracowników przy zatrudnieniu poniżej 100 osób

10% pracowników jeżeli w zakładzie pracy pracuje minimum 
100, lecz mniej niż 300 pracowników

30 pracowników w przypadku, gdy pracodawca zatrud-
nia co najmniej 300 pracowników

We wskazanych limitach musimy uwzględniać 
także osoby zwalniane na skutek zawartego porozu‑
mienia stron (ważne jest jednak to, że z inicjatywą 
takiego zwolnienia musi wystąpić pracodawca), je‑
żeli zwolnienie dotyczy co najmniej 5 pracowników. 

Zwolnienie mniejszej liczby pracowników będzie 
traktowane jako zwolnienie indywidualne. 

Przykład
Pracodawca zatrudniający 40 pracowników wypo-
wiedział umowy o pracę 9 z nich, zaś z 3 kolejnymi 
zawarł porozumienia stron dotyczące rozwiązania 
umów o pracę. Zwolnienie to nie jest zwolnieniem 
grupowym, gdyż nie został zachowany wymóg co 
najmniej 5 pracowników zwalnianych na podsta-
wie porozumienia stron. 

Obliczanie terminu

Aby zwolnienie miało charakter zwolnienia grupo‑
wego (a nie indywidualnego z przyczyn niedotyczą‑
cych pracowników), wskazana w tabeli liczba pra‑
cowników musi zostać zwolniona w ciągu 30 dni. 

Termin 30‑dniowy liczymy od dnia wręczenia 
pierwszego wypowiedzenia bądź zawarcia pierw‑
szego porozumienia stron dotyczącego rozwiąza‑
nia stosunku pracy. Nie ma tutaj znaczenia, w jakim 
momencie następuje to pierwsze wypowiedzenie, 
tzn. czy jest to początek miesiąca, jego koniec czy 
jakikolwiek inny dzień miesiąca. Termin 30‑dniowy 
liczy się według zasad wskazanych w art. 111 usta‑
wy – Kodeks cywilny. Przepis ten określa, że termin 
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostat‑
niego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego 
w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się 
przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarze‑
nie nastąpiło.

Przykład
Pracodawca zatrudnia 40 osób i jest zmuszo-
ny zwolnić 12 z nich. Pierwsze umowy o pracę 
(z 5 osobami) zostały rozwiązane za wypowiedze-
niem 6 czerwca 2015 r. Pozostałe osoby otrzymają 
wypowiedzenia 31 lipca 2015 r.
Wskazany w ustawie 30-dniowy okres należy li-
czyć nie od chwili rozwiązania pierwszych umów 
o pracę, lecz od momentu wręczenia pierwszych 
wypowiedzeń. Z przedstawionej sytuacji wyni-
ka, że wypowiedzenia pierwszej grupie pracowni-
ków zostały wręczone wcześniej, gdyż 6 czerwca 
2015 r. zakończył się bieg terminu wypowiedze-
nia. Jeżeli z końcem lipca 2015 r. planowane jest 
wręczenie pracownikom kolejnych wypowiedzeń, 
zwolnienie to (licząc całościowo) nie będzie zwol-
nieniem grupowym. 
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Porozumienie ze związkami 
zawodowymi

Zawarte z organizacją związkową porozumienie 
wiąże pracodawcę we wszystkich ustalonych w nim 
aspektach, a więc m.in. w zakresie kolejności doko‑
nywanych zwolnień, terminów dokonywania wypo‑
wiedzeń itp. Tak też orzekł Sąd Najwyższy w wy‑
roku z 20 czerwca 2006 r. (sygn. akt II PK 323/05, 
OSNP 2007/13–14/186). Podobnie Sąd Najwyższy 
uznał w wyroku z 24 listopada 2011 r. (sygn. akt I PK 
60/11, OSNP 2012/23–24/281). Nie oznacza to jed‑
nak, że każde naruszenie zasad ustalonych w porozu‑
mieniu będzie skutkować orzeczeniem o bezskutecz‑
ności wypowiedzenia lub przywróceniu pracownika 
do pracy – w przypadku zwolnień grupowych było‑
by to niecelowe lub wręcz niemożliwe. W tym przy‑
padku można mówić jedynie o odszkodowaniu za 
sprzeczne z prawem wypowiedzenie umowy. 

Przepisy dotyczące zwolnień grupowych zobowią‑
zują pracodawcę planującego zwolnienie grupowe do 
przeprowadzenia konsultacji z działającymi w zakła‑
dzie pracy związkami zawodowymi lub, w przypad‑
ku ich braku, z przedstawicielami pracowników wy‑
łonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 

Naruszenie szczególnego trybu zwolnień przewi‑
dzianego dla zwolnień grupowych (współpraca ze 
związkami zawodowymi lub przedstawicielami pra‑
cowników, dokonywanie zwolnień zgodnie z zawar‑
tym porozumieniem lub wydanym przez pracodawcę 
regulaminem) powoduje powstanie po stronie pra‑
cownika roszczeń przewidzianych w Kodeksie pracy. 

Przykład 
Pracodawca dokonał zwolnień z przyczyn niedoty-
czących pracowników. W związku ze zwolnieniami 
zawarł porozumienie ze związkiem zawodowym, 
które określało m.in. kolejność zwolnień. Jeden z pra-
cowników (zatrudniony na czas nieokreślony) został 
jednak zwolniony wcześniej niż planowano to w po-
rozumieniu. Zawarte ze związkiem zawodowym po-
rozumienie w kwestii zwolnień grupowych wiąże 
pracodawcę i w konsekwencji nie może on odstępo-
wać od jego postanowień – dotyczy to m.in. kolejno-
ści dokonywania zwolnień (wręczania wypowiedzeń 
poszczególnym osobom, jeżeli ustalono imienną li-
stę, bądź dokonywania zwolnień w poszczególnych 
działach, wydziałach itp.). Dlatego też wypowiedze-
nie wręczone „poza kolejnością”, które nie ma in-
nych podstaw niż zwolnienia z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników, należy uznać za wypowiedzenie 
dokonane sprzecznie z przepisami (inaczej byłoby, 
gdyby pracownik w tym czasie dał powody do wy-
powiedzenia mu stosunku pracy w związku np. z nie-
prawidłowym wykonywaniem obowiązków). 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 1, art. 2–4, art. 6, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 192),
ff art. 9 § 1, art. 45 § 1 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. 111 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539).

MAREK SKAŁKOWSKI – specjalista z zakresu prawa pracy

Czy pracownikowi zatrudnionemu w sierpniu 
należy oddać dzień wolny za święto
Obowiązuje u nas 3-miesięczny okres rozliczeniowy przypadający od 1 czerwca 
do 31 sierpnia 2015 r. Pracownicy pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin. 
Zatrudniliśmy pracownika od soboty 1 sierpnia 2015 r. Czy było to prawidłowe, jeżeli ten 
dzień jest u nas wolny od pracy? Czy temu pracownikowi będzie przysługiwać dzień 
wolny za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę, jeżeli oddaliśmy już taki wolny dzień 
pracownikom w czerwcu 2015 r. – pyta Czytelnik z Katowic.
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Mogli Państwo zatrudnić pracownika od 1 sierpnia 
2015 r., mimo że w tym dniu pracownik nie podjął pra‑
cy. Pracownikowi będzie też przysługiwał dodatkowy 
dzień wolny za święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (15 sierpnia), ponieważ tego dnia będzie 
już u Państwa zatrudniony, a nie odebrał tego dnia wol‑
nego w czerwcu, tak jak pozostali pracownicy.

Pracownik może zostać zatrudniony od dowolnego 
dnia. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy pierw‑
szy dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy czy 
dniem pracy. Stosunek pracy nawiązuje się bowiem 
w dniu określonym w umowie o pracę jako dzień roz‑
poczęcia pracy (art. 26 Kodeksu pracy). Jeżeli w umo‑
wie nie określono terminu rozpoczęcia pracy, do za‑
trudnienia dochodzi w dniu zawarcia umowy.

  Pracownikowi zatrudnionemu 
od soboty 1 sierpnia 2015 r. trzeba 
wpisać tę datę do umowy o pracę 
jako termin rozpoczęcia pracy.

Ponieważ w tym roku święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę, pra‑

cownikom, którzy mają ten dzień wolny z tytułu 
przeciętnie 5‑dniowego tygodnia pracy, trzeba od‑
dać dodatkowy dzień wolny. 

Święto, które przypada w sobotę, powodu‑
je, że taki dzień jest wolny z tytułu tego święta. 
Pracownikom należy natomiast zapewnić jeszcze 
dzień wolny z tytułu przeciętnie 5‑dniowego tygo‑
dnia pracy. Dzień ten trzeba wyznaczyć w okresie 
rozliczeniowym czasu pracy, w którym występu‑
je święto. W Państwa przypadku należy to zrobić 
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. Jeżeli 
zatrudnili Państwo pracownika od 1 sierpnia 2015 r., 
a dzień wolny za święto pozostali pracownicy ode‑
brali już w czerwcu, to trzeba nowo zatrudnionemu 
pracownikowi oddać dzień wolny do końca sierpnia. 
Wymiar czasu pracy pracownika będzie bowiem li‑
czony od dnia podjęcia zatrudnienia do końca okre‑
su rozliczeniowego. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 26, art. 130 ustawy z 26 czerwca 1998 r. – Kodeks pracy (j.t. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff art. 1 pkt 1 lit. i ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

BEATA SKROBISZ-KACZMAREK – radca prawny

Jak naliczać urlop wypoczynkowy 
nauczycielom w placówkach nieferyjnych
Nasze szkolne schronisko młodzieżowe zatrudnia wychowawców na 1/2 etatu. 
Pracownicy pracują zgodnie z harmonogramem również w soboty i niedziele. Mają oni 
prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego ze względu na zatrudnienie w placówce nie-
feryjnej. Ile faktycznie dni urlopu należy się wychowawcom, którzy pracują na 1/2 etatu? 
Czy urlopu należy udzielać również na soboty i niedziele, które są dla nich dniami pra-
cy? Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi za okres pracy od 1 września 2014 r. do 
31 sierpnia 2015 r. – pyta Czytelniczka z Wrocławia.

Wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 1/2 etatu 
są uprawnieni do 18 dni urlopu wypoczynkowego 
rocznie, co odpowiada 144 godzinom. Pracodawca 
udziela urlopu na dni pracy zgodnie z rozkładem 
czasu pracy, w tym również na sobotę i niedzielę. 
W przypadku zatrudnienia pracownika od 1 wrześ‑

nia danego roku, będzie mu przysługiwał urlop 
wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do 
okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, 
czyli 6 dni za 2014 r. i 12 dni za 2015 r.

Nauczycielom placówek nieferyjnych przysłu‑
guje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni ro‑



  nr 15/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 23

 PRAWO PRACY

boczych niezależnie od stażu pracy i poziomu wy‑
kształcenia (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika 
zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy 
nie jest taki sam jak pełnoetatowca. Obliczamy go 
w następujący sposób:

■■ Krok 1. Do podstawy obliczenia wymiaru urlo‑
pu niepełnoetatowca przyjmujemy wymiar okre‑
ślony dla pracownika pełnozatrudnionego, a więc 
w przypadku nauczycieli placówek nieferyjnych 
35 dni roboczych.

■■ Krok 2. Następnie ten wymiar urlopu zmniejsza‑
my proporcjonalnie do wymiaru etatu pracowni‑
ka (35 dni × 1/2 etatu).

■■ Krok 3. Niepełny dzień urlopu zaokrąglamy 
w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 ustawy 
– Kodeks pracy, dalej: k.p.), czyli 35 dni urlopu × 
1/2 etatu = 17,5, a po zaokrągleniu 18 dni urlopu.
W przypadku nauczycieli należy zwrócić uwa‑

gę na różnicę między wymiarem czasu pracy a wy‑
miarem zajęć (pensum). Czas pracy nauczyciela za‑
trudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może 
przekraczać 40 godzin na tydzień, a pensum (obo‑
wiązkowy tygodniowy wymiar zajęć) stanowi jedy‑
nie część całego czasu pracy (art. 42 ust. 1 Karty 
Nauczyciela). Wymiar czasu pracy nauczyciela za‑
trudnionego na 1/2 etatu będzie zatem wynosił 
20 godzin tygodniowo. Samo pensum nie może być 
podstawą do obliczenia wymiaru urlopu wypoczyn‑
kowego. Pracodawca udziela bowiem urlopu wy‑
poczynkowego pracownikowi na dni, które są dla 
niego dniami pracy zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy, a nie z rozkładem tygodnio‑
wego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowaw‑
czych i opiekuńczych (pensum). Przy rozliczaniu 
urlopu należy więc wziąć pod uwagę łączny wymiar 
czasu pracy nauczyciela. Jeżeli pracownik ma za‑
planowaną pracę w sobotę lub niedzielę, to urlopu 
należy mu udzielić na te dni.

Jeżeli sobota i niedziela są dniami pracy wyni-
kającymi z harmonogramu czasu pracy, to na te 
dni można udzielić pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego.

Urlopu udzielamy w wymiarze godzinowym, 
który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pra‑
cy pracownika w danym dniu (art. 1542 § 1 k.p.). Od 
tej zasady jest jeden wyjątek. Pracownikowi moż‑
na udzielić urlopu na część dobowego wymiaru cza‑
su pracy, gdy pozostał mu do wykorzystania urlop 
w wymiarze niższym niż czas pracy zaplanowany 
w danej dobie (art. 1542 § 4 k.p.).

Przykład
Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce niefe-
ryjnej pozostały do wykorzystania 2 godziny urlo-
pu wypoczynkowego. Ze względu na zatrudnienie 
na 1/2 etatu pracuje on od poniedziałku do piątku 
po 4 godziny. Pozostałe dni ma wolne. W takiej sy-
tuacji pracownikowi można udzielić 2 godzin urlo-
pu na część dnia pracy.

Przysługujący urlop wypoczynkowy przeliczamy 
na godziny, gdzie 1 dzień urlopu odpowiada 8 go‑
dzinom. Taki sam sposób przeliczania urlopu na go‑
dziny (1 dzień urlopu to 8 godzin) stosujemy rów‑
nież w przypadku pracowników niepełnoetatowych.

W placówkach nieferyjnych istnieje obowią‑
zek sporządzania planu urlopów. Sporządza się 
go na podstawie wniosków pracowników, jak też 
z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy, w szcze‑
gólności zapewnienia normalnego, nieprzerwanego 
toku pracy. Pracownik powinien korzystać z urlopu 
wypoczynkowego w terminach ustalonych w planie 
urlopów. Jeżeli jednak działająca w placówce za‑
kładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na 
nietworzenie takiego planu lub w szkole nie dzia‑
ła organizacja związkowa, pracodawca jest zwol‑
niony z takiego obowiązku. W takim przypadku 
pracodawca ustala indywidualnie z każdym pracow‑
nikiem termin korzystania przez niego z urlopu wy‑
poczynkowego (art. 163 § 11 k.p.).

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie 
są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawią‑
zania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku 
kalendarzowego ma prawo do urlopu wypoczynko‑
wego w wymiarze proporcjonalnym do przepraco‑
wanego okresu. Jeżeli umowa o pracę pracownika 
rozwiąże się 31 sierpnia 2015 r., urlop będzie mu 
przysługiwał jednie za 8 miesięcy. Wychowawca 
zatrudniony na 1/2 etatu będzie miał zatem 
w 2015 r. prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowe‑
go (18 dni × 8/12) za okres pracy od 1 stycznia do 
31 sierpnia 2015 r. oraz 6 dni za pracę od 1 wrze‑
śnia do 31 grudnia 2014 r. (18 dni × 4/12). ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 154 § 2, art. 1542, art. 1551, art. 163 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. 42 ust. 1, art. 64 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 357).
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ANNA PUSZKARSKA – radca prawny

Czy można stosować weksel 
w stosunkach pracy
Przepisy prawa pracy nie zakazują wprost stosowania weksli w stosunkach pracy. 
Jednak zdaniem Sądu Najwyższego posługiwanie się wekslem do zabezpieczenia rosz-
czeń pracodawcy wobec pracowników jest niezgodne z prawem. Stanowisko to po-
dzielają także resort pracy i PIP.

Przepisy ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) nie za‑
wierają wyraźnego zakazu wystawiania przez pod‑
władnych weksli w celu zabezpieczenia roszczeń 
pracodawcy ze stosunku pracy. Pracodawcy często 
rozważają zatem korzystanie z takiego zabezpiecze‑
nia, zwłaszcza w razie powierzenia zatrudnionemu 
mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. 
W takich sytuacjach nie wiadomo z góry, jaka będzie 
kwota roszczenia pracodawcy i termin zapłaty, dlate‑
go w grę wchodzą weksle in blanco, czyli weksle nie‑
zupełne w chwili wystawienia. Do weksla in blanco 
sporządza się z reguły porozumienie wekslowe (de‑
klarację wekslową), określające, kiedy i jak można 
uzupełnić taki weksel. 

Przykład
Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika 
magazynu – w celu zabezpieczenia roszczeń od-
szkodowawczych pracodawcy z tytułu ewentual-
nego niedoboru – wystawił i wręczył pracodawcy 
weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 
W razie stwierdzenia niedoboru, zakładając waż-
ność zobowiązania wekslowego, pracodawcy 
przysługiwałyby wobec podwładnego dwa rosz-
czenia – ze stosunku pracy oraz z weksla. Wybór 
między nimi należałby do pracodawcy, przy czym 
mógłby on tylko raz uzyskać zaspokojenie swojej 
wierzytelności. Suma wekslowa, na jaką praco-
dawca miałby prawo wypełnić weksel, nie mogła-
by przekraczać wysokości niedoboru obciążające-
go pracownika.

Posiadanie weksla ułatwia wierzycielowi docho‑
dzenie roszczeń. Na podstawie art. 485 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) sąd w postę‑
powaniu nakazowym wydaje nakaz zapłaty prze‑
ciwko osobie zobowiązanej z należycie wypełnio‑
nego weksla, którego prawdziwość i treść nie budzą 
wątpliwości. Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że 
pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia 
nakazu zaspokoić w całości roszczenie wraz z kosz‑
tami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Nakaz 
zapłaty wydany na podstawie weksla staje się na‑
tychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspo‑
kojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów 
sąd może jednak na wniosek pozwanego wstrzymać 
wykonanie tego nakazu (art. 492 § 3 k.p.c.).

W przypadku sporu z pracownikiem i dochodzenia 
roszczeń z weksla przed sądem może się jednak oka‑
zać, że sąd uzna zobowiązanie wekslowe podwładne‑
go za nieważne. Podnosi się bowiem, że nie można 
obciążać pracownika odpowiedzialnością za szkodę 
wyrządzoną pracodawcy bez udowodnienia przesła‑
nek tej odpowiedzialności określonych w Kodeksie 
pracy. Takie stanowisko prezentuje obecnie zarówno 
Sąd Najwyższy, jak i resort pracy oraz PIP. 

Zakres odpowiedzialności

Przepisy Kodeksu pracy regulujące zasady odpo‑
wiedzialności materialnej pracowników wyodręb‑
niają 2 typy tej odpowiedzialności: 
1)  na zasadach ogólnych – za szkodę spowodowa‑

ną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
obowiązków pracowniczych (art. 114–122 k.p.) oraz 

2)  za szkodę w powierzonym mieniu (art. 124–127 k.p.). 
W razie dochodzenia od pracownika odszkodo‑

wania na zasadach ogólnych na pracodawcy ciąży 
obowiązek udowodnienia szkody, winy podwładne‑
go oraz normalnego związku przyczynowego mię‑
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dzy powstaniem szkody a zachowaniem pracowni‑
ka. Niewykazanie choćby jednej z tych przesłanek 
spowoduje oddalenie powództwa. W razie wyrzą‑
dzenia szkody z winy nieumyślnej pracownik pono‑
si odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty 
pracodawcy (bez uwzględnienia utraconych korzy‑
ści), a odszkodowanie nie może przewyższać kwoty 
3‑miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pra‑
cownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Tylko w sy‑
tuacji, gdy pracownik wyrządził szkodę umyślnie, jest 
zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

  Pracownik, który umyślnie 
wyrządził szkodę pracodawcy, jest 
zobowiązany do jej naprawienia 
w pełnej wysokości.

W przypadku dochodzenia przez pracodawcę 
roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu pracy 
o odpowiedzialności pracownika za powierzone mie‑
nie, obowiązuje nieco inny rozkład ciężaru dowodu. 
Pracodawca musi wykazać wyłącznie powierzenie 
mienia i wyrządzoną szkodę. Pracownik odpowiada 
za nią w pełnej wysokości. Może uwolnić się od tej 
odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powsta‑
ła z niezależnych od niego przyczyn, a w szczegól‑
ności na skutek niezapewnienia przez pracodawcę 
warunków umożliwiających zabezpieczenie powie‑
rzonego mienia. Istnienie zobowiązania wekslowe‑
go pogorszyłoby sytuację zatrudnionego. Miałoby to 
znaczenie zwłaszcza w razie przeniesienia przez pra‑
codawcę weksla na inną osobę (indos). 

