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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nowe wymagania lokalowe dla osób 
prowadzących żłobek lub klub 
dziecięcy

Od 14 lipca 2014 r. pracodawcy, którzy prowadzą żłobki 
i kluby dziecięce, oraz inne osoby muszą dostosować się 
do nowych wymogów. Zgodnie z nowymi wytycznymi 
w jednej strefie pożarowej, w której znajduje się żłobek 
lub klub dziecięcy, nie mogą występować inne lokale, 
w których prowadzone są żłobki lub kluby dziecięce, 
przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolne-
go. Ponadto lokale i drogi ewakuacyjne prowadzące na 
zewnątrz budynku muszą spełniać wymogi przepisów 
przeciwpożarowych właściwe dla kategorii zagrożenia 
ludzi tej strefy pożarowej, w której się znajdują.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z 10 lipca 2014 r. w spra-

wie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi 

spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek 

lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925).

Pozbawienie dodatku do świadczenia 
pielęgnacyjnego jest zgodne 
z Konstytucją
Od 18 lipca 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego, w którym stwierdzono, że pozbawienie osoby 
opiekującej się niepełnosprawnym małżonkiem prawa do 
dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 
stycznia do czerwca 2013 r. jest zgodne z Konstytucją. 
1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 grud-
nia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548), 
zgodnie z którymi zmieniono zasady przyznawania 
świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe 
świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. Osobom, 
które na mocy tej ustawy miały otrzymywać świadczenie 
pielęgnacyjne, przyznano w okresie przejściowym, tj. od 
1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., dodatek do świadczenia 
w wysokości 100 zł miesięcznie po to, by łącznie kwota 
świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku wynosiła 620 zł 
(czyli tyle, ile miała wynosić od 1 lipca 2013 r.). Osoby, 
które nie spełniły warunków przewidzianych w noweli-
zacji, traciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (po 
30 czerwca) oraz nie przyznawano im dodatku. Trybunał 
Konstytucyjny orzekł, że dodatek do świadczenia pielę-
gnacyjnego był nową instytucją wprowadzoną ustawą 
nowelizującą, a zatem nie można mówić o naruszeniu 
zasady ochrony praw nabytych. Ponadto Trybunał stwier-
dził, że nie została naruszona zasada równości, gdyż ce-

chą wyróżniającą grupę osób, której przysługiwał doda-
tek do świadczenia pielęgnacyjnego, było spełnienie 
nowych warunków, a nie sprawowanie opieki nad niepeł-
nosprawnym małżonkiem.

Tak postanowił Trybunał Konstytucyjny w wyroku 

z 8 lipca 2014 r., P 33/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 946).

Świadectwa służby żołnierzy 
zawodowych
Od 18 lipca 2014 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa służ-
by wystawiany żołnierzom zawodowym w związku z jej 
zakończeniem. W dokumencie przewidziano uwzględnia-
nie okresów przebywania żołnierza na dodatkowym urlopie 
macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyń-
skiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, urlopie ojcowskim oraz urlopie rodzicielskim.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-

stra Obrony Narodowej z 16 czerwca 2014 r. w spra-

wie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 895).

Badania psychologiczne kierowców
Od 20 lipca 2014 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące 
badań psychologicznych kandydatów na kierowców oraz 
osób wykonujących pracę na tym stanowisku. Badanie psy-
chologiczne w zakresie psychologii transportu będzie 
sprawdzało m.in. sprawność psychomotoryczną kandydata. 
Opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii 
transportu zarówno w pierwszym terminie, jak i w przypad-
ku powtarzania badania będzie wynosiła 150 zł. Poprzednio 
była ona zróżnicowana w zależności od rodzaju badania.

Takie m.in. zmiany wprowadziło rozporządzenie Mi-

nistra Zdrowia z 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psycho-

logicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kie-

rowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących 

pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 937).

Wynagrodzenia w placówkach 
leczniczych
Od 23 lipca 2014 r. zmieniły się niektóre kategorie w ta-
belach zaszeregowań pracowników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych działających w formie jednostki bud-
żetowej. Do kategorii XVI zaszeregowania dodane zostało 
stanowisko młodszy asystent farmacji, zaś z kategorii XI 
usunięty został etat asystentki pielęgniarskiej.

Takie m.in. zmiany wprowadziło rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie wa-

runków wynagradzania za pracę pracowników pod-



  nr 29/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 5

 AKTUALNOŚCI

miotów leczniczych działających w formie jednostki 

budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 954).

Niewypłacalność pracodawcy
Od 26 lipca 2014 r., obok dotychczas przewidzianych 
sytuacji, niewypłacalność pracodawcy jest możliwa 
również wtedy, gdy polski sąd upadłościowy wyda po-
stanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upa-
dłościowego. Datą niewypłacalności będzie wówczas 
data wydania postanowienia o wszczęciu wtórnego po-
stępowania upadłościowego.

Taką możliwość dopuściła ustawa z 30 maja 2014 r. 

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w ra-

zie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 923).

Więcej na ten temat w „Serwisie PP” nr 24/2014, str. 7.

Wynagrodzenia pracowników 
samorządowych
Od 1 sierpnia 2014 r. nastąpiły zmiany dotyczące ustala-
nia wynagrodzenia pracowników samorządowych. Doty-
czą one osób funkcyjnych w dzielnicach m.st. Warszawy.

Z wykazu stanowisk, na których stosunek pracy nawią-
zano na podstawie umowy o pracę, usunięte zostały stano-
wiska w dzielnicach m.st. Warszawy. Jednocześnie bur-
mistrzom, zastępcom burmistrza oraz pozostałym 
członkom zarządu dzielnic m.st. Warszawy, zajmującym 
te stanowiska w dniu wejścia w życie zmian przepisów, 
przysługuje do końca kadencji wynagrodzenie zasadnicze 
i dodatek funkcyjny w dotychczasowej wysokości, jeżeli 
1 sierpnia 2014 r. przysługiwało im wynagrodzenie zasad-
nicze lub dodatek funkcyjny w wysokości wyższej od 
maksymalnych stawek przewidzianych dla tych stanowisk.

Takie regulacje wynikają z rozporządzenia Rady 

Ministrów z 9 lipca 2014 r. zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie wynagradzania pracowników sa-

morządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 958).

Wynagrodzenia urlopowe nauczycieli 
akademickich
Od 1 sierpnia 2014 r. zmienione zostały zasady oblicza-
nia wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypo-
czynkowy nauczycieli akademickich. Przy ustalaniu 
wynagrodzenia za jeden dzień urlopu wypoczynkowego 

w części ustalonej na podstawie składników wynagro-
dzenia ustalanych w stałej wysokości stawek oraz okre-
ślanych procentowo od tych stawek – suma tych skład-
ników będzie dzielona przez 21 (średnia miesięczna 
liczba dni roboczych), a następnie mnożona przez licz-
bę dni urlopu. Dotychczas mnożenie następowało przez 
liczbę dni kalendarzowych w trakcie urlopu.

Takie m.in. regulacje obowiązują w związku z wej-

ściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2014 r. zmieniają-

cego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwi-

walentu pieniężnego za okres niewykorzystanego 

urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 959).

Wynagrodzenia nauczycieli
Od 1 września 2014 r. nadal będą obowiązywać dotychcza-
sowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Po-
zostają one na poziomie ustalonym od 1 września 2012 r.

Wysokość minimalnych stawek wskazuje załącznik 

do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z 18 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-

dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-

ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 922).

Waloryzacja emerytur
W 2015 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wzrośnie 
o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 
w poprzednim roku kalendarzowym. Minimalna wartość 
jest określona w ustawie o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik waloryzacji 
to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym po-
większony o co najmniej 20% realnego wzrostu przecięt-
nego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Rady 

Ministrów z 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości 

zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent 

w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 938).

II. NAJNOWSZE INTERPRETACJE I INFORMACJE URZĘDOWE
Zmiany w zakresie czasu pracy osób 
niepełnosprawnych

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy zostały 

zamieszczone wyjaśnienia Pełnomocnika ds. Osób 

Niepełnosprawnych dotyczące czasu pracy pracow-

ników niepełnosprawnych. Odnoszą się one m.in. do 

skróconych norm czasu pracy oraz obowiązków pra-

codawcy z tym związanych.
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III. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 5–18 VIII 2014 r.
5 sierpnia
■   złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za lipiec 2014 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 

i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA 
i raportów imiennych.

11 sierpnia
■   złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za lipiec 2014 r. przez płatników, będących osobami fizycznymi 

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

15 sierpnia 
■   święto (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) – w tym dniu obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

18 sierpnia
■   złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za lipiec 2014 r. przez płatników niebędących 

jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za 
siebie, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP za lipiec 
2014 r. przez ww. płatników.

OPRAC. KATARZYNA KALATA, DANUTA KOŚKA

Począwszy od dnia 10 lipca 2014 r. skróceniu ulegają normy czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od tego dnia wskazane powyżej osoby, z mocy 
prawa, mogą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. (…) Osoby zaliczone do znacz-
nego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, aby pracować w skróconej normie czasu pracy od 
10 lipca br., nie będą już musiały przedkładać pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej 
normy czasu pracy, wystarczy jedynie, że przedłożą/przedłożyły odpowiednie orzeczenie. (…) wskazanych powy-
żej pracowników nadal dotyczyć będzie zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (poza wyjąt-
kami wynikającymi z art. 16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

(…) W związku (…) z tym, że 10 lipca br. zmianie ulegają normy czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczo-
nych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracodawca (…) jest zobowiązany do poin-
formowania swoich niepełnosprawnych pracowników o zachodzących zmianach. (…) Pracodawca musi również 
pamiętać, że w przypadku gdy umowa o pracę zawarta z pracownikiem niepełnosprawnym wskazuje wprost nor-
my czasu pracy, może zaistnieć konieczność jej zmiany w tym zakresie. Skrócenie norm czasu pracy pracowni-
ków ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może natomiast wpłynąć na obniżenie ich 
wynagrodzenia. Zgodnie z art. 18 ustawy o rehabilitacji (…) stosowanie skróconych norm czasu pracy nie po-
woduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Ponadto (…) godzino-
we stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wyko-
nywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15 ustawy o rehabilitacji (…), 
ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

(…) Osoby niepełnosprawne, które nie chcą, aby w stosunku do nich zastosowanie miały normy czasu pracy 
wynikające z przepisów art. 15 ustawy o rehabilitacji (…), mogą na swój wniosek, za zgodą odpowiedniego le-
karza, w trybie art. 16 ust. 1 pkt 2 zrezygnować z ochrony przewidzianej przepisami art. 15 ustawy o rehabilitacji 
(…). Uzyskując odpowiednie zaświadczenie, w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawne traktowane są jak 
pracownicy pełnosprawni, co oznacza, że mogą one pracować m.in. w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Wyjaśnienia MPiPS dotyczące zmian w czasie pracy pracowników niepełnosprawnych
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IV. WSKAŹNIKI I STAWKI

 PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników

Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie
Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy 

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

(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314; Dz.U. z 2013 r. poz. 1074)

Wynagrodzenia młodocianych

Okres obowiązywania Pierwszy rok nauki (4%) Drugi rok nauki (5%) Trzeci rok nauki (6%)
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. 155,81 zł 194,77 zł 233,72 zł

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232, M.P. z 2014 r. poz. 326)

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2014 r.
Wyszczególnienie 80% (staż mniejszy niż 5 lat) 100% (staż od 5 do 20 lat) 120% (staż co najmniej 20 lat)

Zasiłek przyznany przed 1 stycznia 2010 r.
Wszystkie miesiące 533,30 zł 666,60 zł 800,00 zł

Zasiłek przyznany po 31 grudnia 2009 r.
3 pierwsze miesiące 664,90 zł 831,10 zł 997,40 zł

Kolejne miesiące 522,10 zł 652,60 zł 783,20 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598; M.P. z 2014 r. poz. 367)

Wymiar czasu pracy w 2014 r. 

Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

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

Luty (4 tygodnie x 40 godz.) 20 160

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ZUS

Wskaźnik waloryzacji
Wskaź nik wa lo ry za cji pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo wego przy ję ty do ob li cze nia świad cze nia 

re ha bi li ta cyj ne go 
Pod sta wa praw na

III kwartał 2014 r. 106,70% M.P. z 2014 r. poz. 378

II kwartał 2014 r. 105,80% M.P. z 2014 r. poz. 166

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

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

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159)
Stan prawny na 24 lipca 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.

Więcej „Wskaźników i stawek” na stronie www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.
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KATARZYNA KALATA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opodatkowanie dodatkowych 
świadczeń dla pracownika po wyroku TK
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) orzekł, że zasady ustalania 
przychodu dla pracowników z tytułu dodatkowych nieodpłatnych świadczeń są 
zgodne z Konstytucją, ale pod pewnymi warunkami. Trybunał ustalił zasady, jakimi 
musi się kierować płatnik, aby dodatkowe świadczenie dla pracownika było zwol-
nione z podatku.

Przychodem pracownika będzie świadczenie:
■ przyznane za jego zgodą,

■ przyznane w jego interesie,

■  służące zwiększeniu jego aktywów lub unik-

nięciu poniesienia wydatku,

■  stanowiące wymierną korzyść, przypisaną 

konkretnemu pracownikowi.

Świadczenie musi spełnić powyższe warunki, 
aby było opodatkowane.

Urzędy skarbowe mogą nakazać pobieranie po-
datku od abonamentów medycznych, polis ubez-
pieczeniowych i dowozu pracowników do pracy. 
Natomiast nie stanowi opodatkowanego przycho-
du dla pracownika zaproszenie i uczestnictwo 
w imprezie integracyjnej.

Trybunał uznał za niedopuszczalne interpreto-
wanie przepisów ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof), naka-
zujących opodatkowanie dodatkowych świadczeń 
pracowniczych, które nie są zindywidualizowane 
i skonkretyzowane.

Zatem nie można opodatkować świadczenia 
z uwagi na hipotetyczną możliwość skorzysta-
nia z niego, ponieważ w sytuacji, gdy pracow-
nik nie skorzystał z danego świadczenia, nie ma 
przyrostu majątku po stronie pracownika, 
a sama możliwość skorzystania nie jest przyspo-
sobieniem powodującym obowiązek odprowa-
dzenia podatku. Świadczenie pozapłacowe musi 
być przypisane indywidualnie do konkretnego 
pracownika oraz musi być możliwa wycena tego 
świadczenia.

W związku z powyższym propozycja udziału 
w spotkaniu integracyjnym czy szkoleniowym na-

wet organizowana poza miejscem pracy nie po-
woduje powstania przychodu po stronie pracow-
nika. Trybunał podkreślił, że nie można przyjąć, 
że pracownik, który uczestniczy w spotkaniu or-
ganizowanym przez pracodawcę, dobrowolnie 
wydałby własne środki na uczestniczenie w takim 
spotkaniu. Zatem pracownik nie jest wzbogacony 
i nie należy ustalać z wartości takiego świadcze-
nia przychodu, ponieważ korzyść nie miałaby rze-

Odmienne od wyroku TK wyroki sądów
Teza Wyrok

Pracownik, który przyjdzie na impre-
zę integracyjną organizowaną przez 
pracodawcę, musi zapłacić PIT. Jest 
to dla niego przychód z nieodpłatnego 
świadczenia otrzymanego od zakładu 
pracy. Nie jest przy tym istotne, co kon-
kretnie i w jakiej ilości pracownik na takiej 
imprezie zje czy wypije.

NSA z 12 marca 
2013 r. (II FSK 
1428/11)

Świadczenie na rzecz uczestników 
imprez integracyjnych określonych usług 
przekłada się natomiast na konkretną 
wartość pieniężną, ponieważ dla ich uzy-
skania należy ponieść zawsze konkretne 
wydatki. Z tego powodu prawo i wyni-
kające z niego nieodpłatne korzystanie 
z usług gwarantowanych w ramach 
wyjazdów integracyjnych stanowi nieod-
płatne świadczenie w rozumieniu art. 12 
ust. 1 ustawy o pdof.

NSA z 17 stycznia 
2012 r. (II FSK 
2740/11)

Wartość nieodpłatnego świadczenia 
przypadającego na pracownika może 
być obliczona według zapłaconej przez 
pracodawcę firmie zewnętrznej ceny za-
kupu usługi w postaci organizacji imprezy 
jubileuszowej, to jest przez podzielenie tej 
ceny przez liczbę uczestników imprezy.

NSA z  8 listopada 
2012 r. (II FSK 
602/11)
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czywistego i wymiernego charakteru. Korzyść 
i obowiązek podatkowy muszą być indywidualnie 
określone.

Przykład

Spółka ABC w sierpniu 2014 r. obchodzi swój ju-
bileusz (działa na rynku od 1964 r.). Pracodaw-
ca zorganizował festyn, na który zaprosił pra-
cowników wraz z rodzinami, kontrahentów 
i współpracowników. Podczas imprezy były wrę-
czane nagrody dla najbardziej efektywnych pra-
cowników. Pracodawca na całą imprezę wydał 
14 000 zł. Fakt uczestnictwa w spotkaniu firmo-
wym nie stanowi przychodu dla pracownika, 
natomiast wartość otrzymanej nagrody stanowi 
przychód pracownika.

