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i. PRZEGlĄD ZMian PRaWa 

Najważniejsze zmiany przepisów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1969 – Dz.U. z 2015 r. poz. 78)

Od kiedy 
obowiązuje zmiana Na czym polega Akt prawny

1 2 2

1 stycznia 2015 r. Zwrot kosztów przejazdu  sędziów
W 2015 r. wysokość zwrotu kosztów przejazdu 
sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby 
sądu wynosi 0,30 zł za każdy przejechany kilo-
metr.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów prze-
jazdu sędziego z miejsca zamieszkania do sie-
dziby sądu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1969)

1 stycznia 2015 r. Refundacja szkoleń niepełnosprawnych
Zostały określone warunki i tryb udzielania pra-
codawcom pomocy w formie refundacji kosztów 
szkolenia zatrudnionych osób niepełnospraw-
nych. Wniosek o przyznanie refundacji składa się 
przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do 
starosty właściwego ze względu na miejsce sie-
dziby pracodawcy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie 
refundacji kosztów szkolenia pracowników 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1970)

1 stycznia 2015 r. Deklaracje bez podpisu elektronicznego
Rozszerzony został katalog deklaracji, które 
można wysyłać przez Internet bez konieczności 
posiadania podpisu elektronicznego (PIT-4R, 
PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/
IFT-3R i PIT-40). Na zmianach skorzystają 
podatnicy oraz płatnicy będący osobami fizycz-
nymi. Osoby prawne, jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą 
musiały nadal stosować przy składaniu deklaracji 
podpis elektroniczny. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grud-
nia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie sposobu przesyłania deklaracji i podań 
oraz rodzajów podpisu elektronicznego, któ-
rymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1971)

1 stycznia 2015 r. Pomoc dla ZPCh
W rozporządzeniu zostały określone szczegóło-
we warunki i tryb postępowania w sprawach 
udzielania pracodawcom prowadzącym zakłady 
pracy chronionej wsparcia z PFRON; m.in. 
będzie możliwe:
n  dofinansowanie w wysokości do 50% oprocen-

towania zaciągniętych kredytów bankowych, 
pod warunkiem wykorzystania tych kredytów 
na cele związane z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych, 

n  uzyskanie zwrotów kosztów budowy lub prze-
budowy związanej z modernizacją obiektów  
i pomieszczeń zakładu.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie 
pomocy finansowej udzielanej pracodawcom 
prowadzącym zakłady pracy chronionej ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1975)
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1 stycznia 2015 r. Służba zdrowia
Zmieniony został katalog świadczeń gwarantowa-
nych przez lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej. Zostały również określone zasady:
n  ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej,

n  składania ofert,
n  powoływania i odwoływania komisji konkurso-

wej, jej zadania oraz tryb pracy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 grud-
nia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finanso-
wania z budżetu państwa świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1979) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grud-
nia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania 
o postępo wa niu w sprawie zawarcia umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, skła-
dania ofert, powoływania i odwoływania komi-
sji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1980)

1 stycznia 2015 r. Służba więzienna
Został określony wzór formularza skierowania 
do komisji lekarskiej kandydata do Służby 
Więziennej, funkcjonariusza Służby Więziennej, 
funkcjonariusza zwolnionego z tej służby, funk-
cjonariusza Służby Więziennej zwolnionego ze 
służby, który ma ustalone prawo do emerytury 
policyjnej lub do renty policyjnej. Został rów-
nież stworzony wykaz chorób i ułomności wraz 
z kategoriami zdolności do służby, na podstawie 
którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdro-
wia, o zdolności lub niezdolności kandydata 
do Służby Więziennej. W wykazie zostały okre-
ślone szczegółowe  objaśnienia odnoszące się 
do chorób i ułomności, jak również zalecane 
czynności wskazane przy ich ustalaniu w przy-
padkach, w których wymaga tego wiedza 
medyczna.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
wzoru formularza skierowania do komisji 
lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1982)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób 
i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do 
służby kandydata do Służby Więziennej i funk-
cjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1989)