Przykład
Pracownik, któremu powierzono służbowy lap-
top z obowiązkiem zwrotu, wręczył pracodawcy 
jako zabezpieczenie weksel własny in blanco. Do 
tego weksla sporządzono deklarację wekslową. 
Pracodawca uzupełnił jednak weksel niezgodnie 
z tą deklaracją i przeniósł go przez indos na inną 
osobę. W takim przypadku pracownik nie mógłby 
w procesie wekslowym bronić się zarzutami, że uzu-
pełnienie weksla, stanowiącego podstawę powódz-
twa, nastąpiło niezgodnie z deklaracją. Podnoszenie 
takich zarzutów byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby 
posiadacz weksla, niebędący jego bezpośrednim 
odbiorcą, nabył weksel w złej wierze albo przy jego 
nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Nieważność zobowiązania

We wcześniejszych orzeczeniach Sądu Najwyższego 
przyjmowano dopuszczalność stosowania zabezpie‑
czeń wekslowych w stosunkach pracy. Jednym z takich 
orzeczeń jest wyrok SN z 3 czerwca 1969 r. (sygn. akt 
III PRN 35/69, OSNC 1970/3/47). Sąd uznał, że de‑
klaracja wekslowa stwierdzająca wyrażenie zgody na 
uzupełnienie weksla in blanco do oznaczonej w niej 
wysokości w związku z niewyliczeniem się kierow‑
nika sklepu (będącego wystawcą weksla in blanco) 
z towarów przyjętych przez niego do sklepu, dotyczy 
tylko tego sklepu, którego kierownictwo powierzono 
wystawcy weksla na podstawie umowy obowiązują‑
cej w chwili udzielenia zabezpieczenia wekslowego. 
Nie dotyczy to sytuacji, gdy w treści tej deklaracji wy‑
raźnie objęto odpowiedzialnością wekslową także wy‑
równanie niedoboru, jaki wynikł w innej placówce po 
przeniesieniu do niej wystawcy weksla za jego zgo‑
dą. Natomiast w wyroku SN z 18 marca 1998 r. (sygn. 
akt I PKN 436/97, OSNP 1999/4/126) podkreślo‑
no, że abstrakcyjny charakter zobowiązania z weksla 
in blanco nie zwalnia sądu z obowiązku ustalenia, czy 
i w jakim zakresie pracownik ponosi odpowiedzial‑
ność za szkodę powstałą w powierzonym mu mieniu, 
a w konsekwencji – czy wypełnienie weksla jest zgod‑
ne z deklaracją wekslową. 

Później nastąpiła jednak zmiana linii orzeczni‑
czej. W wyroku z 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt II 
PK 159/10, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) SN 
przyjął, że ani przepisy, ani zasady prawa pracy nie 
przewidują stosowania przepisów prawa wekslowe‑
go do stosunku pracy. Przepisy i zasady prawa pracy, 
w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, 
określającym zasady odpowiedzialności materialnej 
pracowników, wykluczają wystawienie weksla gwa‑
rancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracowni‑
ka w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel 
jest nieważny z mocy prawa. Sąd Najwyższy pod‑
kreślił, że dochodzenie przez pracodawców rosz‑
czeń z tytułu każdego rodzaju odpowiedzialności 
materialnej pracowników wymaga zawsze ustale‑
nia podstaw, przesłanek i zasad jej ponoszenia przez 
pracownika według przepisów Kodeksu pracy.

Stanowisko to podziela resort pracy. W piśmie 
MPiPS z 3 kwietnia 2013 r. wyjaśniono, że posłu-
giwanie się wekslem do zabezpieczenia roszczeń 
pracodawcy wobec pracownika powstałych ze sto-
sunku pracy jest działaniem niezgodnym z prawem. 
Podstawą takiego działania pracodawcy nie może 
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być art. 300 k.p. Artykuł ten nie przewiduje bowiem 
możliwości stosowania w sprawach nieunormo-
wanych przepisami prawa pracy innych przepisów 
prawa cywilnego niż Kodeks cywilny, a zatem tak-
że prawa wekslowego. Również zgodnie z wyjaśnie‑
niami PIP (www.pip.gov.pl) zasady odpowiedzialno‑
ści materialnej pracowników reguluje Kodeks pracy 
i w tym zakresie należałoby uznać za niedopuszczal‑
ne stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń 
pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pra‑
cownika. PIP podkreśliła jednak, że z uwagi na brak 
jednoznacznych zapisów ustawowych, które wprost 
wyłączałyby stosowanie weksli w stosunkach pra‑
cy, pojawiające się w tej kwestii wątpliwości mogły‑
by zostać rozstrzygnięte wyłącznie na drodze legi‑
slacyjnej. Prace legislacyjne podjęte w tym zakresie 
po wskazanym wyżej wyroku SN nie zostały jednak 
zakończone (por.: www.sejm.gov.pl, nr druku 1752).

  Odpowiedzialność pracowników 
reguluje Kodeks pracy, jednak 
nie zakazuje wprost stosowania 
weksli w stosunkach pracy.

Przykład
Po zakupieniu nowych maszyn produkcyjnych 
spółka uzyskała od obsługujących je pracowników 
weksle własne in blanco, które zgodnie ze sporzą-
dzonymi deklaracjami wekslowymi miały zabez-
pieczać roszczenia spółki o odszkodowanie w ra-
zie uszkodzenia tych maszyn przez zatrudnionych. 
Wkrótce potem jedna z maszyn została nieumyśl-
nie uszkodzona przez pracownika. Spółka chce 
uzupełnić otrzymany weksel i dochodzić na jego 
podstawie zapłaty w postępowaniu nakazowym. 
W takim przypadku powinna pamiętać, że docho-
dzone przez nią odszkodowanie nie może przekra-
czać kosztu naprawy uszkodzonej maszyny i nie 
może obejmować korzyści utraconych przez spół-
kę z powodu przerwy w produkcji spowodowanej 
awarią tego urządzenia. Odszkodowanie nie może 
także przewyższać kwoty 3-miesięcznego wyna-
grodzenia przysługującego podwładnemu, który 
uszkodził maszynę, w dniu wyrządzenia szkody. 
Spółka musi także liczyć się z tym, że sąd rozpo-
znający tę sprawę uwzględni wykładnię przepisów 
dokonaną przez Sąd Najwyższy i uzna zobowiąza-
nie wekslowe pracownika za nieważne.

Inne sposoby zabezpieczenia 

Nie tylko weksel jest kwestionowany jako sposób 
zabezpieczenia roszczeń pracodawcy względem 
pracownika. Sąd Najwyższy w wyroku z 8 stycznia 
2008 r. (sygn. akt II PK 120/07, OSNP 2009/3–4/40) 
wyjaśnił, że na wypadek wyrządzenia pracodawcy 
przez podwładnego szkody wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków pracow‑
niczych (art. 114 i następne k.p.) nie można zastrzec 
kary umownej. Wątpliwości budzi także dopusz‑
czalność poddania się egzekucji w akcie notarial‑
nym, który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pie‑
niężnej do wysokości określonej w tym akcie, gdy 
w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależ‑
nione jest wykonanie obowiązku, jak również ter‑
min, do którego wierzyciel może wystąpić o nada‑
nie temu aktowi klauzuli wykonalności (art. 777 § 1 
pkt 5 k.p.c.). 

W opinii Sądu Najwyższego z 23 września 
2013 r. dotyczącej projektu nowelizacji Kodeksu 
pracy (www.sejm.gov.pl, druk nr 1752) stwierdzo‑
no, że wyłączenie przez ustawodawcę możliwości 
poddania się przez pracownika egzekucji w ak‑
cie notarialnym w celu zabezpieczenia przyszłych 
wierzytelności pracodawcy nie miałoby dosta‑
tecznego uzasadnienia potrzebą ochrony pracow‑
nika jako słabszej strony stosunku pracy. W opi‑
nii tej podkreślono jednak, że poddanie się przez 
pracownika egzekucji w akcie notarialnym nie 
zmienia zasad odpowiedzialności odszkodowaw‑
czej pracownika określonych w Kodeksie pracy, 
lecz stwarza tylko tytuł egzekucyjny, który – po 
nadaniu klauzuli wykonalności – umożliwi pro‑
wadzenie egzekucji wobec dłużnika bez koniecz‑
ności postępowania przed sądem. W razie egze‑
kwowania niezasadnych roszczeń pracownikowi 
przysługiwałoby powództwo przeciwegzekucyjne 
(art. 840 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 114–127, art. 300 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. 1, art. 10, art. 11, art. 101 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – 
Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2012 
r. poz. 1529),
ff art. 485 § 2, art. 492 § 3, art. 777 § 1 pkt 5, art. 840 § 1 pkt 1 i 2 
ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne-
go (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539),
ff art. 483 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539). 
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IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Jak wyliczyć wynagrodzenie  
i ekwiwalent za urlop pracownikowi,  
który nie przepracował pełnego miesiąca
Proszę o podanie wyliczenia wynagrodzenia pracownika zatrudnionego od 1 do 
12 lipca 2015 r. ze stawką miesięczną 1900 zł. Pracownik pracował po 5 dni w tygo-
dniu po 8 godzin. W okresie zatrudnienia miał 10 godzin nadliczbowych (z dodat-
kiem 50%). Jak wypłacić mu wynagrodzenie oraz ekwiwalent za urlop wypoczynko-
wy (w skali roku przysługuje mu 26 dni)? Pracownik nie przepracował 3 miesięcy, jak 
zatem należy wyliczyć mu średnie wynagrodzenie z 3 miesięcy potrzebne do wyliczeń 
ekwiwalentu? Czy przy liczeniu ekwiwalentu ma znaczenie dodatek za pracę w go-
dzinach nadliczbowych, czy istotna jest tylko stawka miesięczna – pyta Czytelniczka 
z Mławy.

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wy‑
sokości 660,40 zł, wynagrodzenie z dodatkiem 
za pracę w godzinach nadliczbowych w kwo‑
cie 154,95 zł oraz 334,80 zł ekwiwalentu za nie‑
wykorzystany urlop wypoczynkowy, czyli łącznie 
1150,15 zł.

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego 
w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za prze‑
pracowaną część miesiąca, gdy okres pozostawania 
pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełne‑
go miesiąca, należy miesięczną stawkę wynagro‑
dzenia podzielić przez liczbę godzin przypadają‑
cych do przepracowania w danym miesiącu (w lipcu 
– 184 godziny) i otrzymaną kwotę pomnożyć przez 
liczbę godzin, których pracownik nie przepraco‑
wał (120 godzin – od 13 do 31 lipca). Tak obliczoną 
kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodze‑
nia przysługującego za cały miesiąc.

Krok 1. Obliczamy wynagrodzenie pracownika 
należne za lipiec:

■■ 1900 zł : 184 godziny do przepracowania w lipcu 
– 10,33 zł (wynagrodzenie za 1 godzinę),

■■ 10,33 zł × 120 godzin = 1239,60 zł (wynagrodze‑
nie za nieprzepracowane godziny w lipcu),

■■ 1900 zł – 1239, 60 zł = 660,40 zł (wynagrodzenie 
należne w lipcu).

Pracownikowi przysługuje także normalne wy‑
nagrodzenie powiększone o dodatek za pracę 
w godzinach nadliczbowych (50%) za 10 godzin 
nadliczbowych.

Normalne wynagrodzenie pracownika to 
1900 zł miesięcznie, czyli 10,33 zł za godzinę 
w lipcu. Tyle samo wynosi wynagrodzenie będące 
podstawą dodatku za pracę w godzinach nadlicz‑
bowych. 

Krok 2. Obliczamy wynagrodzenie pracownika 
za pracę w godzinach nadliczbowych:

■■ 10 × 10,33 zł = 103,30 zł (normalne wynagrodze‑
nie za 10 godzin),

■■ 10 × 50% × 10,33 zł = 51,65 zł (dodatek za pracę 
w godzinach nadliczbowych),

■■ 103,30 zł + 51,65 zł = 154,95 zł (należność za 
pracę w godzinach nadliczbowych).
Przy ustalaniu prawa do urlopu wypoczynkowe‑

go niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla się 
w górę do pełnego miesiąca. Za ten okres przysłu‑
guje mu więc 1/12 z 26 dni, czyli 3 dni (po zaokrą‑
gleniu do pełnych dni w górę) urlopu, co w przeli‑
czeniu daje 24 godziny (3 × 8 godzin).

Obliczając ekwiwalent za niewykorzysta‑
ny urlop, należy wziąć pod uwagę nie tylko stałe 
miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1900 zł, 
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lecz także pozostałe składniki wynagrodzenia. 
Zasadniczo składniki te uzyskane przez pracow‑
nika w okresie 3 miesięcy poprzedzających mie‑
siąc nabycia prawa do ekwiwalentu uwzględnia 
się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przecięt‑
nej wysokości z okresu 3 miesięcy. W tym jednak 
przypadku pracownik nie przepracował 3 miesię‑
cy, dlatego faktycznie uzyskane przez niego wy‑
nagrodzenie w okresie zatrudnienia należy podzie‑
lić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało 
to wynagrodzenie (8 dni), a otrzymany wynik po‑
mnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepra‑
cowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgod‑
nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy 
(23 dni).

Krok 3. Obliczamy ekwiwalent pieniężny za 
urlop wypoczynkowy:

■■ 660,40 zł + 154,95 zł = 815,35 zł (łączne wyna‑
grodzenie za lipiec),

■■ 815,35 zł : 8 dni = 101,92 zł (wynagrodzenie 
dzienne),

■■ 101,92 zł × 23 dni = 2344,16 zł (podstawa wymia‑
ru ekwiwalentu).
Podstawę wymiaru dzielimy przez tzw. współ‑

czynnik urlopowy (w 2015 r. wynosi 21):

■■ 2344,16 zł : 21 = 111,63 zł (ekwiwalent za 1 dzień 
urlopu),

■■ 111,63 zł : 8 godzin = 13,95 zł (ekwiwalent 
za 1 godzinę urlopu),

■■ 13,95 zł × 24 godziny = 334,80 zł (ekwiwalent 
za niewykorzystany urlop).
Rozliczając się z pracownikiem, powinni Państwo 

wypłacić mu wynagrodzenie w wysokości 660,40 zł, 
wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach 
nadliczbowych w kwocie 154,95 zł oraz 334,80 zł 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczyn‑
kowy, czyli łącznie 1150,15 zł. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 171 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, § 14–19 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, usta-
lania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwi-
walentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm Dz.U. 
z 2009 r. Nr 174, poz. 1353),
ff § 12 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu usta-
lania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wy-
nagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz in-
nych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, 
poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292).

MAREK ROTKIEWICZ – specjalista ds. zatrudnienia

Czy można jednocześnie nie wypłacić 
wynagrodzenia i nałożyć karę pieniężną 
za nieusprawiedliwioną nieobecność
Pracownik nie przyszedł do pracy i nie usprawiedliwił później tej nieobecności. Jakie 
konsekwencje poniesie w zakresie wynagrodzenia? Czy mogę pracownikowi potrącić 
wynagrodzenie za ten dzień z należnej mu pensji i jednocześnie nałożyć na niego karę 
pieniężną – pyta Czytelnik z Przemyśla.

Pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za 
ten dzień, gdyż przysługuje ono tylko za pracę wyko‑
naną. Niezależnie od tego może go Pan ukarać karą 
pieniężną za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia.

Poza wyjątkami ściśle określonymi w przepi‑
sach wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wy‑
konaną. Opuszczając pracę bez usprawiedliwienia, 
pracownik nie wypełnia swojego podstawowego 
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obowiązku, jakim jest świadczenie pracy na rzecz 
pracodawcy. Pracodawca nie musi więc wypłacać 
pracownikowi za ten czas wynagrodzenia.

  Pozbawienie pracownika 
prawa do wynagrodzenia 
za dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności nie jest karą.

Czym innym jest natomiast kara porządkowa na‑
kładana na pracownika za naruszenie obowiązków 
pracowniczych. Możliwość jej nałożenia wynika 
z uprawnienia pracodawcy do dyscyplinowania pra‑
cowników w sytuacjach, w których nie przestrze‑
gają oni m.in. ustalonych w zakładzie pracy zasad 
potwierdzania przybycia i obecności oraz usprawie‑
dliwiania nieobecności w pracy.

Za opuszczenie pracy bez usprawiedliwie‑
nia można na pracownika nałożyć karę pieniężną. 
Nie może ona być wyższa od jednodniowego wy‑
nagrodzenia pracownika. To, że pracownik utracił 
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności prawo 
do wynagrodzenia, nie jest karą, ponieważ wynika 
bezpośrednio z konstrukcji przepisów dotyczących 
wynagrodzenia za pracę. Może Pan zatem, oprócz 
niewypłacenia wynagrodzenia za ten dzień (jako 
nieprzysługującego z mocy przepisów prawa pra‑
cy), ukarać tę osobę także karą porządkową mak‑
symalnie w wysokości równej wynagrodzeniu za je‑
den dzień pracy.

  Pracownika można 
ukarać karą pieniężną 
w razie nieusprawiedliwionej 
nieobecności.

Obliczając wynagrodzenie za jeden dzień pracy, 
posługujemy się tzw. współczynnikiem urlopowym. 
Wynagrodzenie za jeden dzień pracy:

■■ w przypadku wynagrodzenia w zmiennej wyso‑
kości ustalamy, dzieląc średnie miesięczne wy‑
nagrodzenie z 3 ostatnich miesięcy przez współ‑
czynnik urlopowy (w 2015 r. wynosi on 21),

■■ w odniesieniu do wynagrodzenia ustalonego 
w stałej wysokości ustalamy, dzieląc wynagro‑
dzenie z danego miesiąca przez współczynnik 
urlopowy.
Gdy pracownik pracuje w systemie czasu pra‑

cy, który charakteryzuje się zmiennymi długościa‑

mi dobowego wymiaru czasu pracy, musimy jeszcze 
podzielić wynik przez liczbę odpowiadającą dobo‑
wej normie czasu pracy obowiązującej pracowni‑
ka, a następnie otrzymaną kwotę pomnożyć przez 
liczbę godzin, które pracownik w danym dniu miał 
przepracować. 

Przykład
Pracownik pracujący w podstawowym systemie 
czasu pracy otrzymuje 2000 zł stałego wynagro-
dzenia i dodatkowo premię zależną od wyników 
sprzedaży – między 500 a 1000 zł miesięcznie. 
W ciągu 3 miesięcy poprzedzających lipiec 2015 r. 
(miesiąc, w którym nie stawił się do pracy), otrzy-
mał oprócz stałego wynagrodzenia premie w wy-
sokości:
– w czerwcu – 500 zł,
– w maju – 850 zł,
– w kwietniu – 600 zł. 

W celu ustalenia wynagrodzenia za 1 dzień należy:

Krok 1. Obliczyć średnią z premii otrzymanych 
w ciągu 3 miesięcy poprzedzających lipiec:

500 zł + 850 zł + 600 zł = 1950 zł,
1950 zł : 3 = 650 zł.

Krok 2. Ustalić wynagrodzenie za 1 dzień:

2000 zł (stałe wynagrodzenie) + 650 zł (średnia 
z premii) = 2650 zł,
2650 zł : 21 (współczynnik urlopowy obowiązują-
cy w 2015 r.) = 126,19 zł.

Wynagrodzenie za 1 dzień pracy pracownika wy-
nosi 126,19 zł.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 80 i 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pra-
cy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),
ff § 2 ust. 1 pkt 10 i § 13 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w spra-
wie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywa-
nia pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę ob-
liczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych 
do wynagrodzenia 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 § 15–19 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, 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).
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ZUS oskładkowanie kontraktu menedżerskiego

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – radca prawny, ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

Jak prawidłowo oskładkować menedżera
przedsiębiorcę zgodnie z najnowszym 
orzecznictwem Sądu Najwyższego
Oskładkowanie kontraktu menedżerskiego budzi wiele wątpliwości, szczególnie w sytu-
acji, gdy menedżer świadczy usługi zarządzania w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. Dotychczas w orzecznictwie dominował pogląd, że kontrakt menedżer-
ski nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jednak w świetle 
najnowszej uchwały SN mającej moc zasady prawnej (sygn. akt III UZP 3/13) menedżer 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym nie jako przedsiębiorca, lecz z ty-
tułu kontraktu menedżerskiego (jako zleceniobiorca).

Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną. 
Polega on na wykonywaniu czynności zarządzania 
przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsię‑
biorcy, na jego rachunek i ryzyko, bez podległości 
służbowej zarządcy i bez kierownictwa dającego 
zlecenie, za określonym wynagrodzeniem. Umowa 
menedżerska może mieć formę:

■■ umowy o pracę lub
■■ umowy o świadczenie usług, do której stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniach.
Najczęściej jednak jest to umowa cywilnoprawna 

(o charakterze umowy zlecenia) – umowa o zarzą‑
dzanie, która jest zwykle zawierana w ramach pro‑
wadzonej działalności gospodarczej.

Przychody uzyskane na podstawie umów o zarzą‑
dzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżer‑
skich lub umów o podobnym charakterze, w tym 
także przychody z tego rodzaju umów zawiera‑
nych w ramach prowadzonej przez podatnika po‑
zarolniczej działalności gospodarczej uważa się za 
przychody z działalności wykonywanej osobiście 
(art. 13 pkt 9 updof).

  W rozumieniu przepisów 
podatkowych przychód 
uzyskiwany przez menedżera 
jest przychodem z działalności 
wykonywanej osobiście.

Oskładkowanie kontraktu 
menedżerskiego w ramach 
działalności gospodarczej

Zdaniem ZUS, menedżer, który prowadzi działal‑
ność wyłącznie w zakresie zarządzania i w ramach 
tej działalności zawiera umowę menedżerską, pod‑
lega ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z tytu‑
łu zawartej umowy. W tej sytuacji nie dochodzi do 
zbiegu tytułów do ubezpieczeń, bowiem przychód 
menedżer uzyskuje tylko i wyłącznie z kontraktu 
menedżerskiego.