Trybunał oprócz powyższych zasad, jakimi po-
winien kierować się płatnik, ustalając przychód 
pracownika, wskazał, które świadczenia pozapła-
cowe należy opodatkować, a które nie.

Zdaniem Trybunału wartość ubezpieczenia, 
które pracodawca musi zagwarantować pracowni-
kowi, a które jest warunkiem dopuszczenia do 
pracy w trakcie trwania stosunku pracy, nie jest 
przychodem pracownika.

Przykład

Funkcjonariusz ABW został wysłany do pracy do 
Afganistanu. Państwo to jest uznane za strefę 
działań wojennych. Na jego terytorium występują 
warunki stwarzające bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia funkcjonariusza. Zatem 
funkcjonariusz musi posiadać ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków zaistnia-
łych w związku z wykonywaniem zadań poza 
granicami państwa, wskutek których może nastą-
pić uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć 
funkcjonariusza. Koszt sfinansowanego ubezpie-
czenia nie stanowi przychodu dla pracownika.

Trybunał wypowiedział się również w sprawie 
dodatkowego świadczenia dla pracownika w for-
mie dowozu do pracy z miejsca zamieszkania 
oraz dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. Uznał, 
że przyznanie takich świadczeń pozapłacowych 
może spowodować przyrost majątku pracownika 
poprzez zaoszczędzenie wydatków, co w konse-
kwencji powoduje powstanie przychodu.

Samo posiadanie polisy ubezpieczeniowej sta-
nowi przysporzenie po stronie ubezpieczonego, 
nie ma znaczenia przy tym, czy ubezpieczony 
skorzysta z gwarancji ubezpieczeniowej.

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 11 ust. 1, 2–2b, art. 12 ust. 1 i 3 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 2014 r. poz. 915).

Opodatkowanie świadczeń pozapłacowych

TAK, kwota świadczenia sta-
nowi przychód dla pracow-
nika

Przykładowe świadczenie 
wskazane przez Trybunał:
■  wartość pakietu medycz-

nego,
■ wartość karty sportowej,
■  dodatkowe ubezpieczenia 

dla pracownika,
■  korzystanie z samochodu 

czy sprzętu będącego wła-
snością pracodawcy,

■  dowóz pracownika do 
pracy

Jeżeli odpowiedź TAK i NIE, to należy przyjąć, że kwota świad-
czenia nie stanowi przychodu dla pracownika

Przykładowym świadczeniem może być możliwość korzysta-
nia z siłowni znajdującej się w firmie, do której mają dostęp 
zarówno pracownicy, współpracownicy, jak i stali klienci

NIE, kwota świadczenia nie 
stanowi przychodu dla pracow-
nika

Przykład świadczeń wskaza-
nych przez Trybunał:
■  uczestnictwo w szkole-

niach, konferencjach, wy-
jazdach integracyjnych, 
wigiliach firmowych, impre-
zach jubileuszowych,

■  wartość ubezpieczenia nie-
zbędnego do wykonywania 
pracy

Opodatkowanie dodatkowych świadczeń dla pracownika 
zależy od tego, czy: 
1)  pracownik wyraził zgodę na otrzymanie świadczenia 

i podjął decyzję o skorzystaniu z niego? 
2)  świadczenie zostało spełnione w interesie pracownika 

i pracownik wydałby na nie własne środki, gdyby praco-
dawca go nie zapewnił? 

3)  otrzymane świadczenie powoduje po stronie pracownika 
ekonomicznie wymierną korzyść – w postaci realnego 
zwiększenia aktywów lub zaoszczędzenia wydatku? 

4)  świadczenie ma charakter zindywidualizowany, a nie abs-
trakcyjny? 

■
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ALEKSANDER KUŹNIAR – specjalista z zakresu prawa pracy

Obowiązki podmiotów zatrudniających 
osoby do prac sezonowych 
w razie wypadku 182ef063-5a41-4b52-8679-641257c6c6e4

W okresie letnim wielu pracodawców zatrudnia osoby do prac sezonowych. Zdarza 
się również, że w tym czasie dochodzi do wypadków. Chociaż obowiązki zatrudnia-
jących są podobne do obowiązków pracodawcy wobec pracownika, który uległ 
wypadkowi przy pracy, istnieją różnice w postępowaniach powypadkowych i pro-
cedurach, jakie mają wtedy zastosowanie. 

Zatrudnienie pracowników do prac sezonowych 
może dotyczyć w szczególności osób: wykonują-
cych pracę na podstawie umowy zlecenia, pra-
cowników tymczasowych, osób samozatrudnio-
nych czy wykonujących pracę bez formalnego 
potwierdzenia ich zatrudnienia. 

Zleceniobiorcy 
Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznego za-
wiadomienia właściwego okręgowego inspektora 
pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub 
zbiorowym wypadku przy pracy, któremu uległ 
zleceniobiorca. Musi również podjąć niezbędne 
działania eliminujące lub ograniczające zagroże-
nie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy oso-
bom poszkodowanym oraz zastosować odpowied-
nie środki zapobiegające podobnym wypadkom 
w przyszłości. Dodatkowo zleceniodawca ma nie-
zwłocznie zawiadomić pisemnie właściwą tere-
nową jednostkę organizacyjną ZUS o wszczęciu 
postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku przy pracy. Wynika to z fak-
tu, że w postępowaniu powypadkowym może 
uczestniczyć przedstawiciel ZUS. 

Karta wypadku

Zleceniodawca dokonuje ustaleń okoliczności 
i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ zle-
ceniobiorca, w karcie wypadku. Nie sporządza się 
zatem w tym przypadku protokołu ustalenia oko-
liczności i przyczyn wypadku, który dotyczy tylko 
pracowników. Po zawiadomieniu zleceniodawcy 

przez zleceniobiorcę (lub inną osobę) o zaistnieniu 
wypadku zleceniodawca musi niezwłocznie przy-
stąpić do ustalenia jego okoliczności i przyczyn.  
Nie ma w tym przypadku również formalnie powo-
ływanego zespołu powypadkowego. Zleceniodaw-
ca musi we własnym zakresie przeprowadzić pro-
cedurę powypadkową i sporządzić kartę wypadku, 
co nie oznacza, że nie może przy tym posłużyć się 
pomocą osób wykwalifikowanych w tym zakresie. 

Przykład

Jacek P. prowadzący działalność gospodarczą 
zatrudnił na podstawie umowy zlecenia zlece-
niobiorcę do ułożenia kostki brukowej przed jego 
zakładem. Zleceniobiorca w trzecim dniu wyko-
nywania pracy uległ wypadkowi polegającemu 
na urazie oka spowodowanym odpryskiem frag-
mentu kostki ciętej przez niego przecinarką tar-
czową. Jacek P.  zawiadomił ZUS o zaistniałym 
wypadku, jednak żaden z jego pracowników nie 
przystąpił do ustalenia okoliczności i przyczyn 
zaistniałego zdarzenia. W związku z powyż-
szym Jacek P. zatrudnił na umowę zlecenia spe-
cjalistę z zakresu bhp, który zbadał okoliczności 
i przyczyny wypadku, a także sporządził kartę 
wypadku, którą przedsiębiorca podpisał. 

Zleceniodawca dokonuje zakwalifikowania za-
istniałego zdarzenia jako wypadek przy pracy na 
podstawie:
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■  zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób po-
zwalający odtworzyć jego okoliczności,

■  dokonania oględzin miejsca wypadku, stanu 
technicznego maszyn i innych urządzeń tech-
nicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zba-
dania warunków wykonywania pracy i innych 
okoliczności, które mogły mieć wpływ na po-
wstanie wypadku,

■  wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, jeże-
li stan jego zdrowia na to pozwala,

■  zebrania informacji dotyczących wypadku od 
świadków,

■  zebrania innych dowodów dotyczących wypad-
ku, uznanych za niezbędne.

Procedura sporządzania karty wypadku  

Krok 1 – Zleceniodawca w terminie 14 dni od 
uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządza 
kartę wypadku.
Krok 2 – Poszkodowany zleceniobiorca (lub 
członek jego rodziny) zgłasza ewentualne uwagi 
i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wy-
padku, o czym zleceniodawca musi go pouczyć.
Krok 3 – Zleceniodawca do karty wypadku do-
łącza:
■  zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji 

uzyskanych od świadków wypadku,
■  dokumenty sporządzone z oględzin miejsca 

wypadku, 
■  inne dowody dotyczące wypadku uznane za 

niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku,

■  uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych 
w karcie wypadku zgłoszone przez poszkodo-
wanego (lub uprawnionego członka rodziny).
Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach: 

■  jeden egzemplarz otrzymuje poszkodowany 
zleceniobiorca lub uprawniony członek rodziny, 

■  drugi egzemplarz pozostaje u zleceniodawcy 
ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, 

■  trzeci egzemplarz jest przekazywany do ZUS, 
jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek 
przy pracy.

Kartę wypadku zleceniodawca przechowuje w do-
kumentacji powypadkowej.

Statystyczna karta wypadku

Na podstawie karty wypadku, w której stwierdzo-
no, że wypadek jest wypadkiem przy pracy, zle-
ceniodawca ma obowiązek sporządzić statystycz-
ną kartę wypadku i przekazać ją do właściwego 

urzędu statystycznego. Kartę przekazuje się 
w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy 
Głównego Urzędu Statystycznego. Nie muszą go 
przekazywać pracodawcy zatrudniający nie wię-
cej niż 5 pracowników, mogą przekazać oryginał 
statystycznej karty sporządzony w formie papie-
rowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po 
przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej 
formy.

Część I statystycznej karty sporządza się nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, 
w którym sporządzono kartę wypadku i przeka-
zuje do GUS w terminie do 15. dnia roboczego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
sporządzono kartę wypadku. 

Wypełnioną część II, uzupełniającą, staty-
stycznej karty wypadku pracodawca przekazuje 
nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia 
sporządzenia karty wypadku.

Pracownik tymczasowy 
Jeżeli dochodzi do wypadku przy pracy pracow-
nika tymczasowego, określone obowiązki obcią-
żają zarówno agencję pracy tymczasowej, jak 
i pracodawcę użytkownika. 

W pierwszej kolejności, gdy pracownik tym-
czasowy uległ wypadkowi śmiertelnemu, zbioro-
wemu lub ciężkiemu, należy zawiadomić właści-
wego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. 
Może tego dokonać zarówno pracodawca użyt-
kownik, jak i agencja pracy tymczasowej. 

Jednak to pracodawca użytkownik będzie mu-
siał ustalić okoliczności i przyczyny wypadku 
przy pracy, jakiemu uległ pracownik tymczaso-
wy, wykonując pracę na terenie jego zakładu. Po 
zaistnieniu takiego wypadku pracodawca użyt-
kownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności:
■  zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu;
■  zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu usta-

lenia okoliczności i przyczyn wypadku w spo-
sób wykluczający: 
– dopuszczenie do miejsca wypadku osób nie-

powołanych, 
– uruchamianie bez koniecznej potrzeby ma-

szyn i innych urządzeń technicznych, które 
w związku z wypadkiem zostały zatrzymane, 

– dokonywanie zmiany położenia maszyn i in-
nych urządzeń technicznych, jak również zmiany 
położenia innych przedmiotów, które spowodowa-
ły wypadek lub pozwalają odtworzyć jego oko-
liczności;
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■  zawiadomić niezwłocznie o wypadku agencję 
pracy tymczasowej zatrudniającą poszkodowa-
nego;

■  powołać zespół powypadkowy i udostępnić mu 
miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz 
udzielić informacji, a także wszechstronnej po-
mocy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wy-
padku. 
Zespół powypadkowy zobowiązany jest do: 

■  dokonania oględzin miejsca wypadku, w tym 
stanu technicznego maszyn i innych urządzeń 
technicznych, stanu urządzeń ochronnych, 
a także zbadania warunków wykonywania pra-
cy i innych okoliczności, które mogły mieć 
związek z badanym zdarzeniem,

■  sporządzenia, w razie potrzeby, szkicu lub fo-
tografii miejsca wypadku,

■  wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego – je-
żeli stan jego zdrowia na to pozwala,

■  zebrania informacji od świadków dotyczących 
wypadku,

■  zasięgnięcia opinii lekarza, a w razie potrzeby 
opinii innych specjalistów – w zakresie nie-
zbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,

■  zebrania innych dowodów dotyczących wypadku,
■  dokonania prawnej kwalifikacji wypadku,
■  określenia środków profilaktycznych oraz 

wniosków, w tym wynikających z oceny ryzy-
ka zawodowego na stanowisku pracy, na któ-
rym wystąpił wypadek.

Protokół powypadkowy 

Na podstawie wszystkich wymienionych czynności 
zespół powypadkowy (powołany przez pracodawcę 
użytkownika) sporządza protokół z ustalenia okolicz-
ności i przyczyn zaistniałego wypadku. W protokole 

tym w miejscu danych pracodawcy wpisuje się 

dane agencji pracy tymczasowej, która jest praco-

dawcą dla pracownika tymczasowego. Pracodawca 
użytkownik przekazuje agencji pracy tymczasowej 
dokumentację powypadkową do zatwierdzenia. 

Sporządzenie protokołu powypadkowego musi 
nastąpić w terminie 14 dni od dnia uzyskania za-
wiadomienia o wypadku. 

Agencja pracy tymczasowej zatwierdza proto-
kół powypadkowy w terminie 5 dni od dnia jego 
sporządzenia. W związku z tym, że to agencja jest 
pracodawcą dla pracownika tymczasowego, musi 
też prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Wy-
padek pracownika tymczasowego, chociaż miał 
miejsce na terenie pracodawcy użytkownika 

i podczas pracy na jego rzecz, w rzeczywistości 
„obciąża” agencję pracy tymczasowej, która jest 
pracodawcą dla pracownika tymczasowego. 

Przykład

Pracownik tymczasowy wykonuje u pracodaw-
cy użytkownika prace magazynowe w dużym 
sklepie z materiałami budowlanymi. Pracownik, 
chcąc zdjąć z najwyższej półki regału umywal-
kę, posłużył się ręcznym wózkiem widłowym 
wysokiego składowania. Źle ustawił pulpit ste-
rowniczy wózka i umywalka spadła z regału, 
uderzając go w głowę. Pracownik w ciężkim sta-
nie z urazem głowy trafił do szpitala. Pracodaw-
ca użytkownik niezwłocznie powiadomił właści-
wego okręgowego inspektora pracy oraz 
prokuratora o zaistniałym zdarzeniu oraz powo-
łał zespół powypadkowy do zbadania okoliczno-
ści i przyczyn wypadku. Zespół powypadkowy 
stwierdził, że przyczyną wypadku było m.in. po-
zostawienie w stacyjce wózka przez innego pra-
cownika magazynu kluczyka, co umożliwiło pra-
cownikowi, który uległ wypadkowi, posłużenie 
się wózkiem. Agencja pracy tymczasowej za-
twierdziła protokół powypadkowy i przesłała do 
GUS statystyczną kartę wypadku. 

Statystyczna karta wypadku 

W razie zaistnienia wypadku pracownika tymcza-
sowego obowiązek wypełnienia i przesłania do 
GUS karty statystycznej ma agencja pracy tym-
czasowej. Agencja musi tym samym zaliczyć 
zaistniały wypadek jako wypadek własnego 
pracownika. Sposób wypełnienia i terminy prze-
kazania do GUS karty statystycznej wypadku są 
identyczne, jak ma to miejsce w przypadku wy-
padku zleceniobiorcy. Terminy te należy jednak 
liczyć nie od sporządzenia protokołu powypadko-
wego, ale od daty jego zatwierdzenia przez agen-
cję pracy tymczasowej. 

Pracownik sezonowy na podstawie 
umowy o pracę
Pracownicy sezonowi (np. do zbioru owoców 
czy do prac budowlanych) są zatrudniani najczę-
ściej w formie cywilnoprawnej, ale zdarzają się 
również umowy o pracę na czas wykonania okre-
ślonej pracy. To rodzaj umowy terminowej, któ-
rej termin zakończenia nie jest z góry ustalony 
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i przypada w dniu zakończenia powierzonej pra-
cownikowi pracy. Jeżeli zdarzy się wypadek przy 
pracy pracownika zatrudnionego na podstawie 
umowy o pracę zawartej na czas wykonania 
określonej pracy, na pracodawcy będą ciążyły 
wszelkie obowiązki dotyczące tego zdarzenia, 
jakie ma on w przypadku każdego innego pra-
cownika ulegającego wypadkowi w pracy. Nale-
żą do nich:
■  zawiadomienie właściwego okręgowego in-

spektora pracy i prokuratora, jeżeli wypadek 
był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy,

■  powołanie zespołu wypadkowego i przeprowa-
dzenie procedury powypadkowej zakończonej 
protokołem z ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadków,

■  sporządzenie i przesłanie do GUS statystycznej 
karty wypadku przy pracy.
Terminy i obowiązki są identyczne jak opisane 

wcześniej w przypadku wypadku pracownika 
tymczasowego.

Samozatrudnienie
Samozatrudniony to osoba prowadząca 1-osobową 
działalność gospodarczą. Wykonując pracę na 
rzecz innego podmiotu, jest jednak traktowany już 
nie jak pracownik, ale jak przedsiębiorca. Nie ma 
on żadnych uprawnień, które przysługują zatrud-
nionym na podstawie stosunku pracy. Nie występu-
je również w tym przypadku obowiązek informo-
wania PIP i prokuratury o zaistniałym – nawet 
śmiertelnym czy ciężkim – wypadku, jakiemu uległ 
przedsiębiorca. O zaistniałym wypadku samoza-
trudnionego zawiadamia natomiast ZUS. 