Wynika to z faktu, że dla celów podatkowych 
przychód z tej umowy jest traktowany jako przychód 
z działalności wykonywanej osobiście, a nie z dzia‑
łalności gospodarczej. Zatem kontrakt menedżerski 
stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych. 
Według ZUS nie jest to umowa wykonywana w ra‑
mach działalności. Menedżer jest więc traktowany 
jak zleceniobiorca. Oznacza to, że na podstawie art. 6 
ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy systemowej 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalne‑
mu i rentowym od dnia oznaczonego w umowie jako 
dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwią‑
zania lub wygaśnięcia tej umowy. Obowiązkowe jest 
także ubezpieczenie wypadkowe (art. 12 ust. 1 usta‑
wy systemowej). Natomiast do ubezpieczenia choro‑
bowego może przystąpić dobrowolnie, na swój wnio‑
sek (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej).
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Menedżer jest także objęty obowiązkowo ubez‑
pieczeniem zdrowotnym (art. 66 ust. 1 pkt 1e usta‑
wy zdrowotnej).

Przykład
Marcin P. prowadzi działalność gospodarczą od 
2011 r. Przedmiotem działalności jest wyłącznie 
zarządzanie przedsiębiorstwem. Z tytułu działal-
ności Marcin P. podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowe-
mu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Od 9 lipca 2015 r. zawarł ze spółką akcyjną kon-
trakt menedżerski na kwotę 10 000 zł. W tym 
przypadku obowiązkowym tytułem do ubezpie-
czeń będzie kontrakt menedżerski. Marcin P. bę-
dzie podlegał więc ubezpieczeniom na takich sa-
mych zasadach, jak zleceniobiorcy. 
Spółka powinna go zgłosić do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na dru-
ku ZUS ZUA od 9 lipca br. z kodem 04 11 xx. 
Składki będą naliczane od przychodu, tj. od kwo-
ty 10 000 zł.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Jeżeli menedżer osiąga przychody w ramach po‑
zarolniczej działalności gospodarczej (w rozumie‑
niu przepisów podatkowych) i jednocześnie osią‑
ga przychody na podstawie umowy o zarządzanie 
(przychody z działalności wykonywanej osobiście), 
następuje wówczas zbieg tytułów do ubezpieczeń 
społecznych.

W sytuacji gdy podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne z tytułu kontraktu mene‑
dżerskiego jest równa lub wyższa od obowiązują‑
cej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek 
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, 
osoba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytu‑
łu, który powstał najwcześniej. Może także zmie‑
nić tytuł do ubezpieczeń (art. 9 ust. 2 ustawy sys‑
temowej).

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą 
działalność obowiązują następujące podstawy wy‑
miaru składek:

■■ 60% prognozowanego przeciętnego wynagro‑
dzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 
kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek emerytalnych i rentowych (art. 18 ust. 8 

ustawy systemowej) – tj. 2375,40 zł w 2015 r., 
lub

■■ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a 
ust. 1 ustawy systemowej) – 525 zł. 

Jeżeli natomiast z kontraktu menedżerskiego 
podstawa wymiaru składek jest niższa od obowiązu‑
jącej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek 
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, to 
na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy systemowej pod‑
lega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal‑
nemu i rentowym z tytułu działalności gospodar‑
czej. Może wówczas dobrowolnie, na swój wniosek, 
przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rento‑
wych również z tytułu kontraktu menedżerskiego.

W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić 
zarówno:

■■ z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
jak i 

■■ z kontraktu menedżerskiego.
Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej 

niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpie‑
czenia zdrowotnego, to składkę na to ubezpieczenie 
opłaca z każdego z tych tytułów odrębnie (art. 82 
ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Przykład
Maria B. od stycznia 2014 r. zarządza spółką ak-
cyjną na podstawie kontraktu menedżerskiego. 
Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu 
oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na swój wnio-
sek przystąpiła także do dobrowolnego ubezpie-
czenia chorobowego. Miesięczne wynagrodze-
nie wynosi 12 000 zł. Od 2 lipca 2015 r. Maria B. 
rozpoczęła działalność gospodarczą w zakre-
sie doradztwa i szkoleń, z tytułu której także osią-
ga przychody. Jako początkujący przedsiębiorca 
może opłacać składki na preferencyjnych warun-
kach. Ponieważ z umowy o zarządzanie Maria B. 
osiąga przychód przewyższający obowiązującą 
ją podstawę wymiaru składek z tytułu działalno-
ści (525 zł), może wybrać tytuł do obowiązkowych 
ubezpieczeń, a z drugiego tytułu będzie podlegać 
obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Takie stanowisko ZUS potwierdza także w wy‑
danych dotychczas interpretacjach indywidualnych. 
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Wybrane interpretacje potwierdzające stanowisko ZUS

Numer interpretacji ZUS Uzasadnienie interpretacji

DI/100000/43/961/2014, 
wydana 13 sierpnia 2014 r. 
przez ZUS O/Gdańsk

„(…) w sytuacji, gdy osoba świadcząca usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego w ramach 
działalności gospodarczej uzyskuje przychody z działalności wykonywanej osobiście, to umowa 
kontraktu menedżerskiego jest tytułem do ubezpieczeń społecznych, a nie jest umową wykony-
waną w ramach działalności gospodarczej. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy jedynym 
przedmiotem działalności jest świadczenie usług tego typu na rzecz innego podmiotu, przy czym 
prowadzący działalność nie uzyskuje jakichkolwiek innych przychodów poza tymi wynikającymi 
z kontraktów menedżerskich. (…)”.

DI/200000/451/84/2013, 
wydana 14 lutego 2013 r. 
przez ZUS O/Lublin

„(…) w sytuacji, gdy w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dana 
osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów 
podatkowych) i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menedżerskiego (przycho-
dy z działalności wykonywanej osobiście), następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych 
pozwalający po spełnieniu określonych ustawowo warunków wybrać tytuł do objęcia obowiązkiem 
ubezpieczeń społecznych (…)”.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Z dotychczasowych orzeczeń SN wynikało, że 
menedżer powinien opłacać składki tylko z działal‑
ności gospodarczej. W wyroku z 9 grudnia 2008 r., 
(sygn. akt I UK 138/08) SN stwierdził, że: (…) 
Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spół-
ką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 
pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. 
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jako źródła przycho-
du z działalności wykonywanej osobiście, nie stano-
wią samodzielnej podstawy podlegania ubezpiecze-
niom społecznym z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585 ze zm.), jeżeli są realizowane w ramach po-
zarolniczej działalności gospodarczej. 

Także w uzasadnieniu wyroku z 23 czerwca 
2009 r. (sygn. akt III UK 24/09) SN wskazał, że (…) 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, zajmują się 
odrębnymi przedmiotami regulacji. Działalność 
gospodarcza stanowi wspólną podstawę do stoso-
wania ich obu. Działalność ta stanowi podstawę 
podlegania ubezpieczeniom społecznym, a z dru-
giej strony podlega ustawie podatkowej. Ustawa 
podatkowa nie określa jednak co stanowi podsta-
wę podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom 
społecznym, gdyż samodzielnie reguluje to usta-
wa systemowa. O ile art. 13 pkt 6 stanowi podsta-
wę prawną do kwalifikacji przychodu jako uzyski-
wanego z działalności wykonywanej osobiście, to 
dalej nie jest uprawnione wnioskowanie, że jedno-
cześnie wyznacza podstawę ubezpieczenia społecz-

nego z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych. Przepis art. 13 pkt 6 ustawy 
podatkowej nie ingeruje w ustrojowe podstawy 
działalności gospodarczej, a dotyczy tylko opo-
datkowania i taka jest jego przedmiotowa grani-
ca regulacji (…). Należało więc oddzielić opodat-
kowanie od podstawy podlegania ubezpieczeniom 
społecznym. Kwalifikacja, że przychód z umów zle-
conych przez niektóre organy władzy lub admini-
stracji (art. 13 pkt 6 ustawy podatkowej) stanowi 
przychód z działalności wykonywanej osobiście, 
nie wyłączała podstawy ubezpieczeń społecznych, 
którą była działalność gospodarcza ubezpieczone-
go (zainteresowanego), w ramach której mógł za-
wierać i realizować umowy zlecenia.

Jednak w wyroku z 12 listopada 2014 r. (sygn. akt 
I UK 126/14) SN zmienił swój pogląd i podzielił sta‑
nowisko ZUS. Sąd stwierdził bowiem, że (…) człon-
kowie zarządów spółek, mający zawarte kontrakty 
menedżerskie, powinni być zgłaszani do ZUS jako 
zleceniobiorcy, niezależnie od tego, czy w kontrak-
cie występują jako osoby fizyczne, czy jako przed-
siębiorcy prowadzący działalność w zakresie zarzą-
dzania. Płatnikiem jest wówczas zatrudniająca ich 
spółka.

W związku z tym, że dotychczasowa linia orzecz‑
nicza była niejednolita, 17 czerwca 2015 r. zebrał 
się skład 7 sędziów SN i podjął uchwałę (sygn. akt 
III UZP 2/15), w której uznał, że menedżerowie, 
wykonujący umowy o zarządzanie (umowy o świad‑
czenie usług) w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, obowiązkowo podlegają ubezpiecze‑
niom społecznym z tytułu tej umowy (na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej), a nie z tytułu 
działalności gospodarczej.
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uwzględnianie premii uznaniowej w podstawie wymiaru zasiłku ZUS

Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady 
prawnej oraz zastrzegł, że przedstawiona w niej 
wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały (czyli 
od 17 czerwca 2015 r.). Oznacza, to że menedżero‑
wie powinni opłacać składki od kwoty przychodu 

określonego w kontrakcie menedżerskim, a nie od 
zadeklarowanej podstawy (nie mniejszej niż 30% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 60% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) jako 
przedsiębiorcy.  ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 2 i 2a, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 8, 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 1e, art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581),
ff art. 13 pkt 6 i 9 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. 933).

IZABELA NOWACKA – ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac

Czy premię uznaniową wlicza się 
do podstawy wymiaru zasiłku
Pracownicy naszej firmy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują premie uznanio-
we. Zasady przyznawania premii nie są uregulowane w żadnym akcie wewnątrzzakła-
dowym, zależą od efektów pracy i decyzji prezesa. Czy powinniśmy uregulować zasady 
pomniejszania premii w regulaminie wynagradzania, aby móc wliczać je do podstawy 
wymiaru zasiłku? Czy brak takich uregulowań może być przyczyną zakwestionowania 
przez ZUS kwot premii wliczonych do podstawy zasiłkowej – pyta Czytelnik z Sandomierza.

Jeżeli w obowiązującym w Państwa firmie regula‑
minie wynagradzania nie ma odpowiednich zapisów 
co do zasad zmniejszania tzw. premii uznaniowych 
za okresy zasiłkowe, nie oznacza to braku możliwo‑
ści wliczania ich do podstawy zasiłków, jeśli fak‑
tycznie nie są wypłacane za okresy pobierania tych 
świadczeń.

Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą, np. premii, 
dodatków, pracodawca zatrudniający co najmniej 
20 pracowników ustala w regulaminie wynagradza‑
nia. Wypłaty o charakterze uznaniowym, zwane czę‑
sto przez pracodawców „premiami uznaniowymi”, 
mogą, ale nie muszą, być elementem regulaminu 
wynagradzania. Pracodawca może je w regulami‑
nie albo pominąć, albo dokonać ogólnego zapisu, że 
mogą być przyznawane np. na podstawie indywidu‑
alnej oceny pracy pracownika. Wówczas premia/na‑
groda nie ma natury roszczeniowej, gdyż pracodawca 

sam decyduje o tym, komu, kiedy i w jakiej wyso‑
kości zostanie ona przyznana i wypłacona. O uzna‑
niowości świadczy fakt, że pracodawca w umowach 
o pracę lub regulaminie wynagradzania nie precyzu‑
je i nie określa konkretnych warunków, po spełnieniu 
których powstanie prawo do premii/nagrody.

Regulacje wewnętrznych aktów płacowych lub 
umów o pracę w zakresie dodatkowych składników 
albo w razie ich braku – praktyka i treść dokumen‑
tacji płacowej, mają wpływ na ustalanie podstawy 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasił‑
ków. Przy ustalaniu podstawy wymiaru tych świad‑
czeń nie uwzględnia się bowiem składników wyna‑
grodzenia, do których pracownik zachowuje prawo 
w okresie ich pobierania zgodnie z postanowieniami 
układów zbiorowych pracy lub przepisami o wyna‑
gradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobie‑
rania danego rodzaju zasiłku (art. 41 ust. 1 ustawy 
zasiłkowej).
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Przykład
Pracownik zachorował w czerwcu 2015 r. Ma prawo 
do wynagrodzenia chorobowego. Podstawę wymia-
ru tego wynagrodzenia stanowi przychód za okres 
od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. W tym czasie 
pracownik otrzymywał miesięczne premie uznanio-
we za pozytywną ocenę pracy. Ich wysokość i wy-
płata zależą od woli pracodawcy, a regulamin wy-
nagradzania nie zawiera żadnych postanowień na 
temat premii. Należy zatem uznać, że premia nie jest 
pracownikowi wypłacana za okres niezdolności do 
pracy z powodu choroby, podlega więc uwzględnie-
niu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych 
(wynagrodzenia chorobowego i zasiłku).

Zupełnie innym problemem jest natomiast to, 
w jakiej kwocie premia uznaniowa będzie uwzględ‑
niana w podstawie wymiaru zasiłków – w wysokości 
faktycznie wypłaconej czy po ewentualnym uzupeł‑
nieniu, w razie usprawiedliwionej nieobecności i wy‑
płacenia jej w niższej wysokości za miesiąc przyj‑
mowany do obliczeń. I tu znaczenie ma odpowiedni 
zapis w regulaminie wynagradzania lub jego brak. 
Jeśli bowiem regulamin w ogóle nie określa sposo‑

bu zmniejszania premii uznaniowej za okresy pobie‑
rania zasiłków lub wskazuje, że premia jest zmniej‑
szana w sposób inny niż proporcjonalny do okresu 
nieobecności, to taka premia będzie wliczana w kwo‑
cie faktycznej wypłaconej, bez uzupełniania. Jeżeli 
natomiast premia miałaby być uwzględniania po 
uprzednim uzupełnieniu, to zmniejszanie proporcjo‑
nalne w związku z usprawiedliwioną nieobecnością 
w pracy musi wynikać z regulaminu wynagradzania 
(pkt 237 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Przykład
W firmie obowiązuje regulamin premiowania, 
zgodnie z którym każdy pracownik może otrzymać 
nagrodę uznaniową po dokonaniu przez przełożo-
nego indywidualnej oceny jego pracy. Regulamin 
przewiduje, że o wysokości nagrody decyduje pra-
codawca, ale nie może ona przekroczyć 20% wy-
nagrodzenia za przepracowany miesiąc. Oznacza 
to, że za okresy nieobecności związane z pobiera-
niem zasiłków i wynagrodzenia chorobowego na-
groda jest zmniejszana proporcjonalnie. Nagroda 
podlega wliczeniu do podstawy zasiłkowej po uzu-
pełnieniu.

Zasady uwzględniania premii uznaniowej w podstawie wymiaru zasiłku
Premie/nagrody

uwzględniane w podstawie wymiaru pomijane w podstawie wymiaru

w razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika 
wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik 
ten nie przysługuje za wskazany okres i powinien być przyjęty do 
ustalenia podstawy wymiaru. Jeśli więc premia/nagroda uznaniowa 
faktycznie nie jest wypłacana za okresy absencji zasiłkowej, to mimo 
że brakuje np. w regulaminie wynagradzania zapisu dotyczącego tej 
kwestii, składnik ten podlega wliczeniu do podstawy zasiłku. Premie/
nagrody uznaniowe zwykle są wypłacane tym pracownikom, którzy 
swoją postawą w pracy, stosunkiem do powierzonych obowiązków 
zasłużyli na dodatkową gratyfikację. Można więc stwierdzić, że taka 
wypłata przysługuje za okresy pracy, a tym samym spełnia warunki 
wliczenia do podstawy zasiłkowej.

■  jeśli przepisy płacowe lub umowy o pracę mówią 
wprost o zachowaniu prawa do premii/nagrody 
w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim czy 
pobierania zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, 
a tym samym za okresy tych absencji, są one normal-
nie wypłacane,

■  jeśli przepisy układu zbiorowego pracy lub regulaminu 
wynagradzania albo umów o pracę milczą na temat 
prawa do premii/nagród w okresie przebywania na 
zasiłkach, ale z dokumentacji płacowej wynika, że są 
one jednak wtedy wypłacane

Sposób wliczania premii/nagród do podstawy zasiłków

po uzupełnieniu w faktycznej kwocie

gdy wewnętrzne przepisy płacowe zawierają zapis o zmniejszaniu 
składnika w sposób proporcjonalny

gdy wewnętrzne przepisy płacowe nie zawierają żadnych 
postanowień o sposobie zmniejszania składnika lub opisują 
sposób zmniejszenia, ale inny niż proporcjonalny

■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 581),
ff art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).
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wgląd w dokumentację kontrolną ZUS

JOANNA STOLARSKA – ekspert prawa ubezpieczeń społecznych

Czy płatnik może kopiować dokumenty 
zgromadzone przez ZUS podczas kontroli
W naszej firmie w czerwcu 2015 r. zakończyła się kontrola ZUS. Po otrzymaniu protokołu 
wnieśliśmy do niego zastrzeżenia, których ZUS jednak nie uznał. W czasie kontroli inspek-
tor wykonywał kopie wielu dokumentów. Nie odnotowaliśmy ich wszystkich i teraz nie 
wiemy, jakimi dokumentami dysponuje ZUS. Czy możemy uzyskać wgląd do akt, zanim 
w naszej sprawie zostanie wydana decyzja? Czy możemy skopiować nasze dokumenty 
zgromadzone podczas kontroli przez ZUS – pyta Czytelnik z Rzeszowa.

Tak, mogą Państwo uzyskać wgląd do akt na każ‑
dym etapie postępowania kontrolnego. Mogą też 
Państwo sporządzać odpisy i kopie dokumentów 
znajdujących się w aktach, a przez „sporządzanie 
kopii” należy także rozumieć możliwość sporządza‑
nia fotografii cyfrowych.

Z pytania wynika, że postępowanie kontrolne 
ZUS znajduje się na etapie między zakończeniem 
u Państwa czynności kontrolnych i sporządzeniem 
protokołu kontroli a wydaniem decyzji, od której 
zapewne Państwo się odwołają. Płatnik składek, 
u którego jest (lub była) przeprowadzana kontrola, 
ma prawo przeglądać akta sprawy, zapoznawać się 
z ich treścią, sporządzać z nich notatki oraz odpisy, 
a także żądać ich poświadczenia urzędowego, jeżeli 
jest to uzasadnione jego ważnym interesem (art. 73 
§ 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjne‑
go; dalej k.p.a.). Możliwość przeglądania akt spra‑
wy nie jest ograniczona ani czasowo, ani ilościo‑
wo. Taka interpretacja przepisu wynika z wyroku 
NSA z 15 grudnia 2005 r. (sygn. akt I FSK 250/05), 
w którym zostało wskazane, że: (...) prawo strony 
do przeglądania akt sprawy przysługuje w każdym 
stadium postępowania i tylko od strony zależy czę-
stotliwość korzystania z tego prawa. Strona może 
zatem przeglądać akta na bieżąco (wielokrotnie) 
w trakcie całego postępowania, jednorazowo przed 
wydaniem decyzji, może również wcale z uprawnie-
nia tego nie korzystać. Zawsze zależy to jednak tylko 
i wyłącznie od woli zainteresowanego.

Płatnik składek, jako strona postępowania 
prowadzonego przez ZUS, ma prawo przeglądać 
akta sprawy tak często, jak uzna to za potrzebne.

Prowadząc postępowanie, ZUS może odmówić 
stronie wglądu do akt tylko w przypadku, gdy za‑
wierają one informacje niejawne o klauzuli tajno‑
ści „tajne” lub „ściśle tajne” albo są wyłączone ze 
względu na ważny interes państwowy (art. 74 § 1 
k.p.a.). Jeżeli ZUS odmówi płatnikowi dostępu 
do akt, musi wydać postanowienie w tej sprawie. 
Przepisy ubezpieczeniowe nie dają wówczas płat‑
nikowi możliwości zażalenia takiego postanowienia 
(art. 83b ustawy systemowej).

  Postanowienie ZUS o odmowie 
wglądu do akt można podnosić 
jako zarzut dopiero na etapie 
odwołania do sądu od decyzji 
ZUS kończącej postępowanie.

Przeglądając akta sprawy, płatnik może spo‑
rządzać z nich odpisy i notatki bez żadnych ogra‑
niczeń. Oprócz tego z dokumentów znajdujących 
się w aktach sprawy może sporządzać kserokopie, 
zdjęcia lub w inny sposób utrwalać je za pomocą 
dostępnych urządzeń technicznych. Potwierdza to 
m.in. wyrok NSA z 29 marca 2001 r. (sygn. akt II 
SA 2580/00), w którym sąd podkreślił, że: (...) sko-
ro strona ma prawo sporządzać notatki lub odpisy 
z wszelkich pism znajdujących się w aktach sprawy, 
to brak jest podstaw do odmowy sporządzenia za 
pomocą kserokopiarki, jak i innych nowoczesnych 
urządzeń służących do powielania i gromadzenia 
materiałów oraz informacji.
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ZUS kwalifikacja umowy zlecenia jako umowy o pracę

Zasady udostępniania akt sprawy przez ZUS

Płatnik może żądać Płatnik nie może żądać

wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania, udostępnienia wszystkich swoich akt, jakie znajdują się w posia-
daniu ZUS (udostępnienie dotyczy tylko akt konkretnej sprawy),

udostępniania akt ze wskazaną przez siebie częstotliwością, 
którą uznaje za potrzebną,

udostępnienia akt niebędących w posiadaniu ZUS,

udostępnienia akt w celu sporządzania z nich notatek, odpisów, 
ksero- i fotokopii,

sporządzenia przez ZUS kopii całości lub części akt,

zapewnienia przez ZUS warunków do sporządzania odpisów, 
kserokopii, fotokopii z akt,

dostarczenia (przesłania) przez ZUS kopii akt,

uwierzytelnienia odpisów i kopii wybranych przez siebie doku-
mentów znajdujących się w aktach sprawy – tylko w przypadku 
uzasadnienia posiadania tych odpisów ważnym interesem 
strony postępowania,

uwierzytelnienia odpisów i kopii akt sprawy bez umotywowa-
nia konieczności jego posiadania ważnym interesem strony 
postępowania.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 73, art. 74 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 211),
ff art. 83b 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).

MARIUSZ PIGULSKI – ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy uznanie umowy zlecenia  
za umowę o pracę powoduje 
konsekwencje ubezpieczeniowe
Kontroler Państwowej Inspekcji Pracy zakwestionował nam kilka umów zlecenia, kwa-
lifikując wykonywaną przez zleceniobiorców pracę jako stosunek pracy. Jakie są kon-
sekwencje ubezpieczeniowe zakwalifikowania przez sąd pracy umowy zlecenia jako 
umowy o pracę – pyta Czytelniczka z Inowrocławia.

W razie uznania umowy zlecenia za umowę 
o pracę należy wyrejestrować zatrudnione osoby 
z datą zarejestrowania (na druku ZUS ZWUA) 
i zgłosić je do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA 
z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia, 
z datą przyjęcia ich do pracy. Następnie należy 
skorygować dokumentację rozliczeniową i opła-
cić należne składki wraz z odsetkami.

W praktyce zdarza się, że osoby zatrudnio‑
ne w ramach umowy cywilnoprawnej realizują ją 

w sposób charakterystyczny dla stosunku pracy, 
czyli pracują:

■■ osobiście,
■■ za wynagrodzeniem,
■■ pod kierownictwem pracodawcy,
■■ w miejscu i czasie przez niego wyznaczonych.

W takim przypadku, bez względu na nazwę łączą‑
cej strony umowy, mamy do czynienia z zatrudnie‑
niem pracowniczym. O istnieniu (w danych okolicz‑
nościach) stosunku pracy orzeka sąd pracy, do którego 
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z powództwem może wystąpić zatrudniony lub inspek‑
tor pracy. Skutki uznania, że umowa zlecenia w isto‑
cie jest umową o pracę, są dla firm szczególnie odczu‑
walne w kwestii ZUS. Wiąże się to przede wszystkim 
z koniecznością skorygowania dokumentacji ZUS 
i opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami.

Pracodawca nadużywający zleceń może być zo‑
bowiązany do uregulowania za zleceniobiorcę skła‑
dek na zasadach dotyczących pracownika również 
przez ZUS (bez udziału sądu pracy). Do zadań ZUS 
należą bowiem m.in. (art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz 
pkt 6 ustawy systemowej):

■■ realizowanie przepisów o ubezpieczeniach spo‑
łecznych, a w szczególności stwierdzanie i usta‑
lanie obowiązku ubezpieczeń oraz

■■ kontrolowanie, czy płatnicy składek oraz ubez‑
pieczeni w sposób prawidłowy wykonują nało‑
żone na nich obowiązki w zakresie ubezpieczeń 
społecznych.
Jeżeli jednak zakład pracy nie zgodzi się z de‑

cyzją ZUS, może wnieść odwołanie do sądu, który 
zbada okoliczności danej sprawy.

Kwalifikacja umowy zlecenia jako umowy o pra‑
cę wymusza na płatniku:

Krok 1. Wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie 
zatrudnionej osoby – w tym celu niezbędne jest zło‑
żenie formularza wyrejestrowującego zleceniobior‑
cę na druku ZUS ZWUA, w którym jako datę usta‑
nia ubezpieczeń trzeba podać dzień rozpoczęcia 

wykonywania zakwestionowanej umowy zlecenia. 
Następnie z tą samą datą należy zgłosić zatrudnioną 
osobę do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpiecze‑
nia zdrowotnego jako pracownika z kodem 01 10 xx 
na druku ZUS ZUA.

Krok 2. Skorygowanie dokumentacji rozlicze‑
niowej ZUS – złożone za zleceniobiorcę raporty 
ZUS RCA/RZA z kodem 04 11 xx należy skorygo‑
wać przez ich wyzerowanie. Polega to na tym, że 
w raporcie imiennym składanym za dany miesiąc 
w podstawie wymiaru składek płatnik wykazuje ze‑
rową podstawę wymiaru i zerowe kwoty składek na 
poszczególne ubezpieczenia. W następnej kolejno‑
ści za każdy miesiąc trwania zatrudnienia należne 
składki trzeba wykazać w raporcie miesięcznym 
ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx. 
W podstawie wymiaru składek za dany miesiąc na‑
leży uwzględnić wypłacane w tym miesiącu wyna‑
grodzenie i od jego kwoty naliczyć wszystkie skład‑
ki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

  Uznanie umowy zlecenia 
za umowę o pracę skutkuje 
koniecznością skorygowania 
przez płatnika dokumentacji ZUS 
oraz opłacenia zaległych składek 
z odsetkami.

Zgłoszenie zatrudnionej osoby na druku ZUS ZUA (pracownik)
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Prawidłowo wypełniony druk ZUS RCA z wykazanymi składkami ZUS  
z kodem pracowniczym

Krok 3. Dokonanie analizy odprowadzonych skła‑
dek ZUS – jeśli zleceniobiorca był zgłoszony do 
wszystkich ubezpieczeń (w tym do ubezpieczenia cho‑
robowego), zmiana kwalifikacji prawnej realizowanej 
umowy zlecenia nie będzie wiązała się z regulowa‑
niem zaległych składek i nie wygeneruje dodatkowe‑
go kosztu w postaci odsetek za zwłokę. Konieczność 
dopłaty składek wystąpi wówczas, gdy zleceniobiorca 
nie był zgłoszony ze zlecenia do wszystkich ubezpie‑
czeń w ZUS. Spowoduje to obowiązek zapłaty zale‑
głości składkowych wraz z odsetkami.

Krok 4. Rozliczenie się z pracownikiem – po ure‑
gulowaniu należności ZUS pracodawca powinien 
wystąpić do pracownika o zwrot składek w części 
finansowanej ze środków ubezpieczonego. W razie od‑
mowy zakład pracy ma prawo wystąpić z roszczeniem 
do sądu. Pracodawca, który nie wystąpi do pracowni‑
ka o zwrot składek w części finansowanej przez niego, 
powinien doliczyć ich kwotę do przychodu pracowni‑
ka podlegającego oskładkowaniu i opodatkowaniu.

 
Przykład
Sąd pracy uznał, że Piotr D. zatrudniony od 
1 kwietnia 2014 r. na podstawie umowy zlece-
nia wykonuje w istocie pracę w ramach stosun-
ku pracy. 
Z tego powodu jego pracodawca musiał wyreje-
strować go jako zleceniobiorcę z dniem 1 kwiet-
nia 2014 r. i z tą samą datą zgłosić go do ubez-
pieczeń w ZUS jako pracownika. Ponadto zakład 
pracy miał obowiązek skorygować dokumentację 
rozliczeniową. 
Po opłaceniu w całości zaległych składek praco-
dawca Piotra D. postanowił, że nie będzie docho-
dził od niego zwrotu składek w części finanso-
wanej ze środków ubezpieczonego. 
W takiej sytuacji Piotr D. w momencie dokonania 
zapłaty składek przez zakład pracy uzyskał przy-
chód podlegający zarówno opodatkowaniu, jak 
też oskładkowaniu.

■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 13 pkt 1 i pkt 2, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 689).
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Czy pracownik ukarany upomnieniem może później zostać zwolniony
Pracownik został ukarany karą upomnienia. Czy pracodawca może przewinie-
nie pracownika wykorzystać jako podstawę do wypowiedzenia pracownikowi 
umowy o pracę?

TAK. Przepisy nie zabraniają rozwiązania umowy o pracę (możliwe jest to zarówno w przy-
padku rozwiązania za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia), gdy jako jego przyczynę 
pracodawca poda takie samo zdarzenie, za które wcześniej pracownik został ukarany karą po-
rządkową. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, kiedy ciężar tego przewinienia jest na tyle istotny, 
że daje podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. 

W jakich okolicznościach może ustać zakaz konkurencji
Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji obowiązu-
jącą po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca, niestety, nie zapłacił w terminie 
jednej raty należności wynikającej z tej umowy. Były pracownik uznał, że z tego 
powodu zakaz konkurencji przestaje go obowiązywać. Czy ma rację?

TAK. Sądy stoją na stanowisku, że jeśli pracodawca zawarł umowę o zakazie konkurencji, z któ-
rej wynika, że ma obowiązek wypłaty na rzecz byłego pracownika kolejnych rat należności 
w określonych terminach, to niezapłacenie nawet jednej raty można już uznać za przyczynę 
powodującą ustanie zakazu konkurencji.

Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika, który tylko potencjalnie 
mógł spowodować wielkie straty u pracodawcy
Pracownik z własnej winy dopuścił się zaniedbania, które mogło skończyć się 
wielkimi stratami dla pracodawcy. Na szczęście udało się tych strat uniknąć. 
Czy w tej sytuacji pracodawca może jednak uznać, że zostały ciężko naruszone 
podstawowe obowiązki pracownika?

TAK. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że do zwolnienia dyscyplinarnego (a jak rozu-
miemy takie rozwiązanie chce zastosować pracodawca) nie jest konieczne powstanie zawinio-
nej przez pracownika wielkiej straty w majątku pracodawcy. Za ciężkie naruszenie podstawo-
wych obowiązków pracowniczych uznaje się bowiem także bezprawne i zawinione działanie 
pracownika, które stanowi zagrożenie dla interesów pracodawcy.

Kiedy przedawnia się karalność pracownika przebywającego na długim 
zwolnieniu lekarskim
Chcemy ukarać pracownika karą nagany. Niestety, zaraz po dopuszczeniu się 
przewinienia poszedł na zwolnienie lekarskie. Wygląda na to, że będzie ono 
trwało dłużej niż 3 miesiące od daty dopuszczenia się przez pracownika naru-
szenia obowiązków pracowniczych. Co zrobić w tej sytuacji?

Jeśli pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim tak długo, aż miną 3 miesiące od 
daty dopuszczenia się przez niego naruszenia obowiązków pracowniczych, należy uznać, że 
karalność tego naruszenia przedawni się. Należy też brać pod uwagę fakt, że w czasie choroby 
nie można wysłuchać wyjaśnień pracownika, a bez nich kara nie może być zastosowana.

o to pytają kadrowi

Ewa Preis

radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista  

ds. prawa pracy  
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz- 
-Kaczmarek

radca prawny

n Precyzyjna wyszukiwarka

n  Codziennie aktualizowana  
baza wiedzy

n Codzienny kontakt z Ekspertami

n  Najlepsze narzędzia w pracy  
każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 

Joanna Skrobisz
specjalista  

ds. prawa pracy  
i ubezpieczeń



5 sierpnia 2015 roku    www.serwispp.infor.pl40

BEZPIECZNA PRACA temperatura w pomieszczeniach pracy

EWA ŁUKASIK – specjalista z zakresu prawa pracy

Jakie maksymalne temperatury  
są dopuszczalne  
w pomieszczeniach pracy
Zatrudniamy pracowników na produkcji i w biurze. Ze względu na wysokie temperatury, 
jakie panują w biurze (28°C) i na produkcji (26°C), pracownicy podczas upalnych dni 
odmawiają wykonywania pracy. Czy mają takie prawo? Jakie maksymalne temperatu-
ry powinny być w pomieszczeniach biurowych i w halach, gdzie odbywa się produkcja 
– pyta Czytelniczka z Krakowa.

W opisanej sytuacji Państwa pracownicy nie mogą 
odmawiać wykonywania pracy z powodu wysokich 
temperatur. Przepisy wprawdzie nie określają mak‑
symalnych temperatur, jakie powinny występować 
w pomieszczeniach pracy, należy jednak przyjąć, że 
temperatura nie powinna przekraczać 30°C przy pra‑
cy biurowej oraz 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej.

  Maksymalna dopuszczalna 
temperatura w pomieszczeniach 
pracy nie jest precyzyjnie 
określona w przepisach prawa 
pracy.

Minimalna temperatura, jaką pracodawca powi‑
nien zapewnić w pomieszczeniach pracy, powinna 
być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy, 
ale nie niższa niż 14°C, chyba że względy techno‑
logiczne na to nie pozwalają (§ 30 rozporządzenia 
w sprawie ogólnych przepisów bhp). W pomiesz‑
czeniach pracy, w których jest wykonywana lek‑
ka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych 
temperatura nie może być niższa niż 18°C. Brakuje 
natomiast przepisów, które w jednoznaczny sposób 
określałyby dopuszczalną maksymalną temperaturę 
pomieszczeń pracy. Należy jednak przyjąć, że opty‑
malna temperatura pomieszczenia biurowego latem 
to 20–24oC, a w zimie temperatura może być niższa 
i wynosić ok. 18–22oC.

Natomiast z przekroczeniem normy temperatu‑
rowej mamy do czynienia wówczas, gdy przy śred‑
nio ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C, 
w przypadku warunków szczególnych powyżej 
26°C, a przy pracy biurowej – ponad 30°C.

Przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych 
temperatur w pomieszczeniach pracy może uzasad‑
niać powstrzymanie się pracownika od wykonywania 
pracy, jeżeli skutkiem tego przekroczenia jest bez‑
pośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracowni‑
ka (art. 210 § 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). 
Pracownik może powstrzymać się od wykonywa‑
nia pracy tylko w przypadku łącznego wystąpie‑
nia tych dwóch warunków. Tak wynika z wyroku 
Sądu Najwyższego z 11 maja 2006 r. (sygn. akt I PK 
191/05, OSNP 2007/9–10/128).

Przepisy nie definiują pojęcia bezpośredniego za‑
grożenia dla życia i zdrowia pracownika jako prze‑
słanki powstrzymania się od wykonywania pracy. 
Ocena charakteru zagrożenia będzie więc należa‑
ła do pracownika, a w razie sporu w tym zakresie 
z pracodawcą – do sądu pracy.

  Temperatura  
w pomieszczeniach pracy 
wynosząca powyżej 30oC  
może być powodem 
powstrzymania się pracowników 
od wykonywania pracy.
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Przykład
W czasie upałów w lipcu 2015 r. temperatu-
ra w biurze wynosiła 28°C. Pracownik cierpi na 
chorobę serca, która powoduje, że przebywanie 
w zbyt wysokiej temperaturze jest dla niego nie-
bezpieczne. Przy takiej temperaturze pracow-
nik może odmówić wykonywania pracy. Nie ma 
w tym przypadku znaczenia, że przy pracach biu-
rowych za wysoka jest dopiero temperatura po-
wyżej 30°C.

Jeżeli pracownik nie miał zapewnionych wa‑
runków, które umożliwiłyby wykonywanie pra‑
cy w wysokiej temperaturze, np. pracodawca nie 
zapewnił urządzeń wentylacyjnych, wiatraków, 
nie przeniósł pracownika do innego pomieszcze‑
nia, nie zapewnił napojów profilaktycznych, to 
również może odmówić wykonywania pracy, gdy 
w pomieszczeniu pracy są wysokie temperatury, 
ale nie przekraczają 30°C (w przypadku pomiesz‑
czeń biurowych) i 28°C (w przypadku prac pro‑
dukcyjnych).

Natomiast dla pracowników wykonujących pracę 
wymagającą szczególnej sprawności psychofizycz‑
nej możliwość powstrzymania się od wykonywania 
pracy następuje, gdy:

■■ ich stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecz‑
nego wykonywania pracy i

■■ stwarza zagrożenie dla innych osób (art. 210 
§ 4 k.p.).

W odniesieniu do niektórych grup pracowników 
przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obo‑
wiązek przeniesienia do innej pracy lub zwolnienia 
z obowiązku jej świadczenia w przypadku, gdy tem‑
peratura na stanowiskach pracy tych pracowników 
przekroczy określone przepisami normy.

  Pracownik może powstrzymać 
się od wykonywania pracy 
wymagającej szczególnej 
sprawności psychofizycznej, 
jeżeli jego stan psychofizyczny 
nie zapewnia bezpiecznego 
wykonywania pracy i stwarza 
zagrożenie dla innych osób.

W niekorzystnych temperaturach nie mogą pra‑
cować:

■■ pracownicy młodociani – w pomieszczeniach, 
w których temperatura powietrza przekracza 
30°C, a wilgotność względna powietrza 65%; 
w środowisku pracy o dużych, nagłych waha‑
niach temperatury o różnicy co najmniej 15°C; 
jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takim pra‑
cownikom co najmniej 15‑minutowej adaptacji 
w pomieszczeniu o pośredniej temperaturze,

■■ pracownice w ciąży oraz karmiące dziecko pier‑
sią – w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmien‑
nym, w którym nagłe zmiany temperatury powie‑
trza wynoszą powyżej 15°C. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 210 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 załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 929),
ff załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545; ost. zm. z 2002 r. Nr 127, poz. 1092),
ff § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
ff załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stę-
żeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1621).

Zaproponuj własny temat! 
Jeśli masz wątpliwości z zakresu tematyki poruszanej na łamach „Serwisu PP”, opisz je i prześlij pod adresem: 

marek.skalkowski@infor.pl
najciekawsze zagadnienia 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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ZWIĄZKI ZAWODOWE ochrona stosunku pracy

EWA PODGÓRSKA-RAKIEL – specjalista w zakresie prawa związkowego

Czy można zwolnić dyscyplinarnie 
związkowca za działalność związkową 
u innego pracodawcy
Spółka prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe. Każdy zakład jest odrębnym pracodaw-
cą. Przewodniczący działającego w moim zakładzie pracy związku zawodowego jeździł do 
innych zakładów, gdzie nie było organizacji związkowej, i zakładał tam związki. Zwolniłem go 
dyscyplinarnie za naruszenie postanowień regulaminu pracy, a dokładniej za złamanie po-
stanowienia, że na terenie zakładu pracy mogą znajdować się tylko pracownicy. Mój rad-
ca twierdzi teraz, że związkowiec nie mógł być zwolniony przeze mnie z tego powodu, bo 
wchodził do zakładów innych pracodawców. Czy ma rację – pyta Czytelnik ze Szczecina.

Ponieważ każdy zakład jest odrębnym pracodaw‑
cą, zwolnił Pan swojego pracownika bezpodstaw‑
nie. Przewodniczący związku z Pana zakładu pracy, 
wchodząc do innego zakładu tej samej spółki, ale 
będącego odrębnym pracodawcą, nie naruszył po‑
stanowień obowiązującego u Pana regulaminu pra‑
cy, gdyż był u innego pracodawcy.

Rozwój związku może polegać m.in. na tym, że 
działacze spoza zakładu lub sami przewodniczący 
podstawowych jednostek organizacyjnych związku 
wchodzą do wybranych zakładów i tam bezpośred‑
nio rozmawiają z pracownikami lub rozdają ulotki. 
Pracodawca związkowca organizującego pracowni‑
ków nie może go z tego powodu zwolnić.

Akt wewnątrzzakładowy, którym jest regulamin 
pracy, pracownik może naruszyć tylko w przypadku, 
gdy popełni czyn z nim niezgodny, przebywając na te‑
renie zakładu, w którym jest zatrudniony. Nie ma żad‑
nych podstaw prawnych, by zwalniać lub w inny spo‑
sób karać pracownika, który podczas swoich godzin 
związkowych wykonuje działalność związkową poza 
terenem macierzystego zakładu pracy. Czynności 
związkowe są często wykonywane poza zakładem 
pracy, w którym dany działacz jest zatrudniony.

Pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia 
pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej lub 
międzyzakładowej organizacji związkowej w cza‑
sie, w którym nie świadczy pracy dla pracodawcy, 
a wyłącznie pracę związkową, nie podlega kontro‑
li pracodawcy w tym zakresie. Jeśli nawet praco‑

dawca wie, że jeździ on do innych przedsiębiorstw 
i tam zakłada związki, to w zasadzie nie ma żad‑
nej możliwości ograniczenia go w tym postępowa‑
niu. Jedynie właściciele czy pracodawcy zakładów, 
w których prowadzony jest nabór nowych członków 
do związku zawodowego, mogą nie wpuszczać or‑
ganizatorów na teren swojego zakładu pracy.

  Pracodawca nie może kontrolować 
działalności związkowej pracownika 
zwolnionego z obowiązku 
świadczenia pracy na okres 
kadencji w zarządzie organizacji 
związkowej.

Dla pracodawcy niekorzystną konsekwencją zwol‑
nienia działacza związkowego jest to, że podlegał on 
szczególnej ochronie stosunku pracy. Jeżeli pracow‑
nik ten odwoła się do sądu pracy, a sąd uwzględni po‑
wództwo, możliwe jest przywrócenie pracownika do 
pracy i zasądzenie wynagrodzenia lub zamiast przy‑
wrócenia do pracy sąd orzeknie o odszkodowaniu. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 47, art. 52, art. 56 § 1 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. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach za-
wodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz.791).
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pomieszczenia dla organizacji związkowej ZWIĄZKI ZAWODOWE

EWA PODGÓRSKA-RAKIEL – specjalista w zakresie prawa związkowego

Czy udostępnianie pomieszczeń 
dla organizacji związkowej można 
uregulować w układzie zbiorowym pracy
Zamierzamy zawrzeć z zakładową organizacją związkową układ zbiorowy pracy. Czy 
jednym z jego działów może być umowa o udostępnieniu pomieszczenia i urządzeń 
biurowych dla organizacji związkowej istniejącej w zakładzie pracy? Układ zbiorowy 
jest porozumieniem między stronami, a ustawa związkowa przewiduje, że pracodawca 
udostępnia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenie i urządzenia techniczne 
na warunkach określonych w umowie. Czy w takim razie układ zbiorowy można trakto-
wać jak umowę – pyta Czytelnik z Wrocławia.