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 
przy pracy samozatrudnionego dokonuje w takim 
przypadku również ZUS – w karcie wypadku. Nie 
ma przy tym znaczenia, że wypadkowi uległ 
przedsiębiorca (samozatrudniony), wykonując 
czynności na rzecz innego podmiotu, a nawet że 
do zdarzenia doszło na jego terenie. 

Zatrudnienie bez umowy

Często się zdarza, że w okresie letnim przy wyko-
nywaniu prac sezonowych są zatrudniani pracow-
nicy bez formalnego potwierdzenia ich zatrudnie-
nia. W takim przypadku, jeżeli dojdzie do wypadku 
przy pracy takiego nielegalnie zatrudnionego pra-
cownika, a będzie to wypadek ciężki lub śmiertel-
ny, niewątpliwie policja powiadomi o tym inspek-
cję pracy i prokuraturę. Jeżeli inspektor pracy 
badający wypadek dojdzie do przekonania, że pra-
cownika, pomimo braku umowy, łączy stosunek 
pracy, nie tylko wystąpi do pracodawcy o nie-
zwłoczne potwierdzenie zatrudnienia pracownika, 
ale również będzie wyciągał konsekwencje zwią-
zane z zaistniałym wypadkiem przy pracy od oso-
by nielegalnie zatrudniającej poszkodowanego. 

Wzory formularzy związanych ze zgłasza-

niem i ustalaniem okoliczności wystąpienia 

wypadku przy pracy znajdują się na stronie 

www.spp.infor.pl w zakładce „Niezbędnik”.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 22 § 1, art. 234, art. 281 pkt 2, art. 283 § 2 pkt 6 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 218, 219 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz.U. Nr 88, poz. 553; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 538),
 � art. 3, 5 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 637),
 � § 1–5 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawa-
nia zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadko-
wego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, 
wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1618),
 � § 1–16 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. 
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870),
 � § 1–5 oraz załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 17 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej 
karty wypadku (Dz.U. Nr 14, poz. 80; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 218, poz. 1440).

W numerze 31/32 „Serwisu Prawno-Pracowniczego” polecamy dodatek z serii

Prawo w jednostkach budżetowych – „Zatrudnianie nauczycieli w praktyce”, 

a w nim m.in.:

■ na jakiej podstawie można zatrudniać nauczycieli,
■ kiedy można zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy na czas określony.
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JOANNA KALETA – adwokat, specjalista prawa pracy

Postępowanie pracodawcy w przypadku, 
gdy pracownik odmawia wykonania 
polecenia
Pracodawca ma prawo wydawania pracownikom wiążących poleceń, a pracow-
nicy obowiązek ich realizacji. W przypadku niezasadnej odmowy wykonania pole-
cenia pracownik może ponieść konsekwencje, łącznie z rozwiązaniem umowy 
o pracę. Jednak zwolnienie dyscyplinarne będzie uzasadnione, gdy postępowanie 
pracownika np. zagrażało interesom pracodawcy, przyczyniło się do powstania 
szkody lub wpływało w negatywny sposób na funkcjonowanie zakładu pracy.

Przepisy prawa pracy nie określają formy, w ja-
kiej pracodawca ma wydawać pracownikom pole-
cenia. Wskazują jedynie, jaka powinna być ich 
treść. Muszą one dotyczyć pracy i nie mogą być 
sprzeczne z prawem lub umową o pracę (art. 100 
§ 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Praco-
dawca może zatem dowolnie wybrać formę, w ja-
kiej będzie nakładać na pracowników zadania. Jak 
wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z 4 czerwca 
2008 r. (II PK 323/07, OSNP 2009/21–22/276, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), polecenia pra-
codawcy mogą mieć charakter sformalizowany 
w postaci zarządzenia przewidującego obowiązek 
przestrzegania przez pracownika określonych pro-
cedur. Postępowanie pracownika niezgodne z tymi 
procedurami, z powołaniem się na odmienną prak-
tykę, stanowi naruszenie jego obowiązków, mogą-
ce uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracodawca może wydawać pracownikom po-
lecenia w mniej sformalizowany sposób, np. ust-
nie, powinien jednak zadbać o to, aby treść prze-
kazanego pracownikowi polecenia nie budziła 
wątpliwości. Takie jest również stanowisko Sądu 
Najwyższego, który w wyroku z 1 października 
1997 r. (I PKN 317/97, OSNP 1998/14/428) 
stwierdził, że postawienie pracownikowi zarzutu 
odmowy wykonania polecenia wydanego przez 
pracodawcę wymaga ustalenia, jaka była treść 
tego polecenia, czy dotyczyło ono wykonywanej 
pracy i w jakich okolicznościach zostało wydane.

Kiedy można nie wykonać 
polecenia pracodawcy

Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych 
nie jest bezwzględny. Pracownik powinien stosować 
się tylko do tych poleceń pracodawcy, które: 
■  zostały wydane przez przełożonego (polecenie 

może wydać zarówno pracodawca, jak i wszy-
scy bezpośredni i pośredni przełożeni pracow-
nika), 

■  dotyczą pracy (pod tym pojęciem mieści się 
również polecenie wykonywania pracy innego 
rodzaju niż ustalona w umowie o pracę, np. po-
lecenie wykonywania innej pracy niż określona 
w umowie o pracę przez okres do 3 miesięcy 
w roku kalendarzowym czy polecenie wykony-
wania innej pracy na czas przestoju),

■  są zgodne z przepisami prawa i umową o pracę 
(przez przepisy prawa należy przy tym rozumieć 
nie tylko przepisy prawa pracy, ale również pra-
wa karnego, administracyjnego czy cywilnego. 
W przypadku sprzeczności polecenia pracodaw-
cy z normą prawa karnego czy prawa wykroczeń 
odmowa pracownika jest obowiązkowa). 
Jeśli polecenie pracodawcy jest np. sprzeczne 

z prawem – gdyż pracodawca zachęca pracownika 
do załatwienia określonych spraw z pominięciem 
wskazanych prawem procedur – pracownik ma 
prawo go nie wykonywać. W takim przypadku, 
nawet gdy pracodawca będzie próbował zmusić 
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pracownika do jego wykonania, np. sporządzając 
notatkę lub grożąc pracownikowi karą dyscypli-
narną, zachowanie pracownika będzie uzasadnio-
ne i właściwe. 

Zgodne z prawem będzie polecenie wskazane 
w wyroku Sądu Najwyższego z 5 listopada 1998 r. 
(I PKN 417/98, OSNP 1999/24/781), zgodnie z któ-
rym polecenie zastępcy kierownika apteki udania 
się do komendy policji w celu rozpoznania należą-
cych do pracodawcy przedmiotów pochodzących 
z kradzieży w tej aptece jest poleceniem dotyczą-
cym pracy. Natomiast jako polecenie niedotyczące 
pracy, a więc nierodzące po stronie pracownika 
obowiązku jego wykonania, potraktowano polece-
nie zdjęcia wiszącego na ścianie krzyża (wyrok SN 
z 6 września 1990 r., I PRN 38/90, OSNC 1991/10–
12/126, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Oznacza to, że pracownik nie naruszy obo-
wiązków pracowniczych, gdy odmówi wykonania 
polecenia, które nie spełnia choćby jednego ze 
wskazanych wcześniej kryteriów. 

Pracownik może odmówić 
wykonania polecenia 
sprzecznego z prawem.

Jeżeli polecenie wydaje osoba niebędąca prze-
łożonym pracownika albo gdy nie dotyczy ono 
pracy bądź jest sprzeczne z przepisami prawa czy 
umową o pracę, pracownik ma prawo (a niekiedy 
nawet obowiązek) odmówić wykonania takiego 
polecenia. Jeżeli jednak powyższe warunki nie 
występują, odmowa wykonania polecenia praco-
dawcy może skutkować negatywnymi konse-
kwencjami dla pracownika. 

Dokumentowanie odmowy 
wykonania polecenia 
Bezzasadna odmowa wykonania przez pracowni-
ka polecenia powinna być odnotowana w sporzą-
dzonej przez pracodawcę notatce. Taka forma 
udokumentowania bezpodstawnej odmowy wyko-
nania polecenia jest dla pracownika najłagodniej-
sza. Nie oznacza to jednak, że będzie mało dotkli-
wa. Pracodawca może zamieścić napisaną przez 
siebie notatkę w aktach osobowych pracownika. 
Przyjmuje się, że katalog dokumentów, które 
przechowywane są w aktach osobowych, nie jest 
zamknięty. W aktach osobowych mogą być zatem 
przechowywane także inne, istotne z punktu wi-

dzenia przebiegu stosunku pracy pracownika, do-
kumenty. W kategorii tej mieszczą się także no-
tatki sporządzane przez pracodawcę. 

Odmowę wykonania polecenia 
przez pracownika pracodawca 
może udokumentować 
w formie notatki.

Konsekwencje tego mogą być dla pracownika 
niekorzystne nie tylko z uwagi na oficjalne uzna-
nie jego odmowy za niezgodną z przepisami, ale 
również w sferze dalszego zatrudnienia pracowni-
ka. Pracodawca (zarówno ten, który sporządził no-
tatkę, jak i jego następca) będzie mógł powołać się 
na jej treść przy ewentualnym wniosku pracownika 
o awans bądź przydzielaniu świadczeń uznanio-
wych (np. nagród czy premii uznaniowych).  

Przykładowy wzór notatki służbowej 

dotyczącej odmowy wykonania polecenia 

służbowego

                                                     ….……………………………
  (miejscowość i data)

Notatka służbowa
W dniu ……. Pan/Pani …….…….., zatrudniony/a na 
stanowisku ………….…., odmówił/a wykonania po-
lecenia dotyczącego ……….……….…….., argumentu-
jąc, że ………………………………………………………………………
………………………................................................................
Wydane pracownikowi polecenie nie było 
sprzeczne zarówno z umową o pracę, jak i prze-
pisami prawa oraz nie stanowiło zagrożenia dla 
zdrowia lub życia pracownika. 
                          ..…..................……………………………………

(podpis osoby sporządzającej notatkę) 

Kara za bezzasadną odmowę 
wykonania polecenia
Niewykonanie zgodnego z przepisami polecenia 
pracodawcy może zostać uznane za nieprzestrze-
ganie przez pracownika ustalonej organizacji 
i porządku w procesie pracy. 

Z tego powodu pracodawca może stosować:
■  karę upomnienia,
■  karę nagany.
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Organizacja i porządek w procesie pracy po-
winny wynikać z przepisów prawa pracy, w tym 
z przepisów wewnątrzzakładowych, np. z  regula-
minu pracy. Ich podstawą mogą być także polece-
nia pracodawcy dotyczące pracy. Tak również 
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 lu-
tego 2007 r. (I PK 221/06, OSNP 2008/5–6/67), 
w którym stwierdził, że w zakładzie pracy, w któ-
rym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu 
pracy, ustalenie elementów organizacji i porząd-
ku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności 
w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy. 
Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy 
w wyroku z 23 października 2003 r. (I PK 425/02, 
OSNP 2004/20/345, patrz: www.ekspert3.infor-
lex.pl), gdzie stwierdził, że zakres obowiązków 
pracowniczych określają przepisy prawa pracy, 
postanowienia umowy o pracę oraz – jeżeli cho-
dzi o ich konkretny kształt – zwyczaj zakładowy.

Pracodawca ma prawo 
wymierzenia kary porządkowej 
za bezzasadną odmowę 
wykonania polecenia.

Pracownik nie może odmówić wykonania pole-
cenia pracy w dniu wolnym od pracy wynikają-
cym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia 
pracy, jak też pracy w godzinach nadliczbowych 
z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy lub 
konieczność prowadzenia akcji ratowniczej 
w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo 
usunięcia awarii, chyba że odmowa taka jest ko-
nieczna ze szczególnych względów natury 
ochronnej, np. w przypadku kobiet w ciąży. 

Potwierdził to również Sąd Najwyższy (wyrok 
z 19 lutego 1987 r., I PR 6/87, OSNC 1988/4/52), 
wskazując m.in., że pracownik w ramach art. 100 § 1 
k.p. zobowiązany jest podporządkować się poleceniu 
kierownictwa zakładu pracy stawienia się do pracy 
w sobotę wolną od pracy, choćby nawet uważał, że 
kierownictwo nie zorganizowało w tym dniu odpo-
wiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego.

Przykład

Pracodawca wydał polecenie pracy w nocy pra-
cownicy w ciąży. Pracownica odmówiła wykona-
nia polecenia, za co została ukarana karą nagany. 

Ponieważ działanie pracodawcy było nieprawidło-
we (kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w porze 
nocnej), pracownica ma prawo odwołać się od 
decyzji pracodawcy, a gdy ten jej odwołania nie 
uwzględni, wnieść sprawę do sądu. 

Przykład 

Pracodawca nakazał pracownikowi produkcji, 
którego dziecko ukończyło 5. rok życia, wyjazd 
w delegację. Pracownik odmówił wykonania pole-
cenia, tłumacząc się, że ma małe dziecko i nie 
może wyjeżdżać w podróże służbowe. Pracodaw-
ca za odmowę wykonania jego polecenia ukarał 
pracownika. Postępowanie pracodawcy było pra-
widłowe, gdyż pracownik nie miał podstaw do 
odmowy wykonania polecenia służbowego. 

Nałożenie na pracownika jednej z wymienio-
nych wcześniej kar porządkowych może nastąpić 
jedynie po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 
Ponadto kara nie może być zastosowana po upły-
wie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę 
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowni-
czego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia 
się tego naruszenia. 

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia 
pracownika na piśmie, wskazując rodzaj narusze-
nia obowiązków pracowniczych i datę dopuszcze-
nia się przez pracownika tego naruszenia oraz 
informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu 
i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia 
składa się do akt osobowych pracownika. 

Odmowa może skutkować 
dyscyplinarką 
Odmowa podporządkowania się poleceniom praco-
dawcy, które dotyczą organizacji i sposobu wykony-
wania pracy, może stanowić uzasadnioną przyczynę 
wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

W szczególnych sytuacjach odmowa wykonania 
polecenia pracodawcy może skutkować także na-
tychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę 
z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Będzie 
tak, gdy odmowa wykonania polecenia zostanie 
zakwalifikowana jako ciężkie naruszenie podsta-
wowych obowiązków pracowniczych. Na taką 
okoliczność wskazywał Sąd Najwyższy (wyrok 
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z 13 czerwca 1973 r., I PR 160/73, OSNC 1974/4/75, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), uznając, że nie-
wykonanie polecenia służbowego zagraża w spo-
sób szczególny porządkowi oraz dyscyplinie pracy 
i uzasadnia nawet natychmiastowe rozwiązanie 
umowy o pracę z winy pracownika. 

Przykład

Pracownik nie wykonał obowiązkowych okreso-
wych badań lekarskich. W związku z tym praco-
dawca odsunął pracownika od pracy oraz uka-
rał karą nagany. Pracownik odmówił też 
poddania się badaniom na wyraźne polecenie 
bezpośredniego przełożonego. Pracodawca 
zdecydował się na rozwiązanie z pracownikiem 
umowy o pracę bez zachowania okresu wypo-
wiedzenia. Postępowanie pracodawcy należy 
uznać za prawidłowe. Działanie pracownika 
może być uznane za ciężkie naruszenie podsta-
wowych obowiązków pracowniczych zagraża-
jących porządkowi i dyscyplinie pracy. 

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z pra-
cownikiem nie może nastąpić po upływie 1 miesią-
ca od odmowy wykonania polecenia. Ponadto roz-
wiązując umowę o pracę w tym trybie, pracodawca 
powinien uzyskać zgodę reprezentującej pracowni-
ka zakładowej organizacji związkowej, jeżeli w da-
nym zakładzie funkcjonuje taka organizacja. 

W tej sytuacji zwolnienie dyscyplinarne jest 
zasadne wtedy, gdy oprócz spełnienia przesłanek 
z art. 52 § 1 pkt 1 k.p. zachowanie pracownika 

stanowi zagrożenie dla interesów pracodawcy
(wyrok SN z 25 stycznia 2005 r., I PK 153/04, 
niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).                

Dopiero łączne zaistnienie powyższych warun-
ków upoważnia pracodawcę do rozwiązania umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
Jeżeli natomiast zachowanie pracownika przeja-
wiające się w odmowie wykonania polecenia pra-
codawcy nie stanowiło zagrożenia dla interesów 
pracodawcy, nie przyczyniło się do powstania szko-
dy, nie wpłynęło w znaczący sposób na funkcjono-
wanie zakładu pracy, należy uznać, że nie uzasad-
nia ono dyscyplinarnego rozwiązania umowy. 

Wskazówki dla pracodawcy dotyczące wyda-

wania poleceń służbowych:

■  opracuj procedurę wydawania poleceń służbo-
wych,

■  ustal osoby odpowiedzialne za wykonanie po-
lecenia,

■  jasno i precyzyjnie wydawaj polecenia,
■  ustal procedurę egzekwowania poleceń – kon-

trolę wykonywania (wyznacz osobę odpowie-
dzialną za rozliczenie pracownika z wykonania 
zadania).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 42 § 4, art. 52 § 1 pkt 1, art. 81 § 3, art. 100 § 1, art. 108, 
art. 111, art. 178, art. 229 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 208), 
 � § 6 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).