Mogą Państwo umieścić postanowienie o udostęp‑
nieniu pomieszczenia i urządzeń technicznych za‑
kładowej organizacji związkowej w układzie zbio‑
rowym pracy. Jest on bowiem umową, która oprócz 
ustawowo obowiązkowych postanowień może za‑
wierać takie właśnie zapisy.

Nazywanie układu zbiorowego pracy porozu‑
mieniem zbiorowym nie oznacza, że jest on po‑
zbawiony cech umowy. Umowny charakter ukła‑
dów zbiorowych jest pochodną szczególnego trybu 
ich zawierania oraz możliwości ustanawiania w ich 
treści uregulowań nieobowiązkowych, czyli takich, 
które mogą zawierać również postanowienia inne 
niż wskazane przez ustawodawcę.

Obowiązek zawarcia umowy z zakładową organi‑
zacją związkową w sprawie udostępnienia pomiesz‑
czenia na działalność związkową oraz urządzeń 
technicznych niezbędnych do prowadzenia tej dzia‑
łalności pracodawca może zrealizować, m.in. za‑
mieszczając odpowiednie przepisy w treści układu 
zbiorowego lub załączając wcześniej zawartą umo‑
wę w tej sprawie do układu zbiorowego.

Wszelkie zmiany w treści obowiązującego układu 
zbiorowego pracy muszą być wprowadzane w dro‑
dze protokołów dodatkowych do układu. Dlatego 
zmiany w treści umowy, o której mowa w pytaniu, 
jeżeli stanie się ona częścią układu zbiorowego, 
będą wymagały każdorazowo prowadzenia negocja‑
cji z zakładową organizacją związkową oraz zawar‑
cia protokołu dodatkowego.

  Zmiany do układu zbiorowego 
pracy wprowadza się  
w drodze protokołów 
dodatkowych.

 
Wyraźne określenie w ustawie związkowej, że 

pracodawca jest zobowiązany udostępnić zakłado‑
wej organizacji związkowej pomieszczenia i urzą‑
dzenia techniczne niezbędne do wykonywania dzia‑
łalności związkowej w zakładzie pracy, następuje 
„na warunkach określonych w umowie” i nie jest 
przeszkodą, aby umowa ta była częścią układu zbio‑
rowego pracy.

Ustawodawca przewiduje bowiem taką możli‑
wość, stwierdzając, że gdyby warunki udostępnia‑
nia organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń 
technicznych określały postanowienia układu zbo‑
rowego pracy, to prawo wystąpienia do sądu pra‑
cy z roszczeniem wynikającym z niewykonania lub 
nienależytego wykonania jego treści w tym zakresie 
przysługuje wszystkim stronom tego układu. ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 240 § 2, art. 2412 § 1, art. 2419 § 1 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. 33 ust. 1–3 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 791).
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DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA zapomoga z zfśs

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy można przyznać zapomogę z zfśs 
bez wniosku pracownika
Jednemu z naszych pracowników zmarła żona. W związku z tym zdarzeniem zamierza-
my przyznać mu zapomogę losową ze środków zfśs. Czy dokonanie takiej wypłaty bez 
wniosku pracownika będzie zgodne z ustawą o zfśs – pyta Czytelnik z Łomży.

Zasadniczo do przyznania zapomogi w opisanych 
okolicznościach potrzebny jest wniosek pracowni‑
ka. Jeżeli jednak z posiadanych przez Państwa in‑
formacji wynika, że sytuacja socjalna pracownika 
uzasadnia udzielenie mu wsparcia, to taką wypłatę, 
mimo że bez jego wniosku, należy uznać za doko‑
naną zgodnie z ustawą o zfśs.

Świadczenia i dopłaty finansowane z zfśs praco‑
dawca powinien uzależnić od sytuacji życiowej, ro‑
dzinnej i materialnej osoby uprawnionej. W pierw‑
szej kolejności wsparcie powinno trafić do osób 
najbardziej potrzebujących. Pracodawca może usta‑
lić grupy beneficjentów takiego wsparcia na pod‑
stawie odpowiednio udokumentowanych wniosków 
tych osób, które pozwolą określić konkretne po‑
trzeby ich oraz ich rodzin. Jednak Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie w wyroku z 4 grudnia 2012 r. (sygn. 
akt III AUa 563/12) stwierdził, że: (...) przepis okre-
ślający kryteria socjalne jest jednak ogólnikowy 
i nie daje żadnych wskazówek co do gromadzenia 
informacji o stanie majątkowym, sytuacji rodzin-
nej, życiowej czy dochodach osób uprawnionych. 
W szczególności ustawodawca pozostawiając w tej 
mierze swobodę pracodawcy i załodze pracowników 
nie zdefiniował żadnych kryteriów ani progów, jakie 
winny być brane pod uwagę, a tym samym nie okre-
śla sposobu dokumentowania sytuacji uprawniają-
cych do świadczeń socjalnych. Wobec treści prawa 
nie można więc odrzucić założenia, że informacje 
o pracownikach pracodawca zbiera samodzielnie, 
na podstawie rozmów i znajomości z pracownika-
mi, względnie z wiadomości przekazywanych przez 
bezpośrednich przełożonych. Niewątpliwie, częścio-
we informacje o stanie rodzinnym wynikają rów-
nież z dokumentów zgromadzonych w aktach osobo-
wych pracownika i zgłoszeniach do ubezpieczenia 

społecznego. Właściwym sposobem zdobycia infor-
macji uzupełniających o sytuacji osób uprawnio-
nych mogą być również ich oświadczenia, składane 
w dowolnej formie, choć możliwe jest też określenie 
przez pracodawcę wzoru czy choćby tylko zakresu 
informacji. W kontekście obowiązujących regulacji 
właściwym sposobem zdobycia informacji o sytuacji 
osób uprawnionych mogą być nawet ich oświad-
czenia anonimowe lub też dokonanie anonimowe-
go rozpoznania. Informacje o sytuacji życiowej, ro-
dzinnej i materialnej można zatem czerpać także od 
bezpośrednich przełożonych, którzy mają codzienny 
kontakt z pracownikami.

Uszczegółowienie rodzaju i warunków przy‑
znania pomocy z zfśs pracodawca powinien za‑
wrzeć w regulaminie gospodarowania środkami 
zfśs. Dokument ten jest wewnątrzzakładowym ak‑
tem określającym zasady prowadzenia przez pra‑
codawcę działalności socjalnej i warunki korzysta‑
nia z przewidzianych w nim świadczeń oraz usług. 
W kwestii zapomóg socjalnych regulamin powi‑
nien zawierać postanowienia dotyczące w szcze‑
gólności:

■■ sytuacji, w których wypłacane są zapomogi, oraz 
kryteriów i terminów ich wypłat,

■■ częstotliwości przyznawania tej formy pomocy,
■■ minimalnej i maksymalnej wysokości świadcze‑

nia,
■■ dokumentów potwierdzających sytuację osoby 

uprawnionej, przykładowo do celów otrzymania 
zapomogi (np. akt zgonu, akt małżeństwa), a tak‑
że terminów na złożenie tych dokumentów, przy 
czym przy ubieganiu się o wsparcie zalecane jest 
dołączanie wniosków.
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świadczenie urlopowe DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Przykład
Pracownikowi nagle zmarła żona. W związku z tym zdarzeniem pracodawca wypłacił mu ze środków zfśs zapo-
mogę losową. Pracodawca zrobił to bez wniosku pracownika i bez przedstawienia przez niego aktu zgonu mał-
żonki ani jakichkolwiek innych dokumentów. W tej sytuacji należy uznać, że wypłata zapomogi została dokonana 
z naruszeniem przepisów ustawy o zfśs. Jeżeli jednak pracodawca przyznał pracownikowi zapomogę, np. na pod-
stawie rozmowy z nim lub innymi pracownikami, którzy znają sytuację socjalną tej osoby i jej rodziny, i uzasadnia 
ona udzielenie wsparcia z zfśs, to taką wypłatę należy uznać za udzieloną zgodnie z przepisami ustawy o zfśs.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111).

MAREK SKAŁKOWSKI – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy z powodu choroby podczas urlopu 
pracownik musi zwrócić świadczenie 
urlopowe
Udzieliliśmy pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni kalendarzowych. 
Przed jego rozpoczęciem wypłaciliśmy mu świadczenie urlopowe. Pracownik po wykorzy-
staniu 4 dni urlopu zachorował. Urlop został więc przerwany. Czy w takim przypadku pra-
cownik powinien zwrócić wypłacone świadczenie urlopowe – pyta Czytelniczka z Kielc.

Tak, pracownik powinien zwrócić Państwu wypła‑
cone świadczenie urlopowe. Nie wykorzystał on bo‑
wiem co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu 
wypoczynkowego, dlatego świadczenie urlopowe 
mu nie przysługuje.

Choroba pracownika przerywa urlop wypoczyn‑
kowy (art. 166 pkt 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: 
k.p.). Przerwanie urlopu spowodowało, że Państwa 
pracownik nie wykorzystał wymaganych 14 dni wy‑
poczynku. Dlatego świadczenie urlopowe mu nie 
przysługuje.

W omawianej sytuacji powinni Państwo zażądać 
od pracownika zwrotu wypłaconego świadczenia 
urlopowego. Pracownik powinien w związku z tym 
wpłacić pobrane świadczenie urlopowe na konto fir‑
my lub do kasy zakładu. Innym sposobem zwrotu 
świadczenia urlopowego jest wyrażenie przez pra‑
cownika zgody na jego potrącenie z wypłacanej mu 

pensji. Nie mogą natomiast Państwo potrącić wy‑
płaconego świadczenia urlopowego bez zgody pra‑
cownika (art. 91 k.p.). Jeżeli pracownik nie wyra‑
ża zgody na zwrot świadczenia urlopowego, można 
dochodzić jego odzyskania wyłącznie na drodze są‑
dowej.

  Pracodawca nie może bez 
zgody pracownika potrącić mu 
z wynagrodzenia nienależnego 
świadczenia urlopowego.

Mogą również Państwo rozważyć rezygnację z do‑
chodzenia od pracownika zwrotu świadczenia urlo‑
powego. Pracodawca ma bowiem obowiązek udzie‑
lić pracownikowi w danym roku kalendarzowym co 
najmniej 14‑dniowego wypoczynku (art. 162 k.p.). 
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Zatem Państwa pracownik powinien jeszcze w tym 
roku skorzystać z 14 dni kalendarzowych urlopu 
wypoczynkowego. Można zatem nie żądać od nie‑
go zwrotu świadczenia urlopowego, tylko zaliczyć 
je na poczet świadczenia urlopowego, które powin‑
no zostać mu wypłacone przed udzieleniem 14 dni 
kalendarzowych urlopu, które będzie wykorzystywał 
w późniejszym terminie. Nie ma bowiem przeszkód, 
żeby świadczenie urlopowe zostało wypłacone wcze‑
śniej niż w ostatnim dniu pracy przed rozpoczęciem 
14‑dniowego urlopu wypoczynkowego.

Może się zdarzyć tak, że Państwa pracownik 
z powodu długotrwałej choroby nie wykorzysta już 
w tym roku 14 dni kalendarzowych urlopu wypo‑
czynkowego. W takiej sytuacji, jeżeli zaniechają 
Państwo dochodzenia zwrotu świadczenia urlopo‑
wego obecnie, to będą Państwo mogli żądać jego 
zwrotu również w przyszłym roku. Świadczenie 
urlopowe przysługuje bowiem raz w roku i jeżeli 
pracownik w tym roku nie wykorzysta 14 dni kalen‑
darzowych urlopu, to już nie będzie miał do niego 
prawa za ten rok.

Przykład
Pracownik przed rozpoczęciem 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego otrzymał od pracodawcy świadczenie 
urlopowe. W trakcie urlopu pracownik się rozchorował. Urlop został więc przerwany. Pracodawca nie zażądał jed-
nak od pracownika zwrotu świadczenia urlopowego. Chciał mu bowiem udzielić 14 dni urlopu po zakończeniu 
choroby (wówczas wypłacone wcześniej świadczenie urlopowe byłoby pracownikowi należne). Jednak pracow-
nik chorował do końca roku i nie wykorzystał już żadnego dnia urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może zatem 
zażądać zwrotu świadczenia urlopowego, ponieważ było ono pracownikowi nienależne (w danym roku pracow-
nik nie wykorzystał 14 dni urlopu wypoczynkowego). Nie ma też przeszkód, żeby zaliczyć wypłacone świadczenie 
na poczet świadczenia należnego pracownikowi w przyszłym roku, jeżeli wówczas będzie korzystał z wypoczynku 
obejmującego co najmniej 14 dni wolnego.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3 ust. 3 i 4–6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111),
ff art. 91, art. 162, art. 166 pkt 1 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).

Bądź na bieżąco – zaprenumeruj Serwis PP

W każdym numerze praktyczne rozwiązania
z zakresu: 

f prawa pracy, 

f ubezpieczeń społecznych, 

f  wynagrodzeń pracowniczych, 

f związków zawodowych, 

f  bezpieczeństwa i higieny  
pracy.

www.sklep.infor.pl ● tel. 801 626 666, 22 212 07 30 ● e-mail: bok@infor.pl
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zaliczanie służby wojskowej do stażu pracy w szczególnych warunkach Z WOKANDY

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

Okres służby wojskowej może być zaliczony 
do stażu pracy w szczególnych warunkach
Okres zasadniczej lub okresowej służby wojskowej odbywanej od 29 listopada 1967 r. 
do 31 grudnia 1974 r. zalicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach wyma-
ganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym także w sytu-
acji, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej praco-
wał w warunkach szczególnych oraz po zwolnieniu z tej służby podjął w innym zakładzie 
pracy zatrudnienie niestanowiące pracy w szczególnych warunkach (uchwała Sądu 
Najwyższego z 2 lipca 2015 r., sygn. akt III UZP 4/15).

W latach 1969–1971 ubezpieczony wykonywał pra‑
cę w szczególnych warunkach. Od 1971 r. odbywał 
zasadniczą służbę wojskową. Po jej ukończeniu pod‑
jął pracę w innym zakładzie pracy jako kierowca sa‑
mochodów ciężarowych (do czego uprawnienia na‑
był w czasie służby wojskowej) i osobowych.

W 2012 r. jako sześćdziesięciolatek wystąpił o przy‑
znanie emerytury. W jego ocenie posiadał 25‑letni staż 
pracy, w tym 15‑letni w szczególnych warunkach.

ZUS odmówił przyznania świadczenia. Uznał bo‑
wiem, że mężczyzna nie wypracował wymagane‑
go prawem stażu pracy w szczególnych warunkach. 
Zdaniem organu rentowego służby wojskowej nie wli‑
cza się do stażu pracy w szczególnych warunkach 
z uwagi na fakt, że po odbyciu służby wojskowej męż‑
czyzna nie podjął pracy u pracodawcy, z którym łączył 
go stosunek pracy w chwili powołania do wojska.

Sprawa trafiła do sądu.

Stanowisko sądów  
i Sądu Najwyższego 

Sąd I instancji uznał decyzję organu rentowego za błęd‑
ną. Zdaniem sądu mężczyzna wypracował 15‑letni staż 
pracy w warunkach szczególnych, bowiem został do 
niego zaliczony okres odbywania służby wojskowej.

ZUS zaskarżył wyrok. Sąd apelacyjny uznał, 
że 6‑miesięcznego zatrudnienia po odbyciu służby 
wojskowej nie można zaliczyć do pracy w szczegól‑
nych warunkach, skoro mężczyzna był wówczas kie‑
rowcą nie tylko samochodów ciężarowych, lecz tak‑
że osobowych. Niejasne zaś dla sądu apelacyjnego 

było, czy okres służby wojskowej należy zaliczyć do 
pracy w szczególnych warunkach, skoro ubezpie‑
czony nie podjął pracy u poprzedniego pracodaw‑
cy, u którego wykonywał pracę w szczególnych wa‑
runkach. Zwrócił się zatem do Sądu Najwyższego 
o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.

SN orzekł, że służbę wojskową należy zaliczyć do 
okresu pracy w szczególnych warunkach wymaganego 
do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku eme‑
rytalnym również wtedy, kiedy ubezpieczony po odby‑
ciu tej służby podjął zatrudnienie, które nie było wy‑
konywane w szczególnych warunkach. Zdaniem SN, 
w odniesieniu do uprawnień osób odbywających służbę 
wojskową w latach 60. i 70. należy stosować przepisy 
w brzmieniu wówczas obowiązującym. SN w ustnym 
uzasadnieniu uchwały podniósł, że właśnie z uwagi na 
fakt przymusowego „wyrywania” pracowników z życia 
zawodowego i prywatnego w celu odbycia służby woj‑
skowej przyznane im zostały szczególne uprawnienia, 
które należy teraz respektować. SN podkreślił też, że 
z przepisów prawa nie wynikał bezwzględny wymóg 
powrotu do pracy w tym samym zakładzie.

Wnioski z uchwały

Ubiegającemu się o emeryturę zalicza się do pracy 
w szczególnych warunkach okres odbywanej służby 
wojskowej także wówczas, gdy przed powołaniem 
do wojska pracował w warunkach szczególnych, zaś 
po odbyciu służby wojskowej podjął zatrudnienie 
w innym zakładzie, w którym pracy w szczególnych 
warunkach nie wykonywał. ■
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ANNA DRYJA – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy na podstawie umowy o pracę 
lub mianowania. Stanowisko, na którym nauczyciel zostanie zatrudniony, musi być zgod-
ne z posiadanymi przez niego kwalifikacjami. Stanowisko to musi być także odpowied-
nie do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego.

Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, 
szkołach i innych placówkach określają głównie prze‑
pisy ustawy – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczy‑
ciela), a także ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

 Nawiązanie stosunku pracy 
z nauczycielem

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się 
w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół 

jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespo‑
le szkół na podstawie umowy o pracę lub miano‑
wania.

Bez względu na stopień awansu zawodowego 
oraz podstawę zatrudnienia, nawiązanie stosunku 
pracy z nauczycielem następuje po spełnieniu przez 
niego określonych warunków (patrz: tabela). Są one 
szczegółowo określone w Karcie Nauczyciela. Ich 
niespełnienie przez kandydata uniemożliwia jego 
zatrudnienie w szkole.

Wymogi wobec kandydatów na nauczyciela

Wymóg Wyszczególnienie Podstawa prawna

1 2 3

Posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 
prawnych i korzystanie 
z praw publicznych

Zdolność do czynności prawnych to inaczej zdolność do przyjmowania 
i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, 
zmiany lub ustania stosunku prawnego. Jest to zatem zdolność do 
samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw 
i zaciągania zobowiązań). Pełną zdolność do czynności prawnych 
nabywa się z chwilą osiągnięcia pełnoletności (art. 11 Kodeksu 
cywilnego). Utrata praw publicznych natomiast jest jednym ze środków 
karnych orzekanych przez sądy wobec sprawców przestępstw.

art. 10 ust. 5 pkt 2 
w związku z art. 10 ust. 8 
Karty Nauczyciela

Prawo w jednostkach 
budżetowych 

Jak prawidłowo zatrudniać  
nauczycieli
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Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę:
czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, 
organu samorządu zawodowego lub gospodarczego,
prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości,
prawa do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych 
i samorządu terytorialnego lub zawodowego,
posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego,
orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do ich 
uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw
– art. 40 Kodeksu karnego.

Przeciwko kandydatowi 
na nauczyciela nie 
toczy się postępowanie 
karne lub dyscyplinarne, 
lub postępowanie 
o ubezwłasnowolnienie

W praktyce ustalenie, czy takie postępowanie toczy się wobec kandydata 
do pracy może być trudne. Pomocny będzie w takiej sytuacji art. 221 
§ 3 k.p., zgodnie z którym udokumentowanie danych, wymaganych 
do zatrudnienia, następuje w formie oświadczenia osoby, której one 
dotyczą. Jeśli w przyszłości okazałoby się, że oświadczenie to zawiera 
nieprawdziwe dane, to wówczas stosunek pracy wygasa z tego powodu 
na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela.

art. 10 ust. 5 pkt 3 
w związku z  art. 10 ust. 8 
Karty Nauczyciela

Kandydat na nauczyciela 
nie był karany za 
przestępstwo popełnione 
umyślnie

Nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, ma obowiązek 
przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji o niekaralności za 
przestępstwo umyślne z Krajowego Rejestru Karnego (art. 10 ust. 8a 
Karty Nauczyciela). Fakt przedstawienia takiego dokumentu w momencie 
pierwszego zatrudnienia nie budzi wątpliwości. Pojawiają się one, gdy 
stosunek pracy z tym samym nauczycielem nawiązywany jest kilka razy 
na podstawie następujących po sobie umów. Eksperci nie są zgodni 
w tej kwestii. Część z nich, przyjmując wykładnię celowościową tego 
przepisu, uznaje, że jeżeli nauczyciel pozostaje ciągle w zatrudnieniu, 
to nie ma potrzeby przedstawiania informacji o niekaralności przy 
każdym ponawianiu umowy. Inni natomiast uważają, że przepis 
należy interpretować literalnie i zgodnie z jego brzmieniem żądać 
informacji każdorazowo przed nawiązaniem stosunku pracy. Pomocna 
w podjęciu stosownej decyzji może być odpowiedź z 26 czerwca 
2009 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
na interpelację nr 9997 w sprawie stosowania art. 10 ust. 8a Karty 
Nauczyciela przy nawiązywaniu kolejnego stosunku pracy z tym samym 
nauczycielem w tej samej lub innej szkole (placówce). Wynika z niej, że 
zgodnie z art. 10 ust. 8a ciężar dowodu spełnienia warunku określonego 
w art. 10 ust. 5 pkt 4 spoczywa na nauczycielu. Tak sformułowane 
przez ustawodawcę regulacje nie mogą budzić żadnych wątpliwości 
w zakresie ich stosowania. Odstąpienie od powyższych przesłanek 
jest istotnym naruszeniem prawa. Jednocześnie podkreślenia wymaga 
fakt, że ustawodawca nie przewidział wyjątków od powyższej zasady. 
Ponadto należy wskazać, że informacji o osobach, których dane osobowe 
zostały zgromadzone w rejestrze, udziela się na wniosek osobie, o której 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, i w związku 
z tym koszty związane z jej wydaniem ponosi strona wnioskująca. 
Z uwagi na to, że zawód nauczyciela jest szczególnym w sektorze 
zaufania publicznego, pozyskanie każdorazowo stosownych informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego jest warunkiem koniecznym. Powyższe 
regulacje przesądzają o zasadności podejmowania w przedmiotowej 
kwestii takich działań, które są adekwatne do ewentualnych zagrożeń 
związanych z odstąpieniem od nich. Bezspornie, w zakresie objętym 
przepisami, decyzję w tym względzie podejmuje pracodawca (dyrektor 
szkoły). Zachodzi jednak uzasadniona wątpliwość, czy odstąpienie od 
pozyskania danych z Krajowego Rejestru Karnego w pełni realizowałoby 
zasadę zachowania należytej staranności w trakcie wykonywania 
procedury związanej z nawiązaniem stosunku pracy.
Służby kadrowe często mają wątpliwości, czy w aktach osobowych 
nauczyciela powinien znajdować się oryginał czy kopia zaświadczenia 
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z § 1 ust. 3

art. 10 ust. 5 pkt 4 
w związku z art. 10 ust. 8 
Karty Nauczyciela
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rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (dalej: rozporządzenie 
w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej), pracodawca 
przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych 
dokumentów, a oryginałów może żądać tylko do wglądu albo sporządzenia 
z nich kopii. Tak więc również zaświadczenie o niekaralności przechowuje 
się w aktach osobowych nauczyciela w formie uwierzytelnionej kopii. 
Oryginał tego zaświadczenia jest własnością nauczyciela, który może na 
jego podstawie uzyskać pracę jednocześnie w kilku miejscach.

Kandydat na nauczyciela 
posiada kwalifikacje 
wymagane do 
zajmowania danego 
stanowiska

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa art. 9 Karty Nauczyciela 
oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli. Dokumentem potwierdzającym posiadanie stosownych 
kwalifikacji jest dyplom – lub gdy nauczyciel ukończył studia, ale jeszcze 
nie otrzymał dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów lub zakładu 
kształcenia nauczycieli.
Możliwe jest zatrudnienie w szkole nauczyciela nieposiadającego 
kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska, jednak może 
to nastąpić tylko za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
(art. 10 ust. 7 i 9 Karty Nauczyciela). Taka sytuacja może wystąpić 
wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji 
nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela i pod warunkiem, że 
nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje. 
Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się wówczas na podstawie 
umowy o pracę na czas określony. Dla celów płacowych nauczyciel, którego 
zatrudniono w tym trybie, bez względu na posiadany stopień awansu 
zawodowego, jest traktowany jak nauczyciel stażysta i nie stosuje się do 
niego przepisów dotyczących awansu zawodowego.
W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za 
zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie 
uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych 
zajęć. Możliwość taką przewiduje art. 7 ust. 1a ustawy o systemie 
oświaty. Jeżeli osoba taka ma prowadzić zajęcia z zakresu kształcenia 
zawodowego, zatrudnienie wymaga zgody organu prowadzącego szkołę. 
Osobę taką zatrudnia się na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
pracy, z tym że stosuje się do niej odpowiednio przepisy dotyczące 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych 
nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane 
dla nauczyciela dyplomowanego.

art. 10 ust. 5 pkt 5 
w związku z art. 10 ust. 8 
Karty Nauczyciela

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem  
stażystą

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpo‑
czynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje 
się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 
jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego 
do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontrak‑
towego (art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel stażysta będzie musiał odbyć 
dodatkowy staż, nawiązuje się z nim stosunek pracy 

na czas określony na kolejny jeden rok szkolny. Sy‑
tuacja taka będzie miała miejsce w 2 przypadkach, 
tj. gdy:
1)  ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczy‑

ciela jest negatywna, wówczas ponowna ocena do‑
robku może być dokonana po odbyciu, na wniosek 
nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego 
dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy,

2)  nauczyciel stażysta, który nie uzyskał akceptacji 
komisji kwalifikacyjnej, ponownie złoży wnio‑
sek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 
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po odbyciu, na jego wniosek i za zgodą dyrektora 
szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesię‑
cy. Nauczyciel stażysta może przystąpić ponow‑
nie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko 
jeden raz w danej szkole.
Aby nauczyciel stażysta mógł w ogóle rozpocząć 

staż na stopień nauczyciela kontraktowego, musi 
być zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy 
etatu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od roz‑
poczęcia zajęć (art. 9d ust. 1 oraz art. 3 pkt 3 Karty 
Nauczyciela). Jeżeli stosunek pracy nawiązany bę‑
dzie po upływie tego terminu, nauczyciel nie roz‑
pocznie stażu do końca tego roku szkolnego.

 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 
kontraktowym

Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym na‑
wiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej 
na czas nieokreślony. Jedynie w przypadku zaistnie‑
nia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania 
lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela stosunek 
pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę 
na czas określony (art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela).

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 
mianowanym i nauczycielem dyplomowanym

Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z na‑
uczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podsta‑
wie mianowania (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela). 
Należy wyraźnie rozróżnić pojęcie mianowania, które 
w Karcie Nauczyciela używane jest w dwojakim zna‑
czeniu. Mianowanie może bowiem oznaczać zarówno 
podstawę nawiązania stosunku pracy (mówimy wów‑
czas, że nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mia‑
nowania), jak i jeden ze stopni awansu zawodowego. 
Nauczyciel może posiadać stopień awansu zawodo‑
wego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowa‑
nego lub dyplomowanego. Mianowanie, jako podsta‑
wa nawiązania stosunku pracy, przewidziane zostało 
dla nauczycieli legitymujących się najwyższym stop‑
niem awansu zawodowego, tj. nauczyciela mianowa‑
nego i nauczyciela dyplomowanego.

Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym 
i nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na 
podstawie mianowania, jeżeli:

■■ posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg 
ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskie‑
go Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwa członkowskiego Europejskiego Po‑

rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

■■ ma pełną zdolność do czynności prawnych i ko‑
rzysta z praw publicznych,

■■ nie toczy się przeciwko niemu postępowanie kar‑
ne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubez‑
własnowolnienie,

■■ nie był karany za przestępstwo popełnione 
umyśl nie,

■■ posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania 
danego stanowiska,

■■ istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela 
w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nie‑
określony.
Problem w ocenie ostatniej przesłanki nawiązania 

stosunku pracy z nauczycielem mianowanym lub dy‑
plomowanym na podstawie mianowania pojawia się 
często w sytuacji, gdy dyrektor szkoły nie wie, czy 
w przyszłym roku szkolnym będzie mógł zapewnić 
mu odpowiednią liczbę godzin. Pomocne w podję‑
ciu stosownej decyzji może być tutaj jedno z orze‑
czeń Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1998 r. (sygn. 
akt I PKN 499/98, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 
w którym sąd orzekł, że wprowadzenie w młodzieżo-
wym domu kultury eksperymentalnych zajęć z edu-
kacji ekologicznej, których kontynuowanie w na-
stępnych latach szkolnych zależy od zgłoszenia się 
odpowiedniej liczby uczniów i zgody kuratora oświa-
ty, uzasadnia zatrudnienie nauczyciela-instruktora 
na podstawie terminowych umów o pracę w związku 
z potrzebą wynikającą z organizacji nauczania.

Dyrektor szkoły nie będzie miał podstaw do za‑
trudnienia nauczyciela na czas określony w sytuacji, 
gdy nie jest mu wiadoma jedynie liczba godzin dla na‑
uczyciela, natomiast pewne jest, że godziny w ogóle 
będą. Karta Nauczyciela przewiduje, że w przypadku 
zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie 
liczby oddziałów w szkole lub zmian planu naucza‑
nia uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczy‑
ciela w pełnym wymiarze zajęć nauczyciel zatrudnio‑
ny na podstawie mianowania może być zobowiązany 
do uzupełniania pensum w innej szkole (szkołach), je‑
żeli istnieją możliwości do takiego uzupełniania. Obo‑
wiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na 
tym samym lub – za zgodą nauczyciela – na innym sta‑
nowisku w celu uzupełnienia tygodniowego obowiąz‑
kowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowaw‑
czych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym 
niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć może nało‑
żyć na nauczyciela organ prowadzący szkołę (art. 22 
ust. 1 Karty Nauczyciela). W razie braku warunków 
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do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wy‑
miaru zajęć w innej szkole nauczyciel może wyrazić 
zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i zmniej‑
szenie wysokości wynagrodzenia, jeżeli w szkole po‑
mimo zachodzących w niej zmian może nadal realizo‑
wać co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru 
zajęć (art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel, który wyrazi zgodę na ograniczenie 
wymiaru zatrudnienia, w dalszym ciągu pozostaje 
zatrudniony na podstawie mianowania.

Pewnej analogii w przedstawionym wcześniej rozu‑
mowaniu można doszukać się w wyroku z 13 wrześ‑

nia 2006 r. (sygn. akt II PK 4/06, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl), w którym Sąd Najwyższy orzekł, że oce-
na, czy istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela 
w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po-
winna uwzględniać dłuższą czasową perspektywę 
trwania takiej umowy. Warunki takie nie występują, 
jeżeli z oceny konkretnej sytuacji wynika, że możli-
wość zapewnienia zatrudnienia istnieje tylko w danym 
roku szkolnym, a szkoła nie planuje zajęć pozwalają-
cych na to w kolejnym roku.

Wyjątkowość zatrudnienia na podstawie mia‑
nowania Sąd Najwyższy podkreślił w wyroku 

Przykładowy akt mianowania na stanowisko nauczyciela

............................................ ............................................
 (pieczęć pracodawcy) (miejscowość, data)
.......................................
 (REGON-EKD)

      Pan/Pani*.........................................
      ..............................................................

AKT MIANOWANIA NA STANOWISKO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 10 ust 5/5a* w związku z art. 11 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) zgodnie z posiadanym przez Pana/Panią* stopniem awansu zawodowego nauczy-
ciela ................................................., nadanym aktem z dnia ................................, wydanym przez ...................................................,

mianuję  Pana/Panią* z dniem .................................. na stanowisko ..................................................................................................
w ................................................................................, w ............................................................................
            (nazwa szkoły lub placówki)

Uprawnienia i obowiązki Pana/Pani* wynikające ze stosunku pracy, w tym również wymiar wynagrodzenia, okre-
ślają przepisy powołanej na wstępie ustawy oraz przepisy wykonawcze do niej, a w zakresie nieuregulowanym 
tymi przepisami – postanowienia Kodeksu pracy.

Przysługiwać Panu/Pani* będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od poziomu wykształce-
nia i stopnia awansu, a ponadto dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatkowo odpłatne zaję-
cia – w zależności od pełnionej funkcji, stanowiska, przydziału zajęć, warunków i wyników pracy oraz kwalifikacji 
specjalistycznych.

Mianowanie wygasa zgodnie z art. 16 ustawy – Karta Nauczyciela, jeżeli w dniu ................................................... nie przy-
stąpi Pan/Pani* do pracy i w ciągu 7 dni od tej daty nie usprawiedliwi swojego nieprzystąpienia do pracy.

Data podjęcia obowiązków nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania ..............................................................

 Dyrektor
 ..............................................
 (podpis i pieczęć imienna)

* wybrać właściwe



  nr 15/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 55

 PRAWO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

z 15 września 2006 r. (sygn. akt I PK 62/06, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl), uznając, że wyjątek do-
puszczający zatrudnienie nauczyciela mianowane-
go na podstawie umowy o pracę na czas określony 
uregulowany został w art. 10 ust. 7 Karty Nauczy-
ciela. W myśl tego przepisu jest to prawnie możliwe 
tylko wówczas, gdy zachodzi potrzeba zastępstwa 
nieobecnego nauczyciela lub potrzeba wynikająca 
z organizacji nauczania. Przepis ten, jako regulu-
jący wyjątek od zasady, należy wykładać ściśle. Za-
trudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie 
umowy o pracę na czas określony jest dopuszczal-
ne tylko wówczas, gdy staje się konieczne w świe-
tle wynikających z tego przepisu przesłanek. Taka 
wyjątkowa podstawa zatrudnienia nie może być za-
leżna od uznania pracodawcy. Byłoby to sprzeczne 
z gwarancyjnym charakterem norm prawnych regu-
lujących stosunek pracy nauczyciela mianowanego.

Karta Nauczyciela wprowadza obowiązek prze‑
kształcania z mocy prawa stosunku pracy zawartego 
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 
w stosunek pracy z mianowania z pierwszym dniem 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesią‑
cu, w którym:

■■ nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela miano‑
wanego, pod warunkiem że spełnione są warun‑
ki określone w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela,

■■ w przypadku nauczyciela mianowanego lub dy‑
plomowanego, w czasie trwania umowy o pra‑
cę, zostały spełnione warunki, o których mowa 
w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela

– art. 10 ust. 5a.
Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pra‑

cy w tym przypadku potwierdza na piśmie dyrektor 
szkoły poprzez wręczenie nauczycielowi aktu mia‑
nowania.

Akt mianowania powinien w szczególności 
okreś lić:

■■ stanowisko i miejsce pracy,
■■ termin rozpoczęcia pracy,
■■ wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt 
mianowania i umowa o pracę powinny określać tak‑
że typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracu‑
je nauczyciel.

Jeżeli nie istnieją warunki do zatrudnienia nauczy‑
ciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nie‑
określony, stosunek pracy z nauczycielem mianowa‑
nym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym 
wymiarze (art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Zatrudnienie nauczyciela  
na czas określony

W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej 
z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobec-
nego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolne-
go, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z na-
uczycielem kontraktowym lub z nauczycielami 
mianowanym i dyplomowanym stosunek pracy 
nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 
czas określony (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela). 
W wymienionych przypadkach strony z góry mogą 
ustalić termin zakończenia stosunku pracy poprzez 
wskazanie konkretnej daty lub zdarzenia, po zajściu 
którego nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

Przykładowy zapis w umowie o pracę, określa‑
jący termin jej zawarcia w przypadku czasowej nie‑
obecności nauczyciela, związanej z okresowym 
zwolnieniem od pracy i przewidywanym powrotem 
do jej wykonywania, może być następujący:

„§ 3. Umowę o pracę zawarto na czas usprawiedli-
wionej nieobecności Pani Michaliny Kozłowskiej”.

Należy podkreślić, że potrzeba zapewnienia za‑
stępstwa nieobecnego nauczyciela nie musi cał‑
kowicie odpowiadać ani wymiarowi czasu pracy 
nieobecnego nauczyciela, ani też dotyczyć całego 
okresu jego nieobecności. Wspomniał o tym Sąd 
Najwyższy w wyroku z 1 lipca 1998 r. (sygn. akt 
I PKN 222/98, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Co do zasady zatrudnienie nauczyciela na podsta‑
wie umowy o pracę na czas określony jest dopusz‑
czalne tylko w przypadku zaistnienia wynikającej 
z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego 
nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z oso‑
bą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem 
kontraktowym, z nauczycielem mianowanym lub 
nauczycielem dyplomowanym (o których mowa 
w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela). Zawarcie umo‑
wy o pracę na czas określony niezgodnie z tymi prze‑
słankami powoduje nawiązanie stosunku pracy na 
czas nieokreślony. Jeżeli są one spełnione (występuje 
potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub za‑
stępstwa nieobecnego nauczyciela), to możliwe jest 
zawieranie kolejnych umów na czas określony, bez 
ograniczenia ich liczby. Nie będzie miał wówczas za‑
stosowania art. 251 § 1 k.p. (w zw. z art. 91c ust. 1 
Karty Nauczyciela), zgodnie z którym zawarcie trze‑
ciej terminowej umowy o pracę jest jednoznaczne 
z nawiązaniem stosunku pracy na czas nieokreślony.
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Nawiązanie stosunku pracy 
z nauczycielem religii

Regulacje dotyczące zatrudniania nauczycieli religii 
oraz ich prawa i obowiązki pracownicze są przed‑
miotem dwustronnych uzgodnień na linii państwo–
Kościół. Z tego też powodu sytuacja katechetów jest 
o tyle skomplikowana, że muszą oni podlegać za‑
równo państwowemu, jak i kanonicznemu porząd‑
kowi prawnemu.

Skierowanie do nauczania religii

Kwestia zatrudniania nauczycieli religii, zarówno 
świeckich, jak i duchownych, uregulowana została 
w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przed‑
szkolach i szkołach (dalej: rozporządzenie w spra‑
wie nauki religii). Przedszkole lub szkoła zatrudnia 
nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imienne‑
go, pisemnego skierowania do danego przedszkola 
lub szkoły, wydanego przez:

■■ właściwego biskupa diecezjalnego – w przypad‑
ku Kościoła katolickiego,

■■ właściwe władze zwierzchnie tych kościołów 
i związków wyznaniowych – w przypadku pozo‑
stałych kościołów oraz innych związków wyzna‑
niowych

– § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nauki religii.

O konieczności posiadania przez nauczycieli re‑
ligii upoważnienia od biskupa diecezjalnego do na‑
uczania religii (zwanego również misją kanoniczną) 
mówi także art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą 
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego 
w Warszawie 28 lipca 1993 r.

W przypadku Kościoła katolickiego biskup die‑
cezjalny ma prawo mianowania lub zatwierdza‑
nia nauczycieli religii oraz usuwania lub żądania 
ich usunięcia, ilekroć wymaga tego dobro religii 
lub obyczajów. Kompetencje w tym zakresie regu‑
luje kanon 805 Kodeksu prawa kanonicznego. Ka‑
non 775 § 1 tego Kodeksu daje natomiast ogólną 
dyspozycję, że zadaniem biskupa diecezjalnego jest 
wydawanie norm odnośnie do katechezy.

Dokument, który upoważnia do nauczania re-
ligii, może zostać wydany na czas określony bądź 
nieokreślony. W przypadku czasu określonego wy‑
gasa on po upływie oznaczonego w nim terminu. 
Natomiast w przypadku czasu nieokreślonego traci 
on swoją ważność od momentu jego cofnięcia.

Misja kanoniczna powinna określać dokładnie 
osobę i placówkę, w jakiej ta osoba ma pracować. 
Nie istnieją zatem ogólne misje kanoniczne. Kate‑
cheta musi legitymować się aktualnym skierowa‑
niem do nauczania w określonej szkole podczas ca‑
łego okresu zatrudnienia.

Stosunek pracy z nauczycielem religii nawią-
zuje się na podstawie Karty Nauczyciela. Wynika 
to wprost z § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie na‑
uki religii. W zależności od tego, jakie warunki za‑
trudnienia zostaną określone w skierowaniu (tj. wy‑
miar zatrudnienia, czas trwania misji kanonicznej), 
zatrudnienie nauczyciela religii nastąpi na podsta‑
wie mianowania, umowy o pracę na czas określony 
lub nieokreślony.

Kwalifikacje do nauczania religii

Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, 
która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone 
w porozumieniach między ministrem właściwym 
do spraw oświaty i wychowania a Konferencją Epi‑
skopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właści‑
wymi władzami zwierzchnimi kościołów lub in‑
nych związków wyznaniowych (§ 7 rozporządzenia 
w sprawie kwalifikacji nauczycieli).

Aktualnie obowiązującym dokumentem regulu‑
jącym kwalifikacje do nauczania religii jest Poro‑
zumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episko‑
patu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej 
z 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wyma‑
ganych od nauczycieli religii (dalej: porozumienie 
w sprawie kwalifikacji do nauczania religii).

Za posiadanie przygotowania katechetyczno‑
‑pedagogicznego uznawane jest nabycie wiedzy 
i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, 
katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu 
z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 go‑
dzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk 
pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 
150 godzin (§ 4 ust. 1 porozumienia w sprawie kwa‑
lifikacji do nauczania religii).