MAREK SKAŁKOWSKI – specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik działu porad prawnych Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Warszawie

Do której godziny w święto mogą pracować 
pracownicy zatrudnieni w handlu
Praca w naszych sklepach odbywa się przez 24 godziny na dobę. Pracownicy pracu-
ją w systemie równoważnym czasu pracy na 2 zmiany. Czy w związku z zakazem pra-
cy w święta w placówkach handlowych pracownicy mogą pracować od godz. 18.00 
w czwartek 14 sierpnia do godz. 6.00 rano w piątek 15 sierpnia – pyta Czytelnik z Gdyni.
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Jeżeli nie określono u Państwa innych godzin 
pracy w święto niż te, które są zawarte w Kodeksie 
pracy, to pracownicy mogą wykonywać pracę mak-
symalnie do godz. 6.00 w święto 15 sierpnia br. Za 

pracę w święto uważa się pracę wykonywaną 

między godz. 6.00 w dniu świątecznym a godz. 

6.00 przypadającą następnego dnia, jeżeli praco-

dawca nie ustalił innych godzin pracy w święto. 

Pracownicy zatrudnieni w placówkach handlo-
wych nie mogą wykonywać pracy w święta 
(art. 1519a § 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Zakaz pracy w święta dotyczy pracy od godz. 
6.00 w dniu świątecznym do godz. 6.00 następne-
go dnia. Przepisy określają bowiem, że w takich 
godzinach praca odbywa się w święta (art. 1519

§ 2 k.p.). Zatem mogą Państwo ustalić pracowni-
kom pracującym na nocnej zmianie w przypadku 
braku odmiennych regulacji w przepisach we-
wnątrzzakładowych, że rozpoczną wykonywanie 
pracy 14 sierpnia o godz. 18.00 i zakończą ją 
w święto 15 sierpnia o godz. 6.00.

Pracodawca może ustalić również inne godziny 
niż kodeksowe, które będą wyznaczały granice 
pracy w święto. Ustalenia te powinny być zawarte 
np. w układzie zbiorowym pracy lub w regulami-
nie pracy. Jeżeli w firmie nie ma tych dokumentów 
wewnątrzzakładowych, pracodawca może jedno-
stronnie ustalić, np. w drodze zarządzenia, kiedy 
w firmie trwa praca w godzinach świątecznych.

Przykład

Pracodawca ustalił w regulaminie pracy, że dla 
pracowników biurowych pracą w niedzielę lub 
święto jest praca wykonywana od godz. 0.00 
w niedzielę lub święto do godz. 24.00 tego sa-
mego dnia w niedzielę lub święto. Natomiast dla 
pracowników zatrudnionych w magazynie pra-
cą wykonywaną w niedzielę lub w święto jest 
praca od godz. 8.00 w niedzielę lub w dniu 
świątecznym do godz. 8.00 następnego dnia. 
Takie ustalenie jest prawidłowe.

Granice czasowe niedzieli i świąt nie muszą 
być takie same dla wszystkich pracowników da-
nego zakładu.

Zakaz pracy w handlu w święta dotyczy tylko 
świąt wymienionych w ustawie o dniach wolnych 
od pracy.

Święta wolne od pracy w 2014 r.

■  1 stycznia – Nowy Rok,
■  6 stycznia – Święto Trzech Króli,
■  20 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
■  21 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy,
■  1 maja – święto pracy,
■  3 maja – Narodowe Święto Niepodległości,
■  8 czerwca – pierwszy dzień Zielonych Świątek,
■  19 czerwca – dzień Bożego Ciała,
■  15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej 

Maryi Panny,
■  1 listopada – Wszystkich Świętych,
■  11 listopada – narodowe święto,
■  25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Naro-

dzenia,
■  26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Przy planowaniu pracy muszą Państwo pamiętać, 
że również następnego dnia po święcie 15 sierp-
nia, tj. 16 sierpnia, nie można wyznaczyć pracow-
nikom pracy przed godz. 6.00, chyba że inaczej 
została określona w zakładzie pora wykonywania 
pracy w święto.

W ewidencji czasu pracy pracę wykonywaną 
od godz. 18.00 14 sierpnia do godz. 6.00 w święto 
15 sierpnia należy odnotować jako pracę wykony-
waną 14 sierpnia.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1519, art. 1519a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 
(Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1459).

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

jolanta.bugaj@infor.pl
Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.



Płace i rozliczenia 
Wypłata i rozliczenie świadczeń 
związanych z urlopem – wczasy 
pod gruszą, świadczenie urlopowe, 
dopłaty do wypoczynku

ALDONA SALAMON – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Nadanie świadczeniu nazwy: „wczasy pod gruszą” czy „świadczenie 
urlopowe” nie przesądza o tym, jak je traktować, rozliczając skład-
ki i podatek. Ponadto nie wszystkie dopłaty do wypoczynku dzieci 
pracowników w kontekście obciążeń składkowo-podatkowych nale-
ży rozpatrywać tak samo. Obowiązek opłacenia składek i podatku 
od dofinansowania do wypoczynku zależy bowiem od rodzaju takiej 
wypłaty i źródła jej sfinansowania.

Częstym problemem, jaki pojawia się przy 
wypłacie tego rodzaju dofinansowania, jest 
jego prawidłowe rozliczenie, zwłaszcza gdy 
świadczenie jest zwolnione z podatku, ale 
nie jest zwolnione ze składek.

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą są formą wypoczynku 
pracownika zorganizowanego przez niego we 
własnym zakresie. Ich koszt może zostać dofi-
nansowany zarówno ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), 
jak i ze środków obrotowych pracodawcy.

W praktyce wypłata dofinansowania ze 
środków obrotowych występuje znacznie rza-
dziej. Jest ona mniej korzystna dla pracownika 

i pracodawcy niż wypłata z zfśs ze względu na 
bezwarunkowe obciążenia składkowo-podat-
kowe. Natomiast dofinansowanie wypłacone 
z zfśs może być zwolnione ze składek (w ca-
łości) i z podatku (w całości lub w części) po 
spełnieniu określonych warunków.

Jeżeli dofinansowanie wczasów pod 

gruszą odbywa się ze środków zfśs, to wa-

runki udzielonego wsparcia powinny wy-

nikać z postanowień regulaminu fundu-

szu. W regulaminie pracodawca, w uzgod-
nieniu z zakładowymi organizacjami związ-
kowymi (a w razie ich braku w uzgodnieniu 
z pracownikiem wybranym przez załogę do 
reprezentowania jej interesów), ustala zasady 
i warunki korzystania z usług i świadczeń fi-
nansowanych z funduszu oraz zasady prze-
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znaczania środków funduszu na poszczegól-
ne cele i rodzaje działalności socjalnej (art. 8 
ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych, dalej: ustawa o zfśs). Wa-
runkiem otrzymania dofinansowania może 
być np. ustalenie minimalnej liczby kolej-
nych dni przebywania przez pracownika na 
urlopie. Otrzymania dofinansowania nie po-
winno się natomiast uzależniać od miejsca 
pobytu pracownika w czasie urlopu. Istotą 
wczasów pod gruszą jest bowiem organizacja 
wypoczynku we własnym zakresie przez pra-
cownika, co w praktyce może przybierać naj-
różniejsze formy.

Przyznając ulgowe usługi i świadczenia 
z zfśs, a także ustalając wysokość dopłat 
z tego funduszu, pracodawca musi się kiero-
wać sytuacją życiową, rodzinną i materialną 
pracownika (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs), czy-
li uwzględniać kryterium socjalne. W efek-
cie pracownicy znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialno-rodzinnej powinni mieć 
prawo do wyższego dofinansowania, a pra-
cownicy lepiej sytuowani powinni otrzymy-
wać niższe dofinansowanie lub nie otrzymy-
wać go wcale.

Dofinansowanie wypoczynku w formie 
wczasów pod gruszą wypłacone ze środków 
zfśs jest dla pracownika przychodem ze sto-
sunku pracy, ale podlega zwolnieniu ze skła-
dek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowot-
ne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, dalej: rozporządzenie składkowe, 
w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, dalej: ustawa zdrowotna).

Na tej podstawie ze składek są zwolnione 
wszelkie świadczenia finansowane ze środ-
ków przeznaczonych na cele socjalne w ra-
mach zfśs – czyli świadczenia, które posia-
dają cechy działalności socjalnej, określone 
w ustawie o zfśs. Działalnością socjalną są 
m.in. usługi świadczone przez pracodawców 
na rzecz różnych form wypoczynku, również 
wczasów pod gruszą. Podstawowym warun-
kiem skorzystania z wyłączenia w opłacaniu 
składek jest przyznawanie dofinansowania 
zgodnie z przepisami ustawy o zfśs (m.in. na 
podstawie kryterium socjalnego).

Pracodawca nie może wypłacać z zfśs dofi-
nansowania wczasów pod gruszą w jednako-
wej wysokości wszystkim pracownikom. Jeśli 
to zrobi – świadczenia te nie zostaną uznane 
za działalność socjalną i będą stanowić w ca-
łości podstawę wymiaru składek i podatku.

Pracodawca powinien 
wypłacać pracownikom 
dofinansowanie wczasów 
pod gruszą w zróżnicowa-
nej wysokości.

Dofinansowanie wypoczynku z zfśs lub 
z funduszy związków zawodowych w posta-
ci wczasów pod gruszą może być zwolnione 
z podatku dochodowego:
■  w całości – jeżeli w pełnej wysokości zo-

stało sfinansowane z zfśs, nie przekracza 
380 zł w roku podatkowym i pracownik 
nie otrzymał innych świadczeń z fundu-
szu w tym roku, lub

■  w części – jeżeli w pełnej wysokości zo-
stało sfinansowane z zfśs i przekracza 
380 zł, a pracownik nie otrzymał innych 
świadczeń z funduszu; wówczas od nad-
wyżki należy naliczyć podatek (art. 21 
ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, dalej ustawa 
o pdof).
Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane 

ze środków obrotowych pracodawcy, wów-
czas od całej kwoty tego dofinansowania na-
leży naliczyć składki na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne. Dofinansowanie do 
wypoczynku w postaci wczasów pod gruszą 
wypłacone pracownikowi ze środków obro-
towych pracodawcy stanowi również w cało-
ści przychód podlegający opodatkowaniu.

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe jest szczególną formą 
dofinansowania wypoczynku, przewidzianą 
w ustawie o zfśs. Jednak nie wszyscy praco-
dawcy mają prawo do wypłaty takich świad-
czeń.

Świadczenie urlopowe mogą wypłacać je-
dynie pracodawcy spoza sfery budżetowej, 
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którzy zatrudniali według stanu na 1 stycz-
nia danego roku mniej niż 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty i nie utworzyli 
funduszu socjalnego. Od decyzji tych praco-
dawców zależy bowiem to, czy utworzą fun-
dusz, czy będą wypłacać świadczenie urlo-
powe albo czy zdecydują się na inną formę 
socjalnego wsparcia pracowników (art. 3 
ust. 3 i ust. 3a ustawy o zfśs). Wyjątek w tym 
zakresie dotyczy nauczycieli, którym do 
końca sierpnia każdego roku, z odpisu na 
zfśs, wypłacane jest świadczenie urlopowe 
w wysokości odpisu podstawowego. Świad-
czenie ustalane jest proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy i okresu zatrudnienia na-
uczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 
ust. 1a ustawy – Karta Nauczyciela).

Świadczenie urlopowe przysługuje nieza-
leżnie od sytuacji materialnej, rodzinnej 
i życiowej pracownika. Wysokość świadcze-
nia urlopowego nie może przekroczyć wyso-
kości odpisu podstawowego obowiązującego 
w danym roku, odpowiedniego do rodzaju 
zatrudnienia pracownika (art. 3 ust. 4 usta-
wy o zfśs). 

Maksymalna wysokość 
świadczenia urlopowego w 2014 r.

Wymiar czasu 
pracy pracownika

Pracownik zatrudniony

w nor-
malnych 

warunkach

w warunkach szczegól-
nych lub wykonujący 
pracę o szczególnym 

charakterze
Pełny etat 1093,93 zł 1458,57 zł
1/4 etatu 273,48 zł 364,64 zł
1/2 etatu 546,97 zł 729,29 zł
3/4 etatu 820,45 zł 1093,93 zł
Pracownik
młodociany Bez względu na warunki pracy

w I roku nauki 145,86 zł
w II roku nauki 175,03 zł
w III roku nauki 204,20 zł

Świadczenie urlopowe przysługuje pra-
cownikowi korzystającemu w danym roku 
z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co 
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
Wypłata świadczenia powinna nastąpić nie 
później niż w ostatnim dniu poprzedzającym 
rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Świadczenie urlopowe wypłacane zgod-
nie z przepisami ustawy o zfśs, tj. przez 

uprawnionych pracodawców i w wysokości 
nie wyższej niż odpis podstawowy, jest 
zwolnione ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozpo-
rządzenia składkowego). Od świadczenia 
urlopowego należy pobrać zaliczkę na poda-
tek dochodowy.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wy-

płatę dofinansowania do wypoczynku, 

które nazwie świadczeniem urlopowym, 

ale podstawą do jego wypłaty nie będą 

przepisy ustawy o zfśs, a np. układ zbioro-

wy pracy lub regulamin wynagradzania, 

to wartość takiego świadczenia należy 

w całości uwzględnić w podstawie wymia-

ru składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne oraz zaliczki na podatek do-

chodowy.

Dopłata do wypoczynku dzieci

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pra-
cowników jest przychodem ze stosunku pra-
cy tych pracowników. Po spełnieniu określo-
nych warunków świadczenie to jest zwol-
nione ze składek i z podatku.

Dofinansowanie z tego tytułu nie podlega 
składkom, jeśli zostało przyznane ze środ-
ków funduszu socjalnego zgodnie z przepi-
sami ustawy o zfśs, a więc m.in. na podsta-
wie kryterium socjalnego (art. 2 ust. 1 pkt 19 
rozporządzenia składkowego).

Dofinansowanie kosztów wypoczynku 
dzieci pracowników jest jedną z form działal-
ności socjalnej, która może polegać m.in. na 
świadczeniu usług przez pracodawców na 
rzecz różnych rodzajów wypoczynku, takich 
jak np. wczasy, kolonie, obozy. Przez usługi 
świadczone na rzecz różnych form wypoczyn-
ku należy rozumieć wypoczynek zorganizo-
wany lub zakupiony zarówno przez zakład 
pracy, jak i indywidualnie przez pracownika 
uprawnionego do korzystania z zfśs.

Zwolnienie z podatku dochodowego ta-
kiego dofinansowania zależy natomiast od 
tego, kto i w jakiej formie zorganizował 
dzieciom wypoczynek, od wieku dzieci oraz 
od źródeł sfinansowania kosztów wypoczyn-
ku przez pracodawcę. Przychód z tytułu do-
finansowania wypoczynku dzieci pracowni-
ków jest zwolniony z podatku, jeśli łącznie 
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zostaną spełnione warunki wymienione 
w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof, tj.:
■  organizatorem wypoczynku jest podmiot 

prowadzący działalność w tym zakresie;
Do podmiotów tych można zaliczyć za-

równo te, które świadczą usługi wypoczyn-
kowe w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej (np. biura turystyczne), jak 
i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju 
działalnością, m.in.:

– szkoły i placówki, osoby prawne i fizycz-
ne, a także jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej, o których mowa 
w § 2 rozporządzenia w sprawie warunków, 
jakie muszą spełniać organizatorzy wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a tak-
że zasad jego organizowania i nadzorowania,

– stowarzyszenia, organizacje charyta-
tywne, fundacje, kościoły – których statuto-
wą działalnością może być organizowanie 
wypoczynku,

– podmioty prowadzące działalność agro-
turystyczną, polegającą na wyjazdach do go-
spodarstw wiejskich specjalnie przygotowa-
nych na przyjęcie wczasowiczów.
■  wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, 

obozu lub zimowiska, w tym również po-
łączonego z nauką, pobytu na leczeniu 
sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-
-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkole-
niowych i leczniczo-opiekuńczych;

■  koszt wypoczynku został faktycznie po-
niesiony i udokumentowany;

■  dziecko nie ukończyło 18 lat.
Zwolnienie z podatku dofinansowania na 

dziecko może mieć zastosowanie tylko wów-
czas, gdy koszt wypoczynku został rzeczywi-
ście poniesiony oraz odpowiednio udoku-
mentowany. Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych nie określa sposobu do-
kumentowania wydatków z tytułu wypoczyn-

ku dzieci do lat 18. Należy uznać, że w tej 
kwestii trzeba odnieść się do ogólnej reguły, 
że dowodem może być wszystko, co może się 
przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 
sprzeczne z prawem. Będą to zatem doku-
menty zwyczajowo przyjęte, z których wyni-
kają takie dane, jak: forma wypoczynku, dane 
dziecka korzystającego z wypoczynku, dane 
organizatora, dane osoby dokonującej zapła-
ty, kwota i data dokonania zapłaty. Dowoda-
mi takimi mogą zatem być np.: rachunek, fak-
tura, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu 
bankowego, przekaz pocztowy.