Dokumentem poświadczającym przygotowanie 
katechetyczno‑pedagogiczne jest dokument ukoń‑
czenia wyższego seminarium duchownego albo dy‑
plom (zaświadczenie) innej szkoły wyższej, kole‑
gium teologicznego albo świadectwo ukończenia 
kursu katechetyczno‑pedagogicznego prowadzonego 
przez kolegium teologiczne, wyższe seminarium du‑
chowne lub inną szkołę wyższą (§ 4 ust. 2 porozu‑
mienia w sprawie kwalifikacji do nauczania religii).
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Wymagania kwalifikacyjne do nauki religii w poszczególnych rodzajach szkół 
Rodzaj szkoły Osoby posiadające kwalifikacje do nauczania religii Podstawa prawna

Szkoły 
ponadgimnazjalne 
(o których mowa 
w art. 9 ust. 1 
pkt 3 ustawy 
o systemie oświaty 
z wyłączeniem 
3-letniej szkoły 
specjalnej)

 ■  księża, którzy ukończyli wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne 
i legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium,

■  osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne i posiadają 
przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,

■  alumni wyższych seminariów duchownych po ukończeniu piątego roku studiów,
■  osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia magisterskie bez 

przygotowania teologicznego, ale przygotowanie to uzupełniły w formie 
teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych lub kolegium teologicznego 
prowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 1 porozumienia 
w sprawie 
kwalifikacji 
do nauczania religii

Przedszkola, 
6-letnie szkoły 
podstawowe, 
gimnazja 
i szkoły zawodowe 
(o których 
mowa w art. 9 
ust. 1 pkt 1, 2 
i pkt 3 lit. a ustawy 
o systemie oświaty)

■  księża, którzy ukończyli wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne 
i legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium,

■  osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne i posiadają 
przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,

■  alumni wyższych seminariów duchownych po ukończeniu piątego roku studiów,
■  osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia magisterskie bez 

przygotowania teologicznego, ale przygotowanie to uzupełniły w formie 
teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych lub kolegium teologicznego 
prowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Konferencję Episkopatu Polski,

■  osoby świeckie i zakonne, które posiadają dyplom ukończenia kolegium 
teologicznego,

■  alumni wyższych diecezjalnych lub zakonnych seminariów duchownych oraz 
studenci wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku – jeśli 
kontynuują studia.

§ 2 porozumienia 
w sprawie 
kwalifikacji 
do nauczania religii

Przedszkola i szkoły 
specjalne

■  księża, którzy ukończyli wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne 
i zaliczyli w trakcie studiów zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i katechezy 
specjalnej,

■  osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne lub kolegium 
teologiczne i zaliczyły w trakcie studiów zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej 
i katechezy specjalnej,

■  osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły określone 
w porozumieniu w sprawie kwalifikacji do nauczania religii, które ponadto ukończyły 
studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej 
o specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w określonym typie szkoły.

§ 3 porozumienia 
w sprawie 
kwalifikacji 
do nauczania religii

Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, 
wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego, 
zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania 

religii (§ 4 ust. 3 porozumienia w sprawie kwalifika‑
cji do nauczania religii).

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
ff  art. 3, art. 9, art. 9d, art. 10, art. 11, art. 22, art. 26, art. 82, art. 91c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 191; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357),
ff  art. 221, art. 30, art. 45, art. 264 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. 59 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357),
ff  art. 11 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539),
ff  art. 7 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 396),
ff  art. 40 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 541),
ff  § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 115, poz. 971),
ff  § 1, § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1207; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1084),
ff  § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-
nych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 478),
ff art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, 
poz. 318),
ff  § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 6 września 2000 r. w spra-
wie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz.Urz. MEN z 2000 r. Nr 4, poz. 20).
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ALDONA SALAMON – specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

KRZYSZTOF RUSTECKI – ekonomista, specjalizuje się w zagadnieniach prawa podatkowego i rozliczania pracowników

Wsparcie od pracodawcy na wypoczynek dla pracowników i ich rodzin może pocho-
dzić ze środków zfśs, jeśli pracodawca prowadzi działalność socjalną w firmie. Takie roz-
wiązanie nie obciąża znacznie budżetu firmy. W przypadku pracodawców, którzy nie 
tworzą zfśs, wsparcie może pochodzić ze środków obrotowych. Jeżeli np. wypoczynek 
zostanie zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie dla 
dzieci pracownika, które nie ukończyły 18 lat, to pracodawca może skorzystać z ulgi 
w opłacaniu podatku.

Najczęściej udzielanym przez pracodawców świad‑
czeniem w związku z urlopem jest dofinansowanie 
do tzw. wczasów pod gruszą, rozumianych jako każ‑
da forma wypoczynku, tj. zorganizowana zarówno 
przez pracodawcę, jak i we własnym zakresie przez 
pracowników.

Źródła finansowania wypoczynku 
pracowników i ich rodzin

Pracodawcy mają 2 możliwości w zakresie źródła 
finansowania wypoczynku pracownika i członków 
jego rodziny. Mogą dofinansować lub sfinanso‑
wać ten wypoczynek z własnych środków albo ze 
środków pochodzących z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (dalej: zfśs). Za działalność 
socjalną uznaje się m.in. usługi świadczone przez 

pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, 
przez co należy rozumieć głównie wypoczynek pra‑
cowników i członków ich rodzin w formie (art. 2 
pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so‑
cjalnych; dalej: ustawa o zfśs):

■■ wczasów, organizowanych i zakupionych zarów‑
no przez pracodawcę, jak i indywidualnie przez 
osobę uprawnioną do korzystania z zfśs,

■■ wypoczynku zorganizowanego w inny sposób niż 
wczasy lub zorganizowany indywidualnie przez 
pracownika, czyli tzw. wczasy pod gruszą,

■■ pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwale‑
scencji,

■■ kolonii, obozów, zimowisk itp. dla dzieci i mło‑
dzieży.
Poza ustawą o zfśs aktem regulującym zasady 

przyznawania wsparcia w postaci sfinansowania czy 

Płace i rozliczenia
Jak prawidłowo przyznawać 
pracownikom świadczenia związane 
z wypoczynkiem
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dofinansowania wypoczynku z funduszu jest regu‑
lamin gospodarowania jego środkami. Nie ma przy 
tym przeszkód, aby w regulaminie ograniczyć za‑
kres świadczeń do jednego, wynikającego z ustawy 
o zfśs, np. do usług świadczonych na rzecz różnych 
form wypoczynku. Wprowadzając takie ogranicze‑
nie, pracodawca powinien uwzględnić zapotrzebo‑
wanie pracowników na daną formę działalności so‑
cjalnej (np. metodą ankietową). Regulamin funduszu 
należy skonsultować na ogólnych zasadach ze związ‑
kami zawodowymi lub z przedstawicielem wybra‑
nym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

  Zasady dofinansowania 
wypoczynku z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych 
powinny być zawarte 
w regulaminie gospodarowania 
jego środkami.

Alternatywnie pracodawca może pokrywać kosz‑
ty takiego wypoczynku ze środków obrotowych fir‑
my, a jeżeli dotyczy to dzieci i młodzieży do lat 18 
– może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Zwol‑
nienie przysługuje w pełnej wysokości (gdy dopłata 
pokrywana jest z zfśs) lub do rocznej kwoty 760 zł 
(gdy pracodawca nie prowadzi działalności socjalnej 
i pokrywa koszt wypoczynku ze środków obrotowych 
– art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodo‑
wym od osób fizycznych; dalej: updof). Jednak wa‑
runkiem skorzystania z tej ulgi jest to, aby wypoczy‑
nek był zorganizowany przez podmioty prowadzące 
działalność w tym zakresie, w formie wczasów, ko‑
lonii, obozów i zimowisk, w tym również połączony 
z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w pla‑
cówkach leczniczo‑sanatoryjnych, rehabilitacyjno‑
‑szkoleniowych i leczniczo‑opiekuńczych. Ponadto 
zwolnieniem są objęte przejazdy związane z tym wy‑
poczynkiem i pobytem na leczeniu.

Dofinansowanie do wczasów 
pod gruszą

Wczasy pod gruszą są formą wypoczynku pracow‑
nika zorganizowanego przez niego we własnym za‑
kresie, co w praktyce może przybierać najróżniejsze 
formy. Koszt tego rodzaju wypoczynku może zostać 
dofinansowany zarówno ze środków zfśs, jak i ze 
środków obrotowych pracodawcy.

  Pracodawca nie może wypłacać 
z zfśs wszystkim pracownikom 
w jednakowej wysokości 
dofinansowania do wczasów 
pod gruszą.

 
Jeżeli dofinansowanie będzie dokonywane ze 

środków zfśs, to warunki udzielenia wsparcia po‑
winny wynikać z postanowień regulaminu funduszu. 
Przykładowym warunkiem otrzymania dofinanso‑
wania może być ustalenie minimalnej liczby kolej‑
nych dni przebywania przez pracownika na urlopie 
wypoczynkowym. Otrzymania dofinansowania nie 
należy natomiast uzależniać od miejsca pobytu pra‑
cownika podczas urlopu. Skoro wczasy pod gruszą 
są formą wypoczynku zorganizowaną przez pra‑
cownika we własnym zakresie, to w ramach tego 
wypoczynku pracownik może np. wyjechać do ro‑
dziny czy zorganizować sobie wypoczynek nie wy‑
jeżdżając z domu, lecz zapewniając sobie w tym 
okresie różne atrakcje. Jeżeli dofinansowanie wcza‑
sów pod gruszą pochodzi ze środków zfśs, to należy 
pamiętać, że przyznając ulgowe usługi i świadcze‑
nia z funduszu, a także ustalając wysokość dopłat 
z zfśs, należy kierować się sytuacją życiową, ro‑
dzinną i materialną pracownika (art. 8 ust. 1 usta‑
wy o zfśs), czyli uwzględniać kryterium socjalne. 
W efekcie pracownicy znajdujący się w trudnej sy‑
tuacji materialno‑rodzinnej powinni mieć prawo do 
wyższego dofinansowania, a pracownicy lepiej sy‑
tuowani – prawo do świadczenia o niższej wartości 
lub w ogóle nie powinni uzyskać tego prawa.

Dofinansowanie do wczasów pod gruszą wy‑
płacone ze środków funduszu jest dla pracowni‑
ka przychodem ze stosunku pracy zwolnionym ze 
składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne 
(§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego oraz 
art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej), po warunkiem że 
zostało przyznane z uwzględnieniem kryterium so‑
cjalnego. Od tego rodzaju wsparcia nie nalicza się 
również podatku dochodowego, jeżeli spełnione są 
łącznie poniższe warunki.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby świad‑
czenie korzystało z wyłączenia podatkowego:

■■ świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowe‑
go lub pieniężnego,

■■ świadczenie ma związek z finansowaniem dzia‑
łalności socjalnej określonej w przepisach o za‑
kładowym funduszu świadczeń socjalnych,



5 sierpnia 2015 roku    www.serwispp.infor.pl60

PŁACE I ROZLICZENIA

■■ źródłem finansowania są w całości środki z za‑
kładowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawodowych,

■■ wartość świadczeń nie przekracza w roku podat‑
kowym kwoty 380 zł.
Wskazane warunki muszą wystąpić łącznie 

(art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).
Pracodawcy znacznie rzadziej decydują się na do‑

finansowanie wczasów pod gruszą ze środków obro‑
towych firmy ze względu na dodatkowe obciążenia 
publicznoprawne. Przy czym wsparcia ze środków 
obrotowych pracodawca może udzielić pracowni‑
kom w tej samej wysokości. W tym przypadku do 
uzyskania zwolnienia ze składek ZUS i podatku 
kryterium socjalne nie ma znaczenia.

Przykład
W lipcu 2015 r. pracownik otrzymał z zfśs dofinan-
sowanie do wypoczynku urlopowego organizowa-
nego przez niego we własnym zakresie w formie 
wczasów pod gruszą w kwocie 900 zł. Regulamin 
zfśs przewiduje takie dofinansowanie w przypad-
ku wypoczynku trwającego 14 kolejnych dni ka-
lendarzowych, a przyznanie dofinansowania jest 
uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej pracownika. Pracownik w 2015 r. nie otrzy-
mał innych świadczeń z funduszu. Ponieważ pra-
codawca przyznał pracownikowi dofinansowanie 
wypoczynku ze środków przeznaczonych na cele 
socjalne w ramach zfśs, wykorzystując kryterium 
socjalne, to wartość tego świadczenia w pełnej wy-
sokości nie stanowi podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednocze-
śnie dofinansowanie jest świadczeniem pienięż-
nym, zwolnionym z podatku do wysokości 380 zł. 
Zatem do opodatkowania pozostaje 520 zł (900 zł 
– 380 zł). Jeżeli dofinansowanie pochodziłoby ze 
środków obrotowych, to podlegałoby opodatkowa-
niu i oskładkowaniu w pełnej udzielonej kwocie.

Zakwaterowanie pracownika 
i udostępnienie mu sprzętu 
sportowego w ośrodku 
wypoczynkowym pracodawcy

Za działalność socjalną pracodawcy, o której mowa 
w przepisach ustawy o zfśs w zakresie organizowa‑
nia wypoczynku pracowników i ich rodzin, należy 

również uznać udostępnienie im do takich celów np. 
pokoju i sprzętu sportowego w ośrodku wypoczyn‑
kowym należącym do pracodawcy. Wartość takich 
świadczeń należy wówczas odpowiednio wycenić.

Przykład
Pracodawca posiada ośrodek wypoczynkowy 
i prowadzi działalność w zakresie wynajmowa-
nia w nim pokoi oraz wypożyczania sprzętu spor-
towego. Cena wynajmu 1-osobowego pokoju 
wynosi 80 zł. W czerwcu 2015 r. pracodawca udo-
stępnił pokój swojemu pracownikowi do celów wy-
poczynku na 10 dni. Ponadto pracownik korzystał 
w tym czasie z kajaka – łącznie przez 20 godzin. 
Cena wynajmu kajaka za godzinę wynosi 7 zł. Za-
tem pracownik otrzymał nieodpłatne świadczenie 
w wysokości (80 zł × 10 dni) + (7 zł × 20 godz.) = 
940 zł i tę kwotę należy doliczyć do jego przycho-
dów za czerwiec.
Zakładając, że przekazane pracownikowi usługi 
byłyby sfinansowane ze środków zfśs i pracownik 
nie otrzymałby w 2015 r. innych świadczeń zarów-
no z tego funduszu, jak i z funduszu związkowego, 
to do kwoty 380 zł w roku podatkowym tak przeka-
zane świadczenie jest zwolnione z podatku. Wów-
czas do przychodów pracownika za czerwiec na-
leżałoby doliczyć 560 zł, tj. (80 zł × 10 dni) + (7 zł 
× 20 godz.) – 380 zł = 560 zł.

 
Jeżeli pracodawca posiada ośrodek wypoczynko‑

wy i sprzęt sportowy, ale nie prowadzi działalności 
gospodarczej w tym zakresie, to wartość pieniężną 
udostępnienia tych świadczeń należy ustalić na pod‑
stawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 
usług albo udostępnianiu rzeczy lub praw tego same‑
go rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczegól‑
ności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 
udostępnienia. Natomiast gdy przedmiotem świad‑
czeń jest udostępnienie lokalu lub budynku, wartość 
przysporzenia z tego tytułu ustala się według równo‑
wartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawar‑
cia umowy najmu tego lokalu lub budynku. W przy‑
padku ośrodków wypoczynkowych z reguły nie jest 
zawierana umowa najmu, lecz ceny wynajmu są 
określone w cenniku. Zatem wartość świadczenia po‑
legającego na udostępnieniu pokoju w takim ośrod‑
ku wypoczynkowym należy określić na podstawie 
cen rynkowych podobnych pokoi w ośrodkach wypo‑
czynkowych znajdujących się w okolicy.
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Przez zakładowe obiekty socjalne rozumie się 
ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynko‑
we, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo‑
‑rekreacyjne, żłobki, kluby dziecięce i przedszkola 
oraz obiekty służące działalności kulturalnej (art. 2 
pkt 4 ustawy o zfśs). Środki funduszu zwiększa się 
m.in. o przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i li‑
kwidacji środków trwałych służących działalności 
socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie 
lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych 
(art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o zfśs). Z funduszu so‑
cjalnego są zatem finansowane koszty utrzymania 
obiektu, a więc pośrednio jest również finansowa‑
ne nieodpłatne udostępnienie tego obiektu pracow‑
nikom. Podobna sytuacja mogłaby wystąpić, jeżeli 
pracodawca udostępniałby pokoje i sprzęt w posia‑
danym przez niego ośrodku wypoczynkowym (nie‑
stanowiącym majątku zfśs) tylko pracownikom i by‑
łoby to sfinansowane z zfśs. Również w tej sytuacji 
wartość świadczeń powinna być ustalona na podsta‑
wie cen rynkowych.

Także w przypadku tych świadczeń obowiązuje 
zwolnienie z podatku do kwoty 380 zł rocznie, jeże‑
li źródłem ich finansowania są środki zfśs lub fun‑
duszy związkowych. Takie udostępnienie jest zwol‑
nione w całości ze składek ZUS, jeżeli pochodzi ze 
środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przykład
Pracodawca posiada ośrodek wypoczynkowy 
i sprzęt sportowy, lecz nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej w tym zakresie. Cena wynajmu 
1-osobowego pokoju w ośrodku wypoczynkowym 
w okolicy została ustalona na podstawie ofert do-
stępnych w internecie i wynosi 90 zł. W czerwcu 
2015 r. pracodawca udostępnił pokój pracowniko-
wi do celów wypoczynku na 10 dni. Ponadto pra-
cownik korzystał w tym czasie z kajaka – łącznie 
przez 20 godzin. Cena wynajmu kajaka na godzi-
nę w tych okolicach wynosi 9 zł. Zatem pracownik 
otrzymał nieodpłatne świadczenie w wysokości 
1080 zł, tj. (90 zł × 10 dni) + (9 zł × 20 godz.) i taką 
kwotę należy doliczyć do przychodów pracownika 
za czerwiec.
Jeżeli takie świadczenia zostałyby sfinansowa-
ne ze środków zfśs i pracownik nie otrzymałby 
w tym roku innych świadczeń z tego funduszu (lub 
z funduszu związkowego), to byłyby one zwolnio-

ne z podatku do kwoty 380 zł w roku podatkowym. 
Wówczas do przychodów pracownika za czer-
wiec należałoby doliczyć 700 zł, tj. (90 zł x 10 dni) 
+ (9 zł x 20 godz.) – 380 zł.

 

Świadczenie urlopowe

Wypłata z ustawy o zfśs

Świadczenie urlopowe z ustawy o zfśs przysługu‑
je raz w roku w wysokości nieprzekraczającej kwo‑
ty odpisu podstawowego, tj. w 2015 r. – 1093,93 zł 
dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze 
czasu pracy. W przypadku niepełnoetatowców świad‑
czenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do wy‑
miaru etatu. Ponadto jego wypłata jest uzależniona 
od wykorzystania przez pracownika urlopu wypo‑
czynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych 
dni kalendarzowych. Tak wypłacone świadczenie 
jest zwolnione ze składek, lecz w pełnej wysokości 
podlega opodatkowaniu (art. 3 ust. 6 ustawy o zfśs, 
§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego, art. 81 
ust. 1 ustawy zdrowotnej, art. 21 ust. 1 updof).

  Świadczenie urlopowe podlega 
opodatkowaniu w pełnej 
wysokości.

Pracodawcy często mylnie przyznają świadczenia 
urlopowe ze środków zfśs i tak przyznane świadcze‑
nie zwalniają ze składek i podatku. Takie postępo‑
wanie jest nieprawidłowe. Mimo że zasady wypłaty 
świadczenia urlopowego regulują przepisy ustawy 
o zfśs, prawo do skorzystania z tej formy wsparcia 
nie przysługuje wszystkim pracodawcom, lecz tyl‑
ko tym, którzy według stanu na 1 stycznia danego 
roku zatrudniają mniej niż 20 pracowników w prze‑
liczeniu na pełne etaty. Poza tym źródłem finanso‑
wania świadczenia urlopowego nie są środki zfśs, 
lecz środki obrotowe pracodawcy (art. 3 ust. 3 usta‑
wy o zfśs).

Nie można jednak wykluczyć, że pracodaw‑
cy nieuprawnieni na podstawie przepisów usta‑
wy o zfśs do wypłaty świadczenia urlopowego nie 
będą wypłacać pracownikom świadczenia o podob‑
nym charakterze. Wtedy tak przyznane świadczenie 
w całości będzie podlegać oskładkowaniu i opodat‑
kowaniu.
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Wsparcie dla nauczycieli

Do końca sierpnia każdego roku nauczycie‑
le otrzymują z odpisu na zfśs świadczenie urlo‑
powe w wysokości odpisu podstawowego, o któ‑
rym mowa w przepisach o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, ustalone proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia na‑
uczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a 
Karty Nauczyciela). Przy czym okres zatrudnienia 
w danym roku szkolnym liczy się od 1 września 
poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia 
bieżącego roku. 

Świadczenie urlopowe otrzymują wszyscy pe‑
dagogiczni pracownicy szkoły. Przy jego przyzna‑
waniu nie ma znaczenia ani wynagrodzenie, ani 
sytuacja życiowa i materialna nauczyciela. Do‑
puszczalna jest wypłata świadczenia we wcześniej‑
szym terminie.

Wysokość świadczenia urlopowego przypada‑
jąca na jednego nauczyciela zatrudnionego w peł‑
nym wymiarze zajęć, pozostającego w stosunku 
pracy przez cały rok szkolny 2014/2015 wynosi 
1093,93 zł. Przy ustalaniu wysokości świadcze‑
nia urlopowego bierze się pod uwagę wymiar cza‑
su pracy określony w umowie o pracę albo w ak‑
cie mianowania. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony 
w kilku szkołach, to ma prawo do świadczenia 
urlopowego od każdego pracodawcy. Jednak wy‑
sokość świadczeń urlopowych będzie uzależniona 
od wymiaru zatrudnienia nauczyciela w poszcze‑
gólnych szkołach.

Przykład
Nauczyciel biologii został zatrudniony w roku 
szkolnym, który rozpoczął się 1 września 2014 r., 
na 1/3 etatu w szkole podstawowej i 1/2 etatu 
w gimnazjum. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, świadczenie urlopowe będzie mu przysłu-
giwało w wysokości ustalonej proporcjonalnie do 
wymiaru jego czasu pracy w roku szkolnym. Ozna-
cza to, że jeżeli przepracuje pełny rok szkolny, to 
otrzyma świadczenie w wysokości:

■  1093,93 zł × 0,33 = 361,00 zł (w szkole podsta-
wowej),

■  1093,93 zł × 0,5 = 546,97 zł (w gimnazjum).