Należy przyjąć, że do celów zwolnienia 

z opodatkowania istotne jest, aby dziecko 

nie miało ukończonych 18 lat w dacie dofi-

nansowania. Jeżeli dofinansowanie zostanie 
dokonane przed ukończeniem 18. roku ży-
cia, a w trakcie wypoczynku dziecko ukoń-
czy 18 lat, nadal przysługuje zwolnienie 
z opodatkowania tego dofinansowania.

Po spełnieniu wymienionych warunków 
dofinansowanie jest zwolnione z podatku 
w pełnej wysokości, jeśli zostanie sfinanso-
wane przez pracodawcę z funduszu socjalne-
go, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi wydanymi przez właściwego ministra. 
Jeżeli pracodawca przeznaczy na to środki 
z innych źródeł, wysokość dofinansowania 
zwolnionego z podatku jest ograniczona 
w roku podatkowym do 760 zł.

W tym przypadku należy pamiętać, że 
składek na ubezpieczenia społeczne, których 
podstawę wymiaru stanowi dochód zwolnio-
ny z podatku, nie można odliczyć od docho-
du do opodatkowania. Analogicznie również 
składki zdrowotnej naliczonej od świadcze-
nia zwolnionego z podatku nie można obni-
żyć do kwoty podatku ani odliczyć od podat-
ku (art. 21, art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b 
ust. 1 ustawy o pdof).

Przykład

Pracodawca z sektora prywatnego, który na podstawie układu zbiorowego pracy nie tworzy 
zfśs, w okresie wakacji będzie dofinansowywał ze środków obrotowych koszty wypoczynku 
dzieci pracowników.
Dofinansowany zostanie wypoczynek dzieci, które nie ukończyły 18 lat, zorganizowany przez 
podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie obozów i kolonii. Jeden z pracowni-
ków złożył wniosek o takie dofinansowanie w kwocie 700 zł, w związku z kolonią, na którą ma 
wyjechać jego dziecko w sierpniu 2014 r. Pracownik otrzymuje miesięcznie stałe wynagrodze-
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nie w wysokości 2400 zł, przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (KUP) 
i złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2.
Ponieważ dofinansowanie będzie dotyczyć wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii 
przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, a dziecko nie ukończyło 18 lat, wartość 
tego dofinansowania będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy 
o pdof w całości (nie przekroczy kwoty objętej zwolnieniem, tj. 760 zł). Świadczenie w całości 
będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Z tytułu dofinansowania wypoczynku dziecka pracodawca powinien uwzględnić:
■  w podstawie opodatkowania: 0 zł,
■  w podstawie wymiaru składek ZUS: 700 zł.
Wypłacając wynagrodzenie, należy:
Krok 1. obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika:
– podstawa wymiaru:
2400 zł (wynagrodzenie za pracę) + 700 zł (wartość dofinansowania wypoczynku) = 3100 zł,
– składki finansowane przez pracownika:
(3100 zł x 9,76%) + (3100 zł x 1,5%) + (3100 zł x 2,45%) = 425,01 zł;
Krok 2. obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika 
podlegające odliczeniu od dochodu do opodatkowania:
– podstawa wymiaru: 2400 zł (bez uwzględniania przychodu zwolnionego z podatku),
– składki odliczane od dochodu do opodatkowania:
(2400 zł x 9,76%) + (2400 zł x 1,5%) + (2400 zł x 2,45%) = 329,04 zł;
Krok 3. ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
– podstawa wymiaru:
3100 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – 425,01 zł (skład-
ki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) = 2674,99 zł,
– składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS: 2674,99 zł x 9% = 240,75 zł;
Krok 4. obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (odliczeniu od 
podatku podlega 7,75% składki zdrowotnej naliczonej wyłącznie od dochodu opodatkowanego, 
z wyłączeniem dochodu zwolnionego z podatku):
– 2400 zł (opodatkowany przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe) – 329,04 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczo-
nego naliczone od dochodu opodatkowanego, tj. od kwoty 2400 zł) = 2070,96 x 7,75% = 160,50 zł;
Krok 5. obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy:
– przychód: 2400 zł (wynagrodzenie za pracę),
– podstawa opodatkowania: 2400 zł (przychód) – 111,25 zł (KUP) – 329,04 zł (składki na ubez-
pieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego podlegające odliczeniu od dochodu) 
= 1959,71 zł; 1960 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
– zaliczka na podatek: 1960 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (stopa procentowa) – 46,33 zł 
(ulga podatkowa) = 306,47 zł;
Krok 6. obliczyć podatek do urzędu skarbowego:
306,47 zł (zaliczka na podatek dochodowy) – 160,50 zł (składka na ubezpieczenia zdrowotne 
w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, podlegająca odliczeniu z podatku) = 145,97 zł; 146 zł 
(po zaokrągleniu do pełnych złotych);
Krok 7. ustalić kwotę do wypłaty:
2400 zł (płaca brutto) + 700 zł (dofinansowanie wypoczynku) – 425,01 zł (składki na ubezpie-
czenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) – 240,75 zł (składka na ubezpieczenie 
zdrowotne – 9%) – 146 zł (podatek do urzędu skarbowego) = 2288,24 zł.
Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy nie są odliczane odpowiednio od dochodu skład-
ki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku – składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana 
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od podstawy wymiaru składek, którą stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku na pod-
stawie ustawy o pdof, lub od którego na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
zaniechano poboru podatku.

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika za miesiąc, w którym nastąpi dofinansowanie:

Lista płac – wynagrodzenie + dofinansowanie wypoczynku ze środków obrotowych pracodawcy
Wynagrodzenie brutto 2400,00 zł
Dofinansowanie wypoczynku dziecka* 700,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3100,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 3100,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik 9,76% 302,56 zł
Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik 1,5% 46,50 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik 2,45% 75,95 zł
Razem ZUS – pracownik (13,71%) 425,01 zł
Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu 329,04 zł
Przychód 2400,00 zł
KUP 111,25 zł
Ulga podatkowa 46,33 zł
Podstawa opodatkowania 1960,00 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej – 9% 2674,99 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej – 7,75% 2070,96 zł
Podatek dochodowy – 18% 306,47 zł
Składka zdrowotna – 9% 240,75 zł
Składka zdrowotna – 7,75% 160,50 zł
Podatek 146,00 zł
Do wypłaty 2288,24 zł

* wypłata dofinansowania nastąpiła z wynagrodzeniem za pracę

Dofinansowanie wypoczynku 
byłego pracownika – emeryta

Pracodawcy często przyznają prawo do do-
finansowania wypoczynku emerytom i ren-
cistom – byłym pracownikom zakładu. 
Jeżeli pracodawca podejmie decyzję 
o przyznaniu takiego dofinansowania, 
wówczas nie powinien naliczać żadnych 
składek, bowiem w takim przypadku nie 
istnieje tytuł do ubezpieczeń społecznych 
ani do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli 
nie ma podstaw do opłacania składek. Aby 
przychód stanowił podstawę wymiaru skła-
dek, musi zostać wypłacony ze źródła sta-
nowiącego tytuł do objęcia ubezpieczenia-
mi. Ustawa o systemie ubezpieczeń 
społecznych i ustawa zdrowotna zawierają 
zamknięte katalogi tytułów do ubezpie-
czeń, w których nie zostali ujęci emeryci 
czy renciści otrzymujący świadczenia so-
cjalne od byłego pracodawcy.

W stosunku do takich osób ma ponadto 
zastosowanie preferencyjna zasada zwolnie-
nia z opodatkowania. Wszystkie świadcze-
nia otrzymywane przez emerytów lub renci-
stów w związku z łączącym ich uprzednio 
z zakładem pracy stosunkiem służbowym, 
stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosun-
kiem pracy, w tym od związków zawodo-
wych, są zwolnione z opodatkowania do wy-
sokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 
pkt 38 ustawy o pdof). Ewentualna nadwyż-
ka ponad wskazany limit podlega opodatko-
waniu 10% zryczałtowanym podatkiem 
(art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof). Zasada 
ta obowiązuje, jeżeli emeryt otrzymał świad-
czenie po rozwiązaniu stosunku pracy.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 3, art. 5a, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1645)
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 � art. 12, art. 21, art. 26, art. 27b ust. 1, art. 30 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 2014 r. poz. 915),
 � art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 � art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 773),
 � § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grud-
nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod-

stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, 
poz. 860),
 � § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 
1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego or-
ganizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 218, poz. 1696),
 � obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lu-
tego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. 
Nr 15, poz. 156).

Czytelnicy pytają

Jak dofinansować z zfśs kolonie dla dzieci

Od 1 stycznia 2014 r. tworzymy zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. Niektórzy 
pracownicy będą się ubiegać o dofinanso-
wanie do kolonii dla dzieci. Jak przyznawać 
taką pomoc z funduszu – pyta Czytelniczka 
z Płocka.

Przyznawanie pracownikom pomocy 
z funduszu w formie dopłaty do kolonii po-
winno wynikać z regulaminu zfśs. Ponadto 
udzielenie takiego wsparcia należy uzależ-
nić od sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej osób uprawnionych.

Dofinansowanie do kolonii dla dzieci 

z zfśs będzie możliwe, jeśli ten rodzaj po-

mocy zostanie wymieniony w regulaminie 

funduszu. Wysokość dofinansowania do ko-
lonii dla dzieci powinna być uzależniona od 
kryterium socjalnego uwzględniającego sy-
tuację pracownika. Oznacza to, że wsparcie 
z funduszu (przyznawanie ulgowych usług 
i świadczeń) należy uzależnić np. od wyso-
kości dochodu przypadającego na członka 
rodziny, od liczby dzieci czy choroby człon-
ka rodziny (art. 8 ust. 8 ustawy o zfśs). Tak 
przyznana dopłata będzie zwolniona ze skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 
W przeciwnym razie powstanie konieczność 
doliczenia kwot dofinansowania do podsta-
wy wymiaru tych składek. Jest to ważne za-
równo dla Państwa, jak i pracowników, po-
nieważ składki obciążają obie strony 
stosunku pracy. Jeśli pracownik musiałby 
zapłacić składki od kwoty dofinansowania, 

to mogłoby się okazać, że nie byłoby go stać 
na wysłanie dziecka na kolonie. Obciążenia 
z tytułu składek stanowią również powód, 
dla którego pracodawca powinien wydatko-
wać środki zfśs z uwzględnieniem kryterium 
socjalnego.

Przykład

Koszt kolonii dla dzieci pracowników wy-
nosi od 1000 zł do 1300 zł. Pracodawca 
przyznał pracownikom, którzy wystąpili 
z wnioskiem o dofinansowanie do kolonii, 
dopłatę w wysokości 1000 zł, bez analizy 
ich sytuacji materialnej, rodzinnej i życio-
wej. Takie postępowanie pracodawcy było 
nieprawidłowe. Od kwoty dofinansowania 
należy potrącić składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, ponieważ dopłatę 
przyznano bez uwzględnienia kryterium 
socjalnego.

Kwota dofinansowania do kolonii z fun-
duszu socjalnego będzie w całości zwolnio-
na z opodatkowania, jeśli kolonie zostaną 
zorganizowane przez podmioty prowadzące 
działalność w tym zakresie, a dziecko, na 
które pracownik występuje o dofinansowa-
nie, nie ukończyło 18 lat (art. 21 ust. 1 pkt 78 
lit. a ustawy o pdof). Powinni Państwo zatem 
zobowiązać pracowników do przedłożenia 
faktury (rachunku) za opłacenie kolonii dla 
dziecka. W przeciwnym razie trudno będzie 
udowodnić, że kolonie zostały zorganizowa-
ne przez podmiot uprawniony do prowadze-
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nia takiej działalności. Wiąże się to wówczas 
z koniecznością opodatkowania całej kwoty 
dofinansowania. Udokumentowanie wieku 

dziecka może polegać na przedłożeniu kopii 
aktu urodzenia lub na złożeniu przez pra-
cownika oświadczenia o wieku dziecka.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy z zfśs

Dariusz Pawłowski
ul. Lipowa 24    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kwadrat”
09-442 Płock    ul. Samochodowa 53
      09-442 Płock
           Do komisji gospodarowania środkami zfśs

Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia z zfśs na dofinansowanie kolonii dla dziecka:
1. Adam Pawłowski, ur. 18 września 2002 r.
Opłata za kolonie wynosi 1252 zł.

Podpis pracownika

Załączniki:

1.  Zaświadczenie o dochodach pracownika za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku.

2.  Zaświadczenie o dochodach współmałżonka za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku.

3. Kopia aktu urodzenia dziecka.

4. Dowód poświadczający poniesienie kosztu kolonii (rachunek).

5. Oświadczenie o liczbie członków rodziny.

Pracodawcy, którzy zdecydowali o utwo-
rzeniu zfśs, w pierwszej kolejności powinni 
przygotować regulamin gospodarowania 
środkami funduszu. W regulaminie należy 
ustalić krąg osób uprawnionych do korzysta-
nia z pomocy z zfśs, cele, na które będą 
przeznaczone środki funduszu, oraz zasady 
i kryteria przyznawania pomocy. Należy 
przy tym pamiętać, aby obok wniosku 
o przyznanie wsparcia określić inne doku-
menty, do których przedstawienia będzie zo-
bowiązany pracownik, stanowiące podstawę 
do ustalenia wysokości pomocy z funduszu. 
Załącznikami do wniosku o przyznanie po-
mocy mogą być np.: zaświadczenie lub 
oświadczenie o wysokości dochodu współ-
małżonka, zaświadczenie o uczęszczaniu 
dziecka do szkoły czy oświadczenie o licz-
bie członków rodziny.

Pracodawcy, którzy nie utworzyli zfśs, 
mogą dofinansować kolonie dzieci pracow-
ników np. ze środków obrotowych. Taka 
udokumentowana dopłata będzie zwolniona 

z podatku do kwoty 760 zł rocznie, przy 
spełnieniu warunków dotyczących organiza-
tora kolonii i wieku dziecka takich samych, 
jak w przypadku zwolnienia dopłaty do ko-
lonii przyznanej z zfśs (art. 21 ust. 1 pkt 78 
lit. b ustawy o pdof). Należy jednak odpro-
wadzić od niej składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2 pkt 1, pkt 5, art. 8 ust. 1–2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 � § 2 ust. 1 pkt 19 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 2010 r. Nr 127, poz. 860),
 � art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 915) .

Renata Guza
ekonomistka, specjalista z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych
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MAREK ROTKIEWICZ – ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Refundacja kosztów zatrudnienia osób 
kierowanych do prac interwencyjnych 
i robót publicznych oraz młodocianych 
po zmianie przepisów 
Na podstawie nowych przepisów od 1 lipca br. przedsiębiorca organizujący prace 
interwencyjne może uzyskać refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród i skła-
dek na ubezpieczenia społeczne. W tym celu musi najpierw złożyć do powiatowego 
urzędu pracy wniosek o organizowanie tych prac. Po pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku może zawrzeć umowę o organizowanie prac interwencyjnych. 3e654cde-1bc4-475a-b39f-e410ac92a947

Od 1 lipca 2014 r. obowiązują 2 rozporządzenia, 
które dotyczą pracodawców korzystających ze 
wsparcia związanego z dotowanym zatrudnieniem 
bezrobotnych albo zatrudniających pracowników 
młodocianych w celu przygotowania zawodowego. 
Chodzi o rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej:
■  z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania 

prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opła-
conych składek na ubezpieczenia społeczne 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 864),

■  z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania 
ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wy-
płacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 865).

Prace interwencyjne i roboty
publiczne
Ostatnie duże zmiany ustawy o promocji za-
trudnienia obowiązujące od 27 maja br. m.in. 
rozszerzyły katalog osób, które mogą być za-
trudniane na zasadach prac interwencyjnych 
i robót publicznych. Obecnie zatrudnienie takie 
może dotyczyć zasadniczo bezrobotnych, dla 
których ustalono profil pomocy II (zgodnie 
z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, dalej: ustawa o pro-
mocji zatrudnienia). Obie te formy wsparcia po-

legają na otrzymywaniu przez pewien czas czę-
ściowego zwrotu wynagrodzeń oraz składek 
związanych z zatrudnieniem skierowanego bez-
robotnego.

Istotną zmianą ustawy o promocji zatrudnienia, 
która ma również odzwierciedlenie w nowym roz-
porządzeniu z 24 czerwca 2014 r., jest zobowiąza-
nie pracodawcy do zatrudniania osoby, na którą 
otrzymał wsparcie przez pewien czas po zakoń-
czeniu okresu odpowiednio prac interwencyjnych 
czy robót publicznych.

Pozostałe uregulowania zawarte w rozporządzeniu 
z 24 czerwca 2014 r. są w przeważającej części po-
wtórzeniem przepisów zawartych w obowiązują-
cym przed 1 lipca 2014 r. rozporządzeniu z 7 stycz-
nia 2009 r. w sprawie organizowania prac inter-
wencyjnych i robót publicznych oraz jednorazo-
wej refundacji kosztów z tytułu opłaconych skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca nadal składa wniosek o organizo-
wanie:
■  prac interwencyjnych – do wybranego przez 

siebie powiatowego urzędu pracy,
■  robót publicznych – do powiatowego urzędu 

pracy właściwego ze względu na miejsce wy-
konywania robót.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku uprawnia do 

zawarcia umowy o organizowanie prac interwen-
cyjnych (robót publicznych).
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WYNAGRODZENIA rozliczenia po ustaniu zatrudnienia

Wniosek o organizowanie prac 
interwencyjnych pracodawca 
składa do wybranego 
powiatowego urzędu pracy.