Świadczenie urlopowe w pełnej wysokości przy-
sługuje nauczycielom zatrudnionym w pełnym wy-

miarze czasu pracy. Nauczycielom zatrudnionym 
w niepełnym wymiarze czasu pracy lub nauczy-
cielom, którzy nie byli zatrudnieni w okresie całego 
roku szkolnego, wysokość świadczenia urlopowe-
go jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru cza-
su pracy i przepracowanego okresu w danym roku 
szkolnym.

Przykład
Nauczyciel języka polskiego rozpoczął pracę 
w 2015 r. i był dwukrotnie zatrudniony w tym sa-
mym gimnazjum: w okresie od stycznia do lutego 
(2 miesiące) w wymiarze 1/2 etatu, a następnie 
w okresie od kwietnia do czerwca (3 miesiące) 
w wymiarze 1/4 etatu. Nauczycielowi przysługu-
je świadczenie urlopowe ustalone proporcjonal-
nie do okresu zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia 
w roku szkolnym, czyli:

■  za okres zatrudnienia od stycznia do lutego 
w wymiarze 1/2 etatu:

1093,93 zł × 0,5 etatu = 546,97 zł,

546,97 zł : 12 miesięcy = 45,58 zł,

45,58 zł × 2 miesiące = 91,16 zł;

■  za okres zatrudnienia od kwietnia do czerwca 
w wymiarze 1/4 etatu:

1093,93 zł × 0,25 etatu = 273,48 zł,

273,48 zł : 12 miesięcy = 22,79 zł,

22,79 zł × 3 miesiące = 68,37 zł.

Świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone 
nauczycielowi w łącznej kwocie 159,53 zł (91,16 zł 
+ 68,37 zł).

 
Świadczenie urlopowe wypłacane nauczycie‑

lom w wysokości nieprzekraczającej rocznie kwo‑
ty odpisu podstawowego nie podlega oskładkowa‑
niu. Wartość wypłaconego świadczenia stanowi 
natomiast opodatkowany na zasadach ogólnych 
przychód ze stosunku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 67 
updof). W tym przypadku wypłata świadczenia 
urlopowego nie jest uzależniona od sytuacji życio‑
wej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do 
korzystania z funduszu, a więc nie wynika z dzia‑
łalności socjalnej, o której mowa w przepisach 
ustawy o zfśs.
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Niezależnie od świadczenia urlopowego, nauczy‑
ciele mogą korzystać z innych świadczeń z funduszu 
na ogólnych zasadach, właściwych dla pracowni‑
ków innych niż nauczyciele, m.in. z dofinansowa‑
nia w postaci wczasów pod gruszą, jeżeli regulamin 
zfśs przewiduje taką formę wsparcia. W zakresie za‑
sad udzielania nauczycielom pozostałych świadczeń 
stosuje się przepisy ustawy o zfśs (art. 53 ust. 5 Kar‑
ty Nauczyciela).

Niestosowanie kryterium  
socjalnego

Najczęściej popełnianym błędem podczas przy‑
znawania dofinansowania do wypoczynku z zfśs 
jest nieuwzględnianie lub niedostateczne uwzględ‑
nianie kryterium socjalnego. Przykładem błęd‑
nego działania w tym zakresie jest przyznawanie 
dofinansowania do wypoczynku wszystkim pra‑
cownikom w jednakowej wysokości albo uwzględ‑
nianie dochodów pracownika uzyskanych wyłącz‑
nie u pracodawcy, przyznającego dofinansowanie. 
Zgodnie z przepisami ustawy o zfśs, przyznawa‑
nie świadczeń, w tym m.in. dofinansowania wy‑
poczynku pracowników z funduszu, powinno być 
uzależnione od kryterium socjalnego. To kryte‑
rium powinno być doprecyzowane w regulaminie 
funduszu, a co za tym idzie, regulamin powinien 
szczegółowo określać sposób ustalania i doku‑
mentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i mate‑
rialnej osób uprawnionych do korzystania z fun‑
duszu. Oznacza to, że wartość dofinansowania dla 
poszczególnych pracowników musi być odpowied‑
nio zróżnicowana. Przyznanie dofinansowania do 
wypoczynku z funduszu wszystkim pracownikom, 
bez uwzględnienia przesłanki o charakterze socjal‑
nym, jest wydatkowaniem środków zfśs niezgod‑
nie z ustawą. 

  Dofinansowanie do wypoczynku 
przyznawane z funduszu  
socjalnego wszystkim 
pracownikom bez uwzględnienia 
kryterium socjalnego jest 
niezgodne z ustawą o zfśs.

 Wartość dofinansowania do wypoczynku przy‑
znawana na podstawie nieprawidłowo ustalone‑
go kryterium nie jest zwolniona ze składek ani 
z podatku.

 
Przykład
Pracodawca przyznaje dofinansowanie do wypo-
czynku z zfśs w postaci wczasów pod gruszą, uza-
leżniając jego wysokość wyłącznie od przychodu 
pracowników uzyskiwanego z tytułu zatrudnienia 
w jego firmie. Jednocześnie pracodawca ustala 
w tym zakresie przedziały dochodowe. Dofinanso-
wanie jest wypłacane przed 14-dniowym urlopem 
wypoczynkowym, a jego wartość jest ustalana na 
podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu 
pracownika z okresu 3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia tego urlopu. Taki sposób przy-
znawania dofinansowania do wypoczynku, a tak-
że innych świadczeń z funduszu, jest niezgodny 
z ustawą o zfśs. Postępowanie pracodawcy jest 
nieprawidłowe.

Kryterium socjalne powinno być stosowane łącz‑
nie, co oznacza, że należy brać pod uwagę pełną sy‑
tuację materialną, rodzinną i życiową pracownika. 
Sytuacja pracownika nie zależy bowiem tylko od 
wysokości jego wynagrodzenia u danego pracodaw‑
cy, ale również od:

■■ dochodów uzyskiwanych przez niego poza firmą 
(np. z prowadzonej działalności gospodarczej, 
z pracy u innego pracodawcy czy z pracy wyko‑
nywanej na podstawie umów cywilnoprawnych), 
a ponadto 

■■ od dochodu współmałżonka,
■■ liczby osób znajdujących się na utrzymaniu pra‑

cownika.
Jednym z rozwiązań dotyczących stosowania 

kryterium socjalnego przy ustalaniu wartości do‑
finansowania jest przyjęcie średniego dochodu na 
członka rodziny z ustalonego okresu, na podstawie 
przedłożonych przez pracownika (i określonych 
w regulaminie) dokumentów i informacji lub na 
podstawie złożonego oświadczenia. Innym z moż‑
liwych do zastosowania jest rozwiązanie polegają‑
ce na ustaleniu w regulaminie funduszu kilku grup 
dochodowych (ustalając dochody w przedziałach 
od... do...). W odniesieniu do tych przedziałów 
pracownik składałby oświadczenie, do której gru‑
py dochodowej należy, nie wskazując konkretnych 
dochodów. Jednocześnie do regulaminu warto 
wprowadzić zasadę, że pracownik, który nie chce 
ujawniać dochodu, wyraża tym samym zgodę na 
zaszeregowanie go do grupy osób o najwyższych 
dochodach. ■
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 CZYTELNICY PYTAJĄ

Czy wartość dofinansowania wypoczynku  
może zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek

Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą na podstawie umowy o pracę przeciętnie 100 osób. 
W naszej spółce funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego regula-
min został opracowany na podstawie przepisów ustawy o zfśs. Na mocy regulaminu, 
ze środków zfśs jest dofinansowany wypoczynek pracowników organizowany we wła-
snym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą). Nasza spółka rozważa likwidację zfśs. W miej-
sce dofinansowania wypoczynku ze środków tego funduszu mamy zamiar wypłacać 
pracownikom świadczenie urlopowe nieprzekraczające kwoty odpisu podstawowego. 
Czy biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w spółce, świadczenia urlopowe wypłacane 
po likwidacji zfśs będą zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
– pyta Czytelniczka z Koszalina.

Nie. W przypadku Państwa firmy zwolnienie skład‑
kowe wartości świadczeń urlopowych nie będzie 
miało zastosowania. Świadczenie urlopowe w ro‑
zumieniu ustawy o zfśs, którego wartość jest wyłą‑
czona z oskładkowania, może wypłacać tylko pra‑
codawca który zatrudnia poniżej 20 pracowników. 
Większy pracodawca, jak Państwa spółka, może co 
prawda zrezygnować z tworzenia tego funduszu, ale 
nie może w to miejsce wypłacać świadczeń urlopo‑
wych w rozumieniu przepisów o zfśs. Wartość przy‑
znanych Państwa pracownikom świadczeń trzeba bę‑
dzie zatem oskładkować.

Zakładowy fundusz świad czeń socjalnych tworzą 
pracodawcy, którzy według stanu na 1 stycznia da‑
nego roku zatrudniają co najmniej 20 pracowników 
(w przeliczeniu na pełne etaty). Obowiązek utworze‑
nia zfśs bez względu na liczbę zatrudnianych osób 
mają pracodawcy będący jednostkami budżetowymi 
i samorządowymi zakładami budżetowymi. Praco‑
dawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników, 
mogą dobrowolnie utworzyć zfśs. Jeśli zrezygnują 
z jego tworzenia, raz do roku mogą wypłacać pra‑
cownikom świadczenie urlopowe.

Wysokość tego świadczenia powinna zostać 
ustalona na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs. 
Jeżeli pracodawca zatrudniający według stanu na 
1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników 
(w przeliczeniu na pełne etaty) nie tworzy zfśs, 
lecz wypłaca świadczenie urlopowe, świadczenie 
to jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne do wysokości tzw. odpi‑

su podstawowego. Wysokość odpisu podstawowego 
wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przecięt‑
nego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej w roku poprzednim (lub w drugim pół‑
roczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wyna‑
grodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą). 
W 2015 r. jest to kwota 1093,93 zł. Świadczenie 
urlopowe jest zwolnione ze składek:

■■  do kwoty 1093,93 zł – w przypadku pracownika 
pełnoetatowego,

■■  do kwoty pomniejszonej proporcjonalnie do wy‑
miaru etatu – w przypadku pracownika zatrud‑
nionego w niepełnym wymiarze czasu pracy,

■■ do kwoty 1458,57 zł – w przypadku pracownika 
wykonującego prace szczególne lub o szczegól‑
nym charakterze (zatrudnionego na pełny etat),

■■ do kwot 145,86 zł; 175,03 zł; 204,20 zł – w przy‑
padku pracowników młodocianych (odpowiednio 
w 1., 2. i 3. roku nauki).
Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje raz 

do roku pracownikowi, który korzysta w danym roku 
kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wy‑
miarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wyłączenie z oskładkowania nie ma jednak zasto‑
sowania w przypadku pracodawcy zatrudniającego 
20 lub więcej pracowników, a zatem Państwa spół‑
ka nie będzie mogła z niego skorzystać. Dofinanso‑
wanie wypoczynku nazwane przez Państwa „świad‑
czeniem urlopowym”, wypłacane po zlikwidowaniu 
zfśs, będzie stanowiło przychód ze stosunku pracy 
osoby, która skorzysta z takiego świadczenia, i bę‑



  nr 15/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 65

PŁACE I ROZLICZENIA

dzie w związku z tym podlegało oskładkowaniu na 
ogólnych zasadach dotyczących przychodów pra‑
cowniczych. Na obowiązek oskładkowania nie ma 
wpływu okoliczność, że wysokość świadczenia nie 
przekracza limitów określonych w przepisach o zfśs.

  Kwoty dofinansowania  
do wypoczynku wypłacane  
przez pracodawców, u których nie 
funkcjonuje zfśs, zatrudniających 
co najmniej 20 pracowników, 
podlegają oskładkowaniu.

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne wyłączone są świadczenia urlopowe wy‑
płacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs – do 
wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu 
podstawowego określonego w tej ustawie (§ 2 ust. 1 
pkt 21 rozporządzenia w sprawie szczegółowych za‑
sad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez‑
pieczenia emerytalne i rentowe). Oznacza to, że aby 
skorzystać ze zwolnienia składkowego, należy speł‑
nić następujące warunki:

■■ świadczenie musi być przyznane na zasadach 
określonych w ustawie o zfśs oraz

■■ jego wysokość nie może przewyższać kwoty od‑
pisu podstawowego na zfśs.
Ustawa o zfśs umożliwia wypłatę świadczeń 

urlopowych wyłącznie pracodawcom, którzy za‑
trudniają mniej niż 20 pracowników w przelicze‑
niu na pełne etaty oraz rezygnują z tworzenia zfśs 
w swoim zakładzie. Dofinansowanie do wypoczyn‑
ku przez inne podmioty nie jest świadczeniem urlo‑
powym w rozumieniu przepisów o zfśs, nawet je‑
żeli zostało tak nazwane przez pracodawcę. Nawet 
w sytuacji, gdy takie dofinansowanie zostało wpro‑
wadzone w miejsce świadczeń ze zlikwidowanego 
zfśs, płatnik zatrudniający co najmniej 20 osób bę‑
dzie musiał oskładkować wartość takich świadczeń.

Taką wykładnię przepisów potwierdza ZUS, któ‑
ry w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2013 r. 
(sygn. WPI/200000/451/1026/2013) stwierdził, że 
(...) w sytuacji gdy przedsiębiorca zatrudniający we-
dług stanu na 1 stycznia danego roku w przeliczeniu 
na pełne etaty co najmniej 20 pracowników, który nie 
tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
który jednocześnie zdecyduje się na wprowadzenie dla 
swych pracowników, korzystających z urlopu wypo-
czynkowego specjalnego świadczenia, zobowiązany 
jest odprowadzić od tych składników wynagrodzenia 
składki na ubezpieczenia społeczne. Wypłacone w ta-
kiej sytuacji świadczenie nie jest bowiem świadcze-
niem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ust. 4 usta-
wy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (...)

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracow‑
ników może zrezygnować z tworzenia zfśs, a także za‑
wiesić jego tworzenie na pewien czas lub zmniejszyć 
wysokość odpisu na zfśs. Postanowienie o rezygnacji 
z tworzenia funduszu powinno znaleźć się w układzie 
zbiorowym pracy. W sytuacji gdy zakład pracy nie 
jest objęty układem, postanowienie w tej sprawie na‑
leży wprowadzić do regulaminu wynagradzania.

W zakładzie pracy, w którym działa organizacja 
związkowa, pracodawca wprowadza regulamin wy‑
nagradzania (a także zmiany do tego regulaminu) 
po uzgodnieniach ze związkiem zawodowym. Jeżeli 
w zakładzie nie działają związki zawodowe, praco‑
dawca może wprowadzić do regulaminu wynagra‑
dzania postanowienie o rezygnacji z tworzenia zfśs 
dopiero po uzgodnieniu z przedstawicielem pracow‑
ników, wybranym przez załogę.

Decyzja o nietworzeniu zfśs może zapaść w do‑
wolnym momencie roku. Jeśli po zlikwidowaniu 
funduszu na koncie zfśs pozostały niewykorzysta‑
ne środki pieniężne, ich wydatkowanie, aż do wy‑
czerpania, musi być dokonywane zgodnie przepisa‑
mi prawa i regulaminem funduszu. ■

JOANNA STOLARSKA 
ekspert prawa ubezpieczeń społecznych,  

były wieloletni pracownik ZUS

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 1 i pkt 4, art. 3–5, art. 5c, art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111),
ff § 2 ust. 1 pkt 19 i pkt 21, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1967),
ff art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 581; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 396),
ff art. 11 ust. 2a, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 i pkt 78 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. 933),
ff art. 53 ust. 1a i ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357).
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  jakie urlopy i zasiłki związane 
z rodzicielstwem przysługują 
pracownikowi,

  jak utworzyć fundusz socjalno-bytowy,

  jak udzielać przerw na posiłek 
pracownikowi zatrudnionemu 
w zadaniowym systemie czasu pracy.
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 kiedy dokonać przypisu należności,
  jakie obowiązują zasady dokonywania odpisu aktualizującego,
  jak ująć w ewidencji księgowej należności i zobowiązania oraz jakimi kryteriami  

należy się kierować przy ich podziale,
  do jakiego okresu sprawozdawczego przypisać daną należność czy zobowiązanie,
  jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych rezerwy na zobowiązania  

oraz zobowiązania warunkowe,
  jak rozliczać dowody źródłowe zewnętrzne i własne dotyczące zobowiązań w okresach 

przełomowych,
  jak zaprezentować należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym  

– w bilansie oraz w rachunku zysków i strat – w kontekście kosztów/strat definiowanych 
w ustawie o rachunkowości.

Rozrachunki
od rachunkowości 

do sprawozdawczości!
W publikacji w praktyczny sposób objaśnione są zagadnienia związane z ujęciem księgowym, 
prezentacją w sprawozdawczości oraz w sprawozdaniu finansowym należności oraz zobowiązań 
cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Rozrachunki w księgach  
rachunkowych i w sprawozdawczości 
– należności oraz zobowiązania publicznoprawne 
i cywilnoprawne

99zł
zamiast 119  zł
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ZUS
Jak prawidłowo oskładkować menedżera ‑przedsiębiorcę zgodnie 
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ANNA DRYJA – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy na podstawie umowy o pracę 
lub mianowania. Stanowisko, na którym nauczyciel zostanie zatrudniony, musi być zgod-
ne z posiadanymi przez niego kwalifikacjami. Stanowisko to musi być także odpowied-
nie do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego.

Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, 
szkołach i innych placówkach określają głównie prze-
pisy ustawy – Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczy-
ciela), a także ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

 Nawiązanie stosunku pracy 
z nauczycielem

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się 
w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół 

jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespo-
le szkół na podstawie umowy o pracę lub miano-
wania.

Bez względu na stopień awansu zawodowego 
oraz podstawę zatrudnienia, nawiązanie stosunku 
pracy z nauczycielem następuje po spełnieniu przez 
niego określonych warunków (patrz: tabela). Są one 
szczegółowo określone w Karcie Nauczyciela. Ich 
niespełnienie przez kandydata uniemożliwia jego 
zatrudnienie w szkole.

Wymogi wobec kandydatów na nauczyciela

Wymóg Wyszczególnienie Podstawa prawna

1 2 3

Posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 
prawnych i korzystanie 
z praw publicznych

Zdolność do czynności prawnych to inaczej zdolność do przyjmowania 
i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, 
zmiany lub ustania stosunku prawnego. Jest to zatem zdolność do 
samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw 
i zaciągania zobowiązań). Pełną zdolność do czynności prawnych 
nabywa się z chwilą osiągnięcia pełnoletności (art. 11 Kodeksu 
cywilnego). Utrata praw publicznych natomiast jest jednym ze środków 
karnych orzekanych przez sądy wobec sprawców przestępstw.

art. 10 ust. 5 pkt 2 
w związku z art. 10 ust. 8 
Karty Nauczyciela

Prawo w jednostkach 
budżetowych 

Jak prawidłowo zatrudniać  
nauczycieli
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ALDONA SALAMON – specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

KRZYSZTOF RUSTECKI – ekonomista, specjalizuje się w zagadnieniach prawa podatkowego i rozliczania pracowników

Wsparcie od pracodawcy na wypoczynek dla pracowników i ich rodzin może pocho-
dzić ze środków zfśs, jeśli pracodawca prowadzi działalność socjalną w firmie. Takie roz-
wiązanie nie obciąża znacznie budżetu firmy. W przypadku pracodawców, którzy nie 
tworzą zfśs, wsparcie może pochodzić ze środków obrotowych. Jeżeli np. wypoczynek 
zostanie zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie dla 
dzieci pracownika, które nie ukończyły 18 lat, to pracodawca może skorzystać z ulgi 
w opłacaniu podatku.

Najczęściej udzielanym przez pracodawców świad-
czeniem w związku z urlopem jest dofinansowanie 
do tzw. wczasów pod gruszą, rozumianych jako każ-
da forma wypoczynku, tj. zorganizowana zarówno 
przez pracodawcę, jak i we własnym zakresie przez 
pracowników.

Źródła finansowania wypoczynku 
pracowników i ich rodzin

Pracodawcy mają 2 możliwości w zakresie źródła 
finansowania wypoczynku pracownika i członków 
jego rodziny. Mogą dofinansować lub sfinanso-
wać ten wypoczynek z własnych środków albo ze 
środków pochodzących z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (dalej: zfśs). Za działalność 
socjalną uznaje się m.in. usługi świadczone przez 

pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, 
przez co należy rozumieć głównie wypoczynek pra-
cowników i członków ich rodzin w formie (art. 2 
pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjsalnych dalej: zfśs):

■■ wczasów, organizowanych i zakupionych zarów-
no przez pracodawcę, jak i indywidualnie przez 
osobę uprawnioną do korzystania z zfśs,

■■ wypoczynku zorganizowanego w inny sposób niż 
wczasy lub zorganizowany indywidualnie przez 
pracownika, czyli tzw. wczasy pod gruszą,

■■ pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwale-
scencji,

■■ kolonii, obozów, zimowisk itp. dla dzieci i mło-
dzieży.
Poza ustawą o zfśs aktem regulującym zasady 

przyznawania wsparcia w postaci sfinansowania czy 

Płace i rozliczenia
Jak prawidłowo przyznawać 
pracownikom świadczenia związane 
z wypoczynkiemPrawo w jednostkach 

budżetowych

–  Jak prawidłowo zatrudniać 
nauczycieli 

DODATKI:
W tym numerze
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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