W umowie dotyczącej jednorazowej refundacji 
kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpie-
czenia społeczne w związku z zatrudnieniem 
skierowanego bezrobotnego powinien się znaleźć 
wyraźnie wskazany obowiązek zwrotu wypłaco-
nej kwoty refundacji w przypadku naruszenia wa-
runków umowy, wraz z odsetkami ustawowymi 
naliczonymi od wypłaconej kwoty refundacji, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 
starosty. Wcześniej taki zapis również znajdował 
się w umowie, ale odnosił się do określonych roz-
porządzeniem sytuacji:
■  złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia 

dotyczącego danych zawartych we wniosku 
o organizację robót lub prac interwencyj-
nych,

■  niedotrzymania warunku zatrudnienia pracow-
ników znajdujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji lub pracowników znajdują-
cych się w bardzo niekorzystnej sytuacji

(§ 12 ust. 3 i 4 rozporządzenia z 7 stycznia 2009 r.).
W rozporządzeniu z 24 czerwca 2014 r. zrezy-

gnowano z tych przepisów, które określały zasady 
utrzymania bezrobotnych w zatrudnieniu oraz 
warunki zwrotu uzyskanej pomocy, gdyż kwestie 
te zostały uregulowane w ustawie.

Przy pracach interwencyjnych pracodawca jest 
zobowiązany do dalszego (po okresie objętym re-
fundacją) zatrudnienia bezrobotnego przez 3 mie-
siące. Niewypełnienie tego zobowiązania – po-
dobnie jak innych zobowiązań zawartych 
w umowie – będzie skutkowało koniecznością 
zwrotu całego otrzymanego wsparcia wraz z usta-
wowymi odsetkami.

Jeżeli bezrobotny rozwiąże umowę o pracę, zo-
stanie zwolniony dyscyplinarnie lub stosunek 
pracy wygaśnie, urząd pracy skieruje na jego 
miejsce inną osobę. Odmowa zatrudnienia tej 
osoby będzie pociągała za sobą zobowiązanie do 
zwrotu całej kwoty wsparcia.

Dotychczas obowiązek utrzymania w zatrud-
nieniu skierowanego bezrobotnego przez wskaza-
ny okres wynikał wprost z zasad udzielania po-
mocy publicznej w ramach wyłączeń blokowych 
(rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008).

Naruszenie warunków umowy w zakresie za-
trudniania skierowanego bezrobotnego przez 
okres trwania robót publicznych powoduje obo-
wiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z usta-
wowymi odsetkami naliczonymi od całości uzy-
skanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej 
refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wezwania starosty.

Przykład

Bezrobotny podczas zatrudnienia w ramach 
prac interwencyjnych został zwolniony dyscypli-
narnie za spożywanie alkoholu w trakcie pracy. 
Na jego miejsce został skierowany inny bezro-
botny, który spełniał kryteria określone przez 
pracodawcę, ale niezbyt mu odpowiadał. Praco-
dawca wolałby zatrudnić konkretną, znaną mu 
osobę bezrobotną.
W opisanej sytuacji pracodawca powinien za-
trudnić skierowanego bezrobotnego. We wnio-
sku o organizację prac interwencyjnych praco-
dawca określa niezbędne lub pożądane 
kwalifikacje bezrobotnego. Jeżeli osoba kiero-
wana w miejsce dotychczas zatrudnionego 
w ramach prac interwencyjnych pracownika 
spełnia te wymogi, to pracodawca nie może od-
mówić jej zatrudnienia, kierując się innymi kryte-
riami.

Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy

Krok 1. Pracodawca powinien dowiedzieć się we 
właściwym dla miejsca prowadzenia działalności 
(planowanego miejsca wykonywania pracy przez 
bezrobotnych) powiatowym urzędzie pracy 
o możliwości uzyskania dofinansowania na za-
trudnione osoby bezrobotne, jak również o możli-
wości skorzystania z innych, korzystnych dla nie-
go form uzyskania wsparcia. W ten sposób można 
uzyskać wszelkie informacje dotyczące nie tylko 
rodzajów i zakresu możliwego wsparcia, ale rów-
nież aktualnych możliwości finansowych powiatu 
w tym zakresie.
Krok 2. Pracodawca składa do powiatowego urzę-
du pracy pisemny wniosek. Zakres zawartych 
w nim danych uzależniony jest od wnioskowanej 
formy pomocy i określany rozporządzeniami.
Krok 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
(urząd ma na to 30 dni) zawierana jest umowa 
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ze starostą (lub działającym w jego imieniu 
dyrektorem powiatowego urzędu pracy), będą-
ca podstawą do uzyskania środków finanso-
wych.

Refundacja wynagrodzeń 
młodocianych
Ustawa – Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje 
zatrudnienia młodocianych:
■  do wykonywania prac lekkich,
■  na podstawie umowy o pracę w celu przygoto-

wania zawodowego – według szczególnych za-
sad zatrudnienia przypisanych do tej formy 
świadczenia pracy.
W tym drugim przypadku pracodawca ma 

możliwość uzyskania refundacji wynagrodzeń im 
wypłacanych oraz składek na ubezpieczenia spo-
łeczne liczonych od tych wynagrodzeń. Obowią-
zujący wzór wniosku składanego w tej sprawie do 
centrum edukacji i pracy młodzieży zawarty zo-
stał w załączniku do rozporządzenia w sprawie 
refundowania ze środków Funduszu Pracy wyna-
grodzeń wypłacanych młodocianym pracowni-
kom.

Rozporządzenie to zostało uzupełnione 
w stosunku do poprzedniego aktu wykonawcze-
go dotyczącego tych refundacji o elementy 
wniosku o zawarcie umowy o refundację, ele-
menty umowy o refundację oraz wniosku o do-
konanie zwrotu kosztów poniesionych przez 
pracodawcę.

Doprecyzowano tryb dokonywania refundacji 
w przypadku, gdy pracodawcą dla młodocianych 
jest OHP i nie istnieje możliwość zawarcia umo-
wy o refundację wynagrodzeń wypłacanych mło-
docianym pracownikom.

Wprowadzono też zmiany dotyczące terminów 
składania wniosków o zawarcie umowy o refun-
dację. Tak jak wcześniej, wniosek o zawarcie 
umowy dotyczący młodocianych, którzy do-
kształcają się w formach szkolnych, pracodawca 
lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pra-
codawców może złożyć w centrum edukacji 
w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego 
roku. Jednak w poprzednim rozporządzeniu 
wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocia-
nych, którzy nie dokształcają się w formach 
szkolnych, mógł być składany w innych termi-
nach, ogłaszanych przez centrum edukacji. Obec-
nie składa się go w terminie od 1. do 20. dnia każ-
dego miesiąca.

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 191, 2001 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 � art. 12, 33, 47, 56, 60 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � § 4, 5, 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwen-
cyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosz-

Kwoty refundowane z Funduszu Pracy

Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane 
z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia 

skierowanego bezrobotnego, w ramach:

prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród 
i składek na ubezpieczenia społeczne)

■  w pełnym wymiarze czasu pracy (od 
kwoty zasiłku dla bezrobotnych + składki na 
ubezpieczenia społeczne od refundowanego 
wynagrodzenia: 831,10 zł + 149,60 zł*)

980,70 zł

■  w pełnym wymiarze – refundacja za co drugi 
miesiąc (od kwoty minimalnego wynagrodze-
nia + składki na ubezpieczenia społeczne od 
refundowanego wynagrodzenia: 1680,00 zł 
+ 302,40 zł*)

1982,40 zł

robót publicznych

■  refundacja za każdy miesiąc (50% prze-
ciętnego wynagrodzenia** + składki na 
ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia 
podlegającego refundacji: 1947,66 zł + 
350,58 zł*)

2298,24 zł

■  refundacja za co drugi miesiąc (100% 
przeciętnego wynagrodzenia** + składki na 
ubezpieczenia społeczne od refundowanego 
wynagrodzenia: 3895,31 zł + 701,16 zł*)

4596,47 zł

jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia 
składek na ubezpieczenia społeczne

■  za zatrudnionego przez okres co najmniej 
12 miesięcy bezrobotnego (do 300% mini-
malnego wynagrodzenia)

5040 zł

*    tabela uwzględnia składki opłacane przez pracodawcę w wyso-
kości 18%; kwota zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, 
jak i łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy uza-
leżniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe 
płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67% 
do 3,60% lub inna ustalona przez ZUS). Refundacji na ubezpiecze-
nie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej 
od refundowanego wynagrodzenia;

**  przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego 
dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS 
w „Monitorze Polskim”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy 
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 567)

 ■
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tów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 864),
 � § 3, 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków 
Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 
pracownikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865),

 � obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 maja 
2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 
z 2014 r. poz. 367),
 � komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 
2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym 
kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 326).

MARIUSZ PIGULSKI – specjalista ds. kadr i płac

Czy były pracownik może żądać 
wypłaty wynagrodzenia na konto 
bankowe 2fbd50d7-1aa9-4f01-8d32-29cba27d17ea

Były pracownik pobierał wynagrodzenie gotówką, przesłał nam wniosek o wypłatę 
ostatniego wynagrodzenia na konto, ale we wniosku nie wskazał właściciela ra-
chunku, tylko nazwę banku i numer rachunku. Czy możemy przesłać pensję na kon-
to – pyta Czytelnik z Ełku.

Nie mają Państwo obowiązku bezgotówkowej wy-
płaty wynagrodzenia, mimo że były pracownik 
przedstawił pisemny wniosek o taką wypłatę, po-
nieważ złożona przez niego dyspozycja wypłaty 
wynagrodzenia na rachunek bankowy jest niepeł-
na. Zatem w opisanej sytuacji wynagrodzenie na-
leży postawić do dyspozycji pracownika w kasie 
firmy.

Wniosek złożony przez byłego pracownika nie 
jest dla Państwa wiążący, ponieważ nie zawiera 
danych dotyczących właściciela rachunku. Wy-

płaty wynagrodzenia w sposób bezgotówkowy 

mogą Państwo dokonać jedynie na konto ban-

kowe, którego pracownik jest właścicielem lub 

współwłaścicielem. Ponadto jeżeli przepisy we-
wnątrzzakładowe lub zapisy umowy o pracę nie 
przewidują takiego sposobu wypłaty wynagro-
dzeń, nie muszą Państwo przychylać się do proś-
by byłego pracownika.

Pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia 
za pracę w formie pieniężnej do rąk pracownika, 
np. w kasie firmy (art. 86 ustawy – Kodeks pra-
cy). Spełnienie tego świadczenia w inny sposób, 
np. przekazem pocztowym lub przelewem na 
wskazane przez zatrudnionego konto bankowe, 
może nastąpić jedynie wtedy, gdy:

■  przewiduje to wprowadzony w zakładzie układ 
zbiorowy pracy (przy czym niezbędna jest tu 
pisemna zgoda pracownika) lub

■  pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.
Zatem nie tylko zapis w przepisach wewnętrz-

nych przesądza o możliwości wypłaty wynagro-
dzenia w sposób bezgotówkowy.

Podstawą do takiej wypłaty może być również 
samo pisemne oświadczenie – zgoda pracownika, 
jeżeli pracodawca zaakceptuje taki sposób wypła-
ty wynagrodzenia.

Pracodawca może uwzględnić 
pisemną zgodę pracownika 
na przelew wynagrodzenia 
na jego rachunek osobisty, 
nawet jeżeli takiej formy 
przekazywania wynagrodzenia 
za pracę nie przewidują 
przepisy wewnątrzzakładowe 
lub umowa o pracę.

Pisemna zgoda pracownika na dokonywanie wy-
płaty wynagrodzenia przelewem powinna zawierać:
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■  dane właściciela rachunku, 
■  nazwę i adres banku, 
■  numer konta. 

Brak danych dotyczących właściciela i numeru 
rachunku sprawia, że taka dyspozycja jest nie-
ważna i wymaga uzupełnienia. Należy przy tym 
pamiętać, że nieprawidłowe jest przekazanie wy-
nagrodzenia na rachunek bankowy, którego pra-
cownik nie jest właścicielem ani współwłaścicie-
lem, nawet jeżeli pracownik wskaże wszelkie 
niezbędne dane dotyczące tego rachunku, w tym 
jego właściciela. Przepisy prawa pracy nakazują 

bowiem pracodawcy wypłacać wynagrodzenie 
pracownikowi, a nie innej osobie, nawet blisko 
spokrewnionej z zatrudnionym. Wyjątki mogą 
być stosowane w sytuacjach określonych przepi-
sami, np. przekazywanie wynagrodzenia pracow-
nika do rąk jego małżonka(i), na podstawie orze-
czenia sądu rodzinnego.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 86 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

MARCIN POKOJSKI – specjalista w zakresie prawa pracy

Komu wypłacić kwotę różnicy między 
odprawą pośmiertną a odszkodowaniem 
z ubezpieczenia na życie
Zmarł pracownik, którego ubezpieczyliśmy na życie. Zgodnie z dyspozycją w polisie 
całe odszkodowanie wypłacono żonie. Zakładowy staż pracy pracownika przekro-
czył 15 lat i odszkodowanie jest niższe od przysługującej odprawy pośmiertnej o 20%. 
Obok żony zmarłego do odprawy jest jeszcze uprawniona pełnoletnia córka, która 
studiuje. Komu wypłacić tę różnicę – pyta Czytelnik z Gniezna.

Różnicę między wysokością przysługującej od-
prawy pośmiertnej a wypłaconym przez ubezpie-
czyciela odszkodowaniem należy wypłacić żonie 
i córce zmarłego w równych częściach.

W razie śmierci pracownika jego małżonkowi 
oraz innym członkom rodziny spełniającym wa-
runki wymagane do uzyskania renty rodzinnej 
przysługuje odprawa pośmiertna. Świadczenia 
tego nie wypłaca się, jeżeli pracodawca ubezpie-
czył pracownika na życie, a odszkodowanie wy-
płacone przez instytucję ubezpieczeniową nie jest 
niższe niż przysługująca odprawa pośmiertna. Je-
żeli pracownik został ubezpieczony, a odszkodo-
wanie z ubezpieczenia jest co najmniej równe od-
prawie pośmiertnej, są Państwo zwolnieni 
z wypłaty odprawy.

Jeżeli natomiast odszkodowanie jest niższe od 
odprawy, to kwotę stanowiącą różnicę między 
tymi świadczeniami należy wypłacić w równych 
częściach uprawnionym członkom rodziny. Przy 
wypłacie różnicy stosuje się zasady obowiązujące 
przy wypłacie całej odprawy pośmiertnej. Dlate-
go 20% odprawy z tytułu 15-letniego stażu pracy 
(tj. 20% 6-miesięcznego wynagrodzenia zmarłe-
go pracownika) powinni Państwo wypłacić mał-
żonce i pełnoletniej córce zmarłego w równych 
częściach, mimo że odszkodowanie od ubezpie-
czyciela otrzymała jedynie małżonka.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 93 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

odprawa pośmiertna WYNAGRODZENIA
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MAŁGORZATA KOZŁOWSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zwolnienie z opłacania składek 
na FP i FGŚP – po zmianach
Płatnik składek ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych za ubezpieczonego, który podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym. Po nowelizacji przepisów nie opłaca się składek na FP 
i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy 
o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Składki na FP i FGŚP należy opłacać m.in. za 
pracowników i zleceniobiorców w okresie 
trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych, przy czym obowiązek opłacania składek 
na FP powstaje wówczas, gdy podstawa wymia-
ru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:
■  co najmniej minimalne wynagrodzenie za pra-

cę (tj. w 2014 r. – 1680 zł) lub
■  80% minimalnego wynagrodzenia w przypad-

ku pracowników w pierwszym roku pracy 
(w 2014 r. – 1344 zł),

w przeliczeniu na okres miesiąca.
W sytuacji gdy pracownik lub zleceniobiorca 

osiąga wynagrodzenie w niższej kwocie, nie ma 
obowiązku opłacania za niego składek na FP, z tym, 
że jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż 
jednego tytułu, to obowiązek opłacania składek na 
FP powstaje z każdego z tych tytułów wtedy, gdy 
łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynie-
sie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pra-
cę. Ubezpieczony musi złożyć każdemu z płatników 
oświadczenie w powyższym zakresie.

Osoby, które wcześniej były 
zarejestrowane w urzędzie pracy
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie 
opłacają składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, 
począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu 
umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które 
ukończyły 50. rok życia i w ciągu 30 dni przed 
zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezro-
botnych powiatowego urzędu pracy.

Okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania skła-
dek na FP i FGŚP należy liczyć od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym została zawarta umowa o pracę. Dotyczy to 
tylko pracowników, a zwolnienie nie obejmuje 
zleceniobiorców.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli 
w dniu nawiązania stosunku 
pracy pracownik miał ukończo-
ne 50 lat, a więc gdy 50. urodziny 
przypadają najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy o pracę. 

Przykład

Marcin W. został zatrudniony od 16 czerwca 
2014 r. na podstawie umowy o pracę w firmie bu-
dowlanej. W okresie od 15 marca do 15 czerwca 
2014 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy jako 
osoba bezrobotna. 17 czerwca 2014 r. skończył 
50 lat. W tym przypadku zwolnienie z opłacania 
składek na FP i FGŚP nie przysługuje, gdyż pracow-
nik nie miał ukończonych 50 lat w dniu zawarcia 
umowy o pracę.

Od 27 maja 2014 r. pracodawca nie opłaca rów-
nież składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, po-
cząwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu 
umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych 
bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku 
życia.
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Pismo ZUS z 18 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 104 c ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) oraz 
z art. 9 c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochro-
nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacal-
ności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272), obo-
wiązującymi od 27 maja 2014 r., pracodawca nie 
opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych przez 
okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego 
miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skiero-
wanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie 
ukończyli 30. roku życia.
Zgodnie z powołanym przepisem okres 12 miesię-
cy, za który płatnik zwolniony będzie z obowiązku 
opłacania składek na FP i FGŚP za danego pra-
cownika, powinien być liczony począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym zawarta została umowa o pracę.

                   Radosław Milczarski
       Biuro Prasowe ZUS

Osoby, które ukończyły 55 lub 60 lat
Niezależnie od wysokości osiąganego dochodu 
i niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc 
w przypadku zarówno umowy o pracę, jak i umo-
wy zlecenia, zwolnione z opłacania składek są 
przychody kobiet powyżej 55. roku życia oraz 
mężczyzn powyżej 60. roku życia.

W sytuacji gdy osiągnięcie powyższego wieku 
następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, 
zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek 
następuje dopiero od następnego miesiąca.

Przykład

Maria P. jest zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę i w połowie sierpnia 2014 r. skończy 
55 lat. Począwszy od września, pracodawca nie 
będzie za nią opłacał składek na FP i FGŚP.

Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 
60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego 
miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych 
składek przysługuje już od tego miesiąca, ponie-
waż w dniu swoich 55. czy 60. urodzin dana osoba 

jest osobą, która osiągnęła odpowiednio wiek: 55 
lub 60 lat.

Przykład

Jan C. skończy 60 lat 1 września 2014 r. Od 
1 kwietnia 2014 r. wykonuje w firmie umowę zle-
cenia z miesięcznym wynagrodzeniem 1800 zł. 
W tej sytuacji od września br. zleceniodawca nie 
będzie miał obowiązku opłacania za niego skła-
dek na FP i FGŚP.

Powrót z urlopów rodzicielskich
Składek na FP i FGŚP nie opłaca się m.in. za pra-
cowników powracających z:
■  urlopu macierzyńskiego,
■  urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
■  dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
■  dodatkowego urlopu na warunkach urlopu ma-

cierzyńskiego,
■  urlopu rodzicielskiego,
■  urlopu wychowawczego
przez 36 miesięcy, począwszy od pierwszego 
miesiąca po powrocie z tego urlopu. Należy pod-
kreślić, że zwolnienie z obowiązku opłacania 
składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy 
tylko w odniesieniu do tych pracowników, którzy 
powrócili po urlopie, jaki został im udzielony 
przez tego pracodawcę.

Przykład

Anna B. przebywała na urlopie rodzicielskim do 
7 czerwca 2014 r. Pracodawca nie opłaca skła-
dek na FP i FGŚP za pracownicę przez 36 miesię-
cy, tj. licząc od 1 lipca 2014 r. do czerwca 2017 r.

Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP 
przez 36 miesięcy biegnie w każdym okresie po po-
wrocie z:
■  urlopu macierzyńskiego,
■  dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu, 
do miesiąca, w którym następuje rozpoczęcie urlo-
pu wychowawczego lub jego części, a także – po 
powrocie z każdej części wykorzystanego urlopu 
wychowawczego, od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po powrocie do miesiąca rozpoczęcia 
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kolejnej części urlopu wychowawczego, aż do wy-
czerpania (w wyniku sumowania) 36-miesięczne-
go okresu zwolnienia z opłacania tych składek.

Przykład

Joanna P. wróciła do pracy z urlopu macierzyń-
skiego 20 stycznia 2013 r. Następnie pracodaw-
ca udzielił tej pracownicy urlopu wychowawcze-
go na okres od 1 marca 2013 r. do 15 sierpnia 
2013 r., a od 1 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 
2014 r. dalszą część tego urlopu. W tym przy-
padku pracodawca jest zwolniony z opłacania 
składek na FP i FGŚP za tę pracownicę w nastę-
pujących okresach:
■  od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. 

(1 miesiąc),
■  od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r. 

(3 miesiące),
■  od 1 lipca 2014 r. do 28 lutego 2017 r. 

(32 miesiące).

Do okresu 36 miesięcy wlicza się wszystkie okre-
sy zwolnienia z opłacania składek, które będą miały 
miejsce po powrocie z urlopu udzielonego z tytułu 
urodzenia dziecka lub dzieci przy jednym porodzie.

Urodzenie kolejnego dziecka lub dzieci przy ko-
lejnym porodzie powoduje, że pracodawca nabywa 
nowe uprawnienie do zwolnienia z opłacania skła-
dek na FP po powrocie tej osoby z urlopu macierzyń-
skiego na okres kolejnych 36 miesięcy. Dotyczy to 
również sytuacji, gdy pracownik, w stosunku do któ-
rego pracodawca korzysta już ze zwolnienia z opła-
cenia składek na FP po jego powrocie z urlopu, 
przyjmuje dziecko na wychowanie i nabywa prawo 
do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

W sytuacji gdy pracodawca wykorzysta w ca-
łości 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania 
składek na FP i FGŚP, a następnie udzieli pracow-
nikowi urlopu wychowawczego (na to samo 
dziecko), wówczas nie będzie temu pracodawcy 
przysługiwało kolejne 36-miesięczne zwolnienie 
z opłacania składek.

Przykład

Katarzyna W. przebywała na urlopie rodziciel-
skim do 26 maja 2014 r. Od 27 maja do 31 grud-
nia br. korzysta z urlopu wychowawczego. Praco-

dawca będzie zwolniony z opłacania za nią skła-
dek na FP i FGŚP przez okres 36-miesięcy, począw-
szy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Jeśli pracownica udaje się na urlop wychowaw-
czy nie bezpośrednio, lecz po pewnym czasie od 
powrotu z urlopu macierzyńskiego, wówczas pra-
codawca może korzystać ze zwolnienia w okresie 
pomiędzy urlopem macierzyńskim i wychowaw-
czym, a pozostałą część wykorzysta po powrocie 
pracownicy z urlopu wychowawczego.

Gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu pracow-
nik korzysta np. z urlopu wypoczynkowego, dni 
wolnych od pracy z tytułu opieki nad członkiem ro-
dziny lub zwolnienia lekarskiego, wówczas przyj-
muje się, że jego powrót do pracy nastąpił po zakoń-
czeniu urlopu, a nie od daty faktycznego podjęcia 
pracy po zakończonym urlopie wypoczynkowym 
czy okresie niezdolności do pracy z powodu choro-
by. W tej sytuacji 36-miesięczny okres zwolnienia 
z opłacania składek zacznie biec od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiło zakończenie urlopu (macierzyńskiego, wy-
chowawczego), a nie dopiero po zakończeniu urlopu 
wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego.

W tym przypadku okres urlopu wypoczynkowe-
go, okres choroby czy sprawowania opieki jest trak-
towany na równi z okresem świadczenia pracy.

Przykład

Izabela W. przebywała na urlopie wychowaw-
czym do 30 sierpnia 2013 r. W okresie od 31 sier-
pnia do 13 września 2013 r. przebywała na 
zwolnieniu lekarskim. Następnie pracodawca 
udzielił jej urlopu wychowawczego na dalszy 
okres, tj. od 14 września do 31 grudnia 2013 r. 
W tym przypadku pracodawca będzie zwolnio-
ny z opłacania składek na FP i FGŚP za pracow-
nicę w okresie od 1 do 30 września 2013 r. 
(1 miesiąc) oraz od 1 stycznia 2014 r. do 30 li-
stopada 2016 r. (35 miesięcy), co daje w sumie 
36 miesięcy.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP 
i FGŚP przysługuje pracodawcy tylko w odniesie-
niu do pracowników. Nie przysługuje ono np. w sto-
sunku do osób wykonujących pracę na podstawie 
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umowy zlecenia albo umowy o dzieło. W przypad-
ku pracowników, w stosunku do których pracodaw-
ca będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku 
opłacania składek na FP, którzy zawarli dodatkowo 
z pracodawcą np. umowę zlecenia lub jeżeli w ra-
mach takiej umowy będą wykonywali pracę na 
rzecz swojego pracodawcy, zwolnienie to nie obej-
muje przychodów uzyskiwanych z tytułu świadcze-
nia pracy na podstawie tej umowy.

Zdaniem ZUS, powrót z urlopu ojcowskiego, 
ojca wychowującego dziecko, nie zwalnia praco-
dawcy z obowiązku opłacania składek na FP 
i FGŚP. Urlop ojcowski w świetle Kodeksu pracy 
jest urlopem regulowanym odrębnymi przepisa-
mi, nie jest więc tożsamy z urlopem macierzyń-
skim, jakkolwiek pracownikowi – ojcu dziecka
– przysługuje w tym okresie zasiłek macierzyń-
ski.  

Pozostałe przypadki zwolnienia ze składek na FP i FGŚP
Składek na FP nie opłacają za zatrudnionych pracowników 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Składek na FGŚP nie należy opłacać za

przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku 
Niewidomych

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

Związek Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi

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

Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach
zakłady aktywności zawodowej

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 180, art. 1821–1821a, art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 104–105 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 � art. 9–10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 272; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 923),
 � art. 6 ust. 2d, art. 6a i 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

ALDONA SALAMON – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy zleceniobiorca ma prawo do zasiłku, 
jeśli był pod wpływem alkoholu
Zleceniobiorca, prowadząc 15 lipca 2014 r. w godzinach wykonywania zlecenia 
samochód, spowodował wypadek drogowy i w stanie ciężkim trafił do szpitala. 
Z ustaleń policji wynika, że zleceniobiorca był pod wpływem alkoholu i był sprawcą 
wypadku. Zleceniobiorca twierdzi jednak, że to nie on prowadził samochód, tylko 
jego kolega, który był razem z nim w samochodzie. Sprawa zostanie rozstrzygnięta 
przez sąd. Otrzymaliśmy zwolnienie lekarskie (od 15 lipca do 14 sierpnia 2014 r.), 
w którym nie ma kodu C. Czy powinniśmy wypłacić zleceniobiorcy zasiłek chorobowy, 
czy zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego – pyta Czytelnik z Helu.

zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego ZUS



5 sierpnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl36

ZUS składki

Powinni Państwo wypłacić zasiłek chorobowy 
w wysokości 80% od 6. dnia niezdolności do pra-
cy. Jeżeli po orzeczeniu sądu okazałoby się, że 
ubezpieczonemu przysługiwał zasiłek z ubezpie-
czenia wypadkowego, to należy wypłacić wyrów-
nanie zasiłku do 100% podstawy wymiaru, a tak-
że dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych 
ZUS RSA za lipiec 2014 r. oraz za kolejne miesią-
ce pobierania zasiłku.

Niezdolność do pracy zleceniobiorcy została 
spowodowana nadużyciem alkoholu, zatem za 
pierwszych 5 dni tej niezdolności (od 15 do 19 lip-
ca) nie powinni Państwo wypłacać zasiłku choro-
bowego. Począwszy od 6. dnia orzeczonej nie-
zdolności do pracy, tj. od 20 lipca 2014 r., powin-
ni Państwo wypłacić zasiłek chorobowy 
z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% 
podstawy wymiaru. Fakt nietrzeźwości powinien 
stwierdzić lekarz przez wpisanie w zwolnieniu le-
karskim kodu C. Dopuszczalne jest udokumen-

towanie nietrzeźwości ubezpieczonego w postę-

powaniu prowadzonym do innych celów, np. do 

celów ustalenia okoliczności wypadku, co ma 

miejsce w opisanej sytuacji (zob. pkt 35 ko-

mentarza do ustawy zasiłkowej na stronie www.

zus.pl). Wówczas, mimo braku w druku ZUS ZLA 
kodu C, pracownik traci prawo do zasiłku za 
pierwsze 5 dni zwolnienia.

Podstawą do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia 
wypadkowego jest uznanie zdarzenia za wypadek 
przy pracy w karcie wypadku. Świadczenie to nie 
przysługuje, jeżeli ubezpieczony, będąc w stanie 
nietrzeźwości, w znacznym stopniu przyczynił się 
do spowodowania wypadku.

Z ustaleń policji wynika, że Państwa zlecenio-
biorca był pod wpływem alkoholu i był sprawcą 
wypadku. Trudno natomiast nie zgodzić się z po-
glądem, że stan nietrzeźwości kierowcy w znacz-
nym stopniu przyczynia się do spowodowania wy-
padku drogowego. Ponieważ w opisanej sytuacji 
wystąpiły okoliczności wskazujące na pozbawie-
nie zleceniobiorcy prawa do świadczenia z ubez-
pieczenia wypadkowego, rekomendowanym roz-
wiązaniem jest wypłacanie zasiłku chorobowego 
w wysokości 80% podstawy wymiaru do czasu 
rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Jeżeli ubezpieczony nie nabywa prawa do 
świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, ma 
prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego 
(pod warunkiem że przystąpił do ubezpieczenia 
chorobowego).

Ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń 
z ubezpieczenia wypadkowego, gdy:
■  wyłączną przyczyną wypadku było udowod-

nione naruszenie przez ubezpieczonego prze-
pisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, 
spowodowane przez niego umyślnie lub wsku-
tek rażącego niedbalstwa,

■  będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środków odurzających albo substancji 
psychotropowych, w znacznym stopniu przy-
czynił się do spowodowania wypadku.
Jeżeli zleceniodawca, uprawniony do wypłaty 

zasiłków, wypłaci zasiłek chorobowy z ubezpie-
czenia chorobowego, a w wyniku postępowania 
powypadkowego zostanie ustalone, że miał miej-
sce wypadek przy pracy i nie wystąpiły okolicz-
ności pozbawiające zleceniobiorcę prawa do 
świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, zlece-
niobiorcy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy 
z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 
100% podstawy wymiaru od pierwszego dnia nie-
zdolności do pracy (a nie od 6. dnia). W takim 
przypadku będą Państwo musieli wyrównać zle-
ceniobiorcy zasiłek do 100% oraz złożyć korektę 
dokumentów rozliczeniowych za lipiec 2014 r. 
i za następne miesiące, w których wypłacą Pań-
stwo zasiłek. Będą Państwo wówczas musieli do-
konać korekty na druku ZUS RSA, przekwalifi-
kując wypłacony zasiłek z ubezpieczenia 
chorobowego (z kodem 313) na zasiłek chorobo-
wy z ubezpieczenia wypadkowego (z kodem 314).

Zarówno zasiłek z ubezpieczenia chorobowe-
go, jak i z ubezpieczenia wypadkowego podlega 
zaliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia 
społeczne. Zatem korekta dokumentów nie spo-
woduje niedopłaty składek. Kwotę wyrównania 
wypłaconego zasiłku zleceniobiorcy będą Pań-
stwo musieli wykazać w dokumentach rozlicze-
niowych do ZUS w miesiącu jego wypłaty, zali-
czając ją równocześnie w ciężar składek na 
ubezpieczenia społeczne.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2–3, art. 4 ust. 3 pkt 2, art. 11, art. 16, art. 57 ustawy
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 159),
 � art. 3, art. 5–9, art. 21 ustawy z 30 października 2002 r. 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; 
ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

ZUS zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
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fundusz świadczeń socjalnych DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

MAGDALENA OPALIŃSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy ze środków zfśs można sfinansować 
operację pracownika, która nie jest 
refundowana przez NFZ
Pracownica, która pracuje w naszej firmie od 4 miesięcy, zwróciła się z prośbą o po-
moc finansową z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wsparcie ma być 
przeznaczone na sfinansowanie płatnej operacji, dzięki której pracownica będzie 
mogła wrócić do zdrowia. Zabieg medyczny nie jest refundowany przez NFZ. Czy 
w zaistniałych okolicznościach możemy udzielić pracownicy pomocy finansowej 
z funduszu socjalnego – pyta Czytelnik z Olsztyna.

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
(dalej: zfśs) nie można udzielać pożyczek na wy-
datki o charakterze zdrowotnym. Mogą nato-
miast Państwo udzielić pracownicy pomocy fi-
nansowej w formie tzw. zapomogi w celu 
pokrycia kosztów operacji, jeżeli zapis regulami-
nu zfśs obowiązującego w Państwa firmie prze-
widuje taką możliwość oraz sytuacja życiowa, 
rodzinna i materialna tej pracownicy uzasadnia 
jej przyznanie.

Środki z funduszu mogą być przyznane m.in. 
na pomoc materialną (rzeczową i finansową). 
Osobom uprawnionym do korzystania z zfśs, tj.: 
pracownikom i ich rodzinom, emerytom i renci-
stom – byłym pracownikom i ich rodzinom oraz 
innym osobom, którym pracodawca przyznał 
w regulaminie taką możliwość, może zostać 
udzielona pomoc finansowa z zfśs.

Szczegółowe zasady udzielania 
świadczeń z zfśs pracodawca 
powinien określić w regulaminie 
zakładowej działalności 
socjalnej.

Usługi w zakresie opieki zdrowotnej nie są 
działalnością socjalną pracodawcy w myśl usta-
wy o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych. W związku z tym z zfśs nie można udzielać 

pożyczek na sfinansowanie wydatków pracowni-
ka uzasadnionych jego sytuacją zdrowotną.

Pracodawca może jednak udzielić pracowni-

kowi z zfśs tzw. zapomogi na wydatki o charak-

terze zdrowotnym, np. operacje, zabiegi me-

dyczne. Pomoc finansowa przyznana w formie 
zapomogi ma charakter bezzwrotny i nie może być 
świadczeniem przyznawanym regularnie, w pew-
nych odstępach czasowych. Powinna być ona 
przyznawana wyłącznie uprawnionym osobom, 
spełniającym określone warunki związane ze zda-
rzeniem losowym, jakim jest m.in. choroba pra-
cownika i konieczność przeprowadzenia operacji. 
Dopuszczalny jest zatem w regulaminie zfśs zapis 
umożliwiający udzielenie pomocy finansowej 
– osobie uprawnionej do korzystania z funduszu 
– zapomogi na cele zdrowotne, np. na sfinansowa-
nie zabiegu medycznego, z uwzględnieniem sytu-
acji życiowej, rodzinnej i materialnej tej osoby.

Jedynymi kryteriami, od których uzależnione 
jest przyznanie z zfśs pomocy finansowej oraz jej 
wysokość, są sytuacje: życiowa, rodzinna i mate-
rialna. Zatem pracodawca przy przyznawaniu po-
mocy materialnej z funduszu nie może stosować 
jako kryterium uprawniającego do otrzymania 
zapomogi np. okresu zatrudnienia pracownika 
w firmie. W związku z tym krótki staż pracy pra-
cownicy (4 miesiące) w Państwa firmie nie ma 
wpływu na przyznanie jej pomocy finansowej 
z zfśs.
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Świadczenia finansowe powinny być przyzna-
wane osobie uprawnionej dopiero po zbadaniu jej 
sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej. W każ-
dym przypadku należy przeanalizować sytuację 
osoby wnioskującej o pomoc finansową pod ką-
tem zasadności przyznania takiej zapomogi.

Brak zapisu w regulaminie zfśs 
uwzględniającego możliwość 
udzielenia  przez pracodawcę 
pomocy materialnej 
(finansowej i rzeczowej) 
uniemożliwia przyznanie 
zapomogi pracownikowi.

Wszystkie świadczenia socjalne, w tym rów-
nież pomoc finansowa w formie zapomogi, mają 
charakter uznaniowy. Oznacza to, że osoba 
uprawniona do korzystania z zfśs, pomimo przy-
sługujących jej uprawnień wynikających z ustawy 
i regulaminu zfśs, może nie otrzymać świadcze-
nia, o które się ubiega, lub otrzymać je w innej 
wysokości niż pozostałe osoby ubiegające się 
o taką pomoc.

Zapomogi otrzymane w przypadku indywidu-
alnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 

długotrwałej choroby lub śmierci, ze względu na 
szczególne okoliczności ich przyznawania oraz 
ich przeznaczenie, podlegają zwolnieniu z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych do łącznej 
kwoty 2280 zł w roku podatkowym. Limit tego 
zwolnienia obejmuje zapomogi bez względu na 
źródło ich finansowania (również te udzielane 
z zfśs).

Od zapomóg wypłaconych z zfśs, podobnie 

jak i od innych świadczeń finansowanych z tego 

funduszu, pod warunkiem że świadczenia te 

zostały przyznane w związku z prowadzoną 

działalnością socjalną w rozumieniu ustawy 

o zfśs, nie odprowadza się składek na ubezpie-

czenia społeczne i zdrowotne, bez względu na 

wartość tych zapomóg.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 � art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 915),
 � § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustala-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 127, poz. 860).

400 pojęć kadrowo-płacowych
definicje z 6 dziedzin prawa
wszystkie nowelizacje przepisów, najnowsze 
orzecznictwo i praktyka PIP i ZUS

Kompendium wiedzy dla kadrowych, księgowych, 
prawników

Do 31 sierpnia

w cenie 129 zł zamiast 199 zł!

Encyklopedia 
kadr i płac

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

NOWOŚĆ!
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Czy pracodawca może zwiększyć diety za podróże służbowe

Chcemy w regulaminie wynagradzania wprowadzić diety za podróże służbo-
we w wysokości wyższej niż wynikająca z przepisów dla sfery budżetowej. Czy 
możemy to zrobić?

TAK. Kodeks pracy określa, że dieta za podróże służbowe nie może być niższa od diety okre-

ślonej dla pracownika sfery budżetowej. Nie ma zatem żadnego zakazu podwyższenia wiel-

kości tego świadczenia. Nadwyżki będą jednak opodatkowane i oskładkowane.

Czy pracownik musi potwierdzić zapoznanie się z nowym rozkładem 
czasu pracy

Przygotowaliśmy dla pracownika nowy gra�ik czasu pracy. Czy pracownik musi 
podpisać oświadczenie, że się z nim zapoznał?

NIE. Pracodawca ma jedynie obowiązek przekazania pracownikowi rozkładu czasu pracy co 

najmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy według nowego gra�iku. Ponieważ nie ma obo-

wiązku, aby pracownik potwierdzał pisemnie jego odbiór, gra�ik taki może być przekazany 

w dowolny sposób, np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w zakładzie pracy.

Czy zakres obowiązków może być sporządzony tylko w języku obcym

Pracownik ma sporządzoną po polsku umowę o pracę, ale zakres jego obo-
wiązków przygotowano po francusku. Czy taki dokument jest prawidłowy?

NIE. Obowiązuje zasada, że dokumenty dotyczące prawa pracy (przy założeniu, że osoba 

świadcząca pracę w chwili zawarcia umowy ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski 

i tutaj ma być wykonywana umowa) powinny być sporządzone w języku polskim. Wyjątek 

może dotyczyć osób niebędących obywatelami polskimi (przy spełnieniu określonych wa-

runków). Jeśli zakres obowiązków stanowi integralną część umowy o pracę, to zgodnie z tą 

zasadą powinien być też napisany po polsku. Nie ma jednak przeszkód, żeby do polskich ory-

ginałów umowy o pracę i zakresu obowiązków dołączyć ich obcojęzyczne kopie.

Czy praktykanci mają prawo do urlopów wypoczynkowych

Zatrudniamy w naszej �irmie osoby odbywające praktyki absolwenckie. Czy 
należy im się urlop wypoczynkowy?

NIE. Wykonywania pracy na podstawie umowy o praktyki absolwenckie nie należy trakto-

wać na równi z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. Chociaż praktykantów dotyczą nie-

które przepisy prawa pracy, np. regulujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, to jednak 

nie mają do nich zastosowania przepisy o urlopach wypoczynkowych. Dlatego praktykanci 

nie mogą ubiegać się o urlop wypoczynkowy.

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy
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Z WOKANDY umowa na czas określony

5 sierpnia 2014 roku

ANETA OLĘDZKA – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w prawie pracy, ubezpieczeń i prawie 
cywilnym

Zawarcie wieloletniej terminowej 
umowy o pracę jest nadużyciem prawa
Niedopuszczalne jest zawarcie z pracownikiem wieloletniej, terminowej umowy 
o pracę z klauzulą dopuszczającą możliwość jej wcześniejszego rozwiązania – jeże-
li okoliczności zatrudnienia nie uzasadniają zawarcia umowy na czas określony 
(wyrok SN z 5 czerwca 2014 r., I PK 308/13).

Firma zawarła z pracownikiem umowę o pracę na 
czas określony wynoszący 7 lat. W umowie za-
mieszczono klauzulę o dopuszczalności jej wcześ-
niejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypo-
wiedzeniem. Praktyką tego pracodawcy było za-
wieranie z pracownikami produkcyjnymi długo-
terminowych umów o pracę (z reguły na 7 lat). 

Na kilka miesięcy przed upływem okresu, na 
jaki umowa o pracę została zawarta, pracowniko-
wi wypowiedziano umowę. Pracownik uznał, że 
pracodawca naruszył prawo. Wystąpił więc do 
sądu pracy z roszczeniem o odszkodowanie za 
niezgodne z prawem rozwiązanie umowy 
o pracę. 

Stanowiska sądów i Sądu 
Najwyższego
Zdaniem sądu rejonowego, pracodawca nie wyka-
zał, że w tym przypadku uzasadnione było zawar-
cie z pracownikiem umowy o pracę na okres 7 lat 
– zamiast umowy na czas nieokreślony, która jest 
standardem w stosunkach zatrudnienia. Zawarta 
z pracownikiem terminowa umowa o pracę została 
potraktowana przez sąd jak umowa zawarta na 
czas nieokreślony, której okres wypowiedzenia 
wynosiłby 3 miesiące. Pracownikowi przyznano 
zatem odszkodowanie. 

Sąd II instancji podzielił stanowisko sądu rejo-
nowego. Pracodawca wniósł więc do Sądu Naj-
wyższego skargę kasacyjną, która jednak również 
została oddalona. 

Sąd Najwyższy podkreślił, że art. 25 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 208, dalej: k.p.) wskazuje rodzaje umów 
o pracę, wśród których została wymieniona umo-
wa na czas określony. Ma ona stabilizować zatrud-
nienie przez określony w umowie czas – a jej za-
warcie musi być racjonalnie uzasadnione. 
Rozwiązanie takiej umowy w drodze wypowie-
dzenia powinno być wyjątkiem. 

Zawieranie przez pracodawcę umów termi-

nowych – w sytuacji gdy nie znajduje to uza-

sadnienia w okolicznościach zatrudnienia – jest 

nadużyciem prawa do zawierania umów termi-

nowych. 

Również wypowiedzenie takiej umowy za 2-ty-
godniowym okresem wypowiedzenia może stano-
wić naruszenie zasad współżycia społecznego 
(art. 8 k.p.). 

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyż-
szy zaznaczył, że pracodawca nie przedstawił ar-
gumentów uzasadniających zawarcie z pracowni-
kiem terminowej, wieloletniej umowy o pracę. 
Zwracał też uwagę, że pracodawca (fabryka), któ-
ry w ramach zawieranych kontraktów bizneso-
wych był zobowiązany do produkcji określonych 
towarów, nie przypisał pracownika do któregoś 
z realizowanych kontraktów – co ewentualnie mo-
głoby świadczyć o zasadności nawiązania z pra-
cownikiem stosunku pracy na czas określony.

Wnioski dla pracodawców
Podstawą stosunków zatrudnienia powinny być 
umowy o pracę na czas nieokreślony. Zawarcie 
zaś z pracownikiem umowy terminowej musi być 
racjonalnie uzasadnione i nie może prowadzić do 
nadużycia prawa.  ■
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urlop wypoczynkowy PYTANIA Z FORUM

DANUTA KOŚKA – specjalista z zakresu prawa pracy

Jak po zmianie przepisów rozliczyć 
urlop wypoczynkowy pracownika 
niepełnosprawnego 
Zatrudniamy osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepeł-
nosprawności. Od 10 lipca 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące norm czasu pracy 
pracowników niepełnosprawnych. Pracownicy ci pracowali dotychczas po 8 godzin 
na dobę. Jak rozliczyć urlop za lipiec, np. 10 dni (80 godzin) urlopu wypoczynkowe-
go zaległego z 2013 r. udzielonego w dniach 7–18 lipca 2014 r. – czy za 3 dni x 8 godz. 
i 7 dni x 7 godz. Czy rozliczyć w inny sposób?

Należy uznać, że naliczanie urlopu wypoczynko-
wego będzie uzależnione od daty jego wykorzy-
stywania. Jeżeli miało to miejsce w okresie, gdy 
pracownika obowiązywała 8-godzinna norma do-
bowa, czyli do 9 lipca 2014 r., 1 dzień urlopu po-
winien być rozliczany jako 8 godzin (jeżeli pra-
cownik nie przedstawił zaświadczenia o ko-
nieczności stosowania skróconych norm pracy). 
Natomiast w przypadku wykorzystywania przez 
pracownika urlopu wypoczynkowego po 9 lipca 
2014 r. (gdy obowiązuje 7-godzinna norma dobo-
wa), urlopu trzeba udzielać, przyjmując, że 
1 dzień urlopu to 7 godzin. 

Przykład

Pracownikowi zaliczonemu do umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności przysługuje 26 dni 
urlopu wypoczynkowego (nie ma jeszcze prawa do 
urlopu dodatkowego). W dniach 7–18 lipca 2014 r. 
przebywał na urlopie wypoczynkowym (10 dni). 
Pracownik nie przedstawił pracodawcy zaświad-
czenia lekarskiego wskazującego na konieczność 
pracy w skróconych normach czasu pracy. Do 
9 lipca 2014 r. pracował więc w normach podstawo-
wych (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo). 
Po zmianie przepisów w tym zakresie z mocy prawa 
(od 10 lipca 2014 r.) pracuje 7 godzin na dobę 
i 35 godzin tygodniowo. Przed 10 lipca 2014 r. pra-

cownik wykorzystał 3 dni urlopu wypoczynkowego 
– należało więc naliczyć mu 8 godzin za każdy 
dzień urlopu. Dalsza część urlopu pracownika 
(7 dni) była wykorzystywana już po 9 lipca 2014 r. 
– za każdy dzień urlopu powinno być „zdjęte” pra-
cownikowi z puli urlopowej 7 godzin. 

Wątpliwości w zakresie naliczania urlopu wypo-
czynkowego pracowników niepełnosprawnych po-
wstały w związku ze zmianą regulacji dotyczących 
norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych 
zaliczonych do stopnia umiarkowanego lub znaczne-
go (od 10 lipca 2014 r. z mocy prawa stosowane są do 
nich skrócone normy czasu pracy – 7 godzin dziennie 
i 35 godzin tygodniowo). Zmiana norm czasu pracy 
ma bowiem wpływ na sposób rozliczania urlopów 
wypoczynkowych tej grupy pracowników, przy 
czym nie zmienia się wymiar urlopu przysługujące-
go pracownikowi. Urlopu wypoczynkowego udzie-
la się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, 
w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobo-
wemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu.  ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 877).
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    służb kadrowych 

Kompleksowe informacje na 
temat prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych i wynagrodzeń

Uwaga!
W najbliższych numerach „Serwisu PP” 
dodatki i książki:
•	 Uprawnienia	związane	z	rodzicielstwem		
–	pytania	i	odpowiedzi

•	 Świadczenia	pozapłacowe		
–	praktyczne	rozliczenia

•	 Dokształcanie	pracowników		
–	procedura	kierowania	na	naukę	

12 dodatków z serii 
„Prawo w jednostkach 

budżetowych”

18 książek

12 dodatków z serii  
„Płace i rozliczenia”

12 dodatków z serii 
„Kompendium Kadrowe  

– procedury”

4 kartoniki z serii 
„Ściąga Kadrowego”

4 płyty CD  

tygodnik, papier - 48 numerów

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  
kartoniki, płyty CD
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O TYM SIĘ MÓWI
Zmiany w czasie pracy dla pracowników niepełnosprawnych 
w stopniu znacznym lub umiarkowanym
7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo będą pracować pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności. Pracownicy ci nie będą już musieli przedstawiać pracodawcy zaświadczenia 
o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.  ........................................................................................................  8

TEMAT MIESIĄCA
Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom młodocianym
Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom młodocianym różni się od zasad udzielania urlopów 
dotyczących pracowników dorosłych. Młodociany ma prawo do urlopu po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia 
pierwszej pracy. W okresie wakacji (i ferii zimowych) pracodawca powinien udzielić mu urlopu.  ........................  9

PRAWO PRACY
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu z pracownicą 
w ciąży – w praktyce 
Pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu terminową umowę o pracę zawartą z pracownicą, 
która zaszła w ciążę. Konieczność przedłużenia umowy następuje w sytuacji, gdyby umowa o pracę 
rozwiązała się z upływem terminu, na jaki została zawarta i jednocześnie po upływie 3. miesiąca ciąży.  .........  11 

WYNAGRODZENIA
Pożyczki dla pracowników – warunki udzielania i rozliczania
Pożyczka zaciągnięta u pracodawcy zwykle jest korzystniejsza od udzielonej przez wyspecjalizowaną instytucję. 
Może być udzielona z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze środków obrotowych firmy lub innych 
funduszy utworzonych do takich właśnie celów. Niezależnie od źródła pożyczki, między stronami powinna zostać 
spisana umowa cywilnoprawna.  ...................................................................................................................................................  16

ZUS
Rozliczenie składek ZUS za zakwaterowanie pracownika 
Świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika stanowią dla niego przychód 
ze stosunku pracy. Oznacza to, że częścią kosztów z tym związanych będzie obciążony pracownik. Jeżeli 
miesięczny koszt zakwaterowania pracownika przekroczy 500 zł, to oprócz składek ZUS od nadwyżki należy 
naliczyć podatek. ..................................................................................................................................................................................  29
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