1 stycznia 2015 r. Zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem 
osoby niepełnosprawnej
Został określony tryb i sposób postępowania 
w sprawach dotyczących zwrotu z PFRON  m.in.  
kosztów: 
n  adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych, 
n  nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepeł-

nosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjono-
wanie w zakładzie pracy, 

n  zakupu i autoryzacji oprogramowania na uży-
tek pracowników niepełnosprawnych, 

n  zatrudnienia pracowników pomagających pra-
cownikowi niepełnosprawnemu w pracy,

n  szkolenia pracowników pomagających pracow-
nikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie 
zwrotu dodatkowych kosztów związanych 
z zatrudnianiem pracowników niepełnospraw-
nych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1987)
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1 stycznia 2015 r. Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełno-
sprawnych
Zostały określone warunki udzielania oraz tryb 
przekazywania miesięcznego dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnospraw-
nych, terminy składania i wzory:
n  miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, 

zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności 
pracowników, 

n  wniosku o wypłatę miesięcznego dofinanso-
wania za dany miesiąc, 

n  wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, 
przekazując dokumenty w formie elektro-
nicznej przez teletransmisję danych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w spra-
wie miesięcznego dofinansowania do wyna-
grodzeń pracowników niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1988)

1 stycznia 2015 r. CBA
Został ustalony wykaz chorób i ułomności wraz 
z kategoriami zdolności do służby, na którego 
podstawie wydaje się orzeczenie o stanie zdro-
wia i zdolności do służby. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu cho-
rób i ułomności, wraz z kategoriami zdol-
ności do służby w Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1995)

13 stycznia 2015 r. 
(poz. 46)
23 stycznia 2015 r. 
(poz. 26)

Pracownicy kolei
Zostały określone szczegółowe warunki, jakie 
powinien spełnić funkcjonariusz straży ochrony 
kolei, jak również zasad oceny zdolności fizycz-
nej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek 
uprawnionych do orzekania o tej zdolności. 
Dookreślone zostały wymagania zdrowotne oraz 
zakres badań lekarskich i psychologicznych dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowe-
go. Od 13 stycznia br.  powstały jednostki szkole-
niowe, których zadaniem jest praktyczne i teore-
tyczne sprawdzenie wiadomości i umiejętności 
pracownika, który zdał egzamin kwalifikacyjny 
i ubiega się o ponowne dopuszczenie do pracy na 
stanowisku kolejowym. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 12 grudnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków, jakim powinni odpowiadać funk-
cjonariusze straży ochrony kolei, zasad oce-
ny zdolności fizycznej i psychicznej do służby 
oraz trybu i jednostek uprawnionych do orze-
kania o tej zdolności (Dz.U. z 2015 r. poz. 26)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach bezpośrednio związanych z prowadze-
niem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
oraz z prowadzeniem określonych rodza-
jów pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 46)

13 stycznia 2015 r. ABW
Został określony tryb postępowania komisji lekar-
skich podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, tryb kierowania do komisji lekar-
skich, sposób orzekania w sprawach ustalenia 
stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariu-
sza,  niezbędna dokumentacja medyczna i inne 
dokumenty mogące stanowić podstawę orzecze-
nia wydanego przez komisje lekarskie oraz wzory 
orzeczeń komisji lekarskich.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania 
przez komisje lekarskie podległe Szefo-
wi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 47)
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16 stycznia 2015 r. Fundusz nagród żołnierzy
Zostały określone zasady tworzenia i wysokość 
funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy 
niezawodowych oraz funduszu na zapomogi dla 
byłych żołnierzy niezawodowych. W ramach czę-
ści budżetu państwa, którym zarządza Minister 
Obrony Narodowej, będzie mógł być utworzony 
fundusz w wysokości nie niższej niż 145 000 zł. 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodo-
wej z 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów 
na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawo-
dowych oraz źródeł ich finansowania (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 77)

16 stycznia 2015 r. Statystyka publiczna
Zostały wprowadzone zmiany do załącznika do 
rozporządzenia „Program badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2014”. Zmiany mają 
na celu dostosowanie zapisów w programie 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2015 do zmian wprowadzonych w stanie praw-
nym i w metodologii badań. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 stycznia 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie programu badań statystycznych staty-
styki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 78)

17 stycznia 2015 r. Wyżywienie żołnierzy
Zostały określone  przypadki, w których żołnie-
rzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służ-
bę kandydacką przysługuje bezpłatne wyżywie-
nie oraz normy tego wyżywienia. Zmienione 
zostały m.in. zasady przydzielania wyżywienia 
żołnierzy zawodowych uczestniczących w szko-
leniu w miejscowości zamieszkania. Normy 
wyżywienia będą zależne od czasu szkolenia 
(powyżej 8 godzin – 50% normy, a powyżej 
12 godzin – 100% normy wyżywienia). 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodo-
wej z 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatne-
go wyżywienia żołnierzy zawodowych i żoł-
nierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 42)

23 stycznia 2015 r. Wynagrodzenie cudzoziemców
Wysokość minimalnego wynagrodzenia wyma-
ganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia 
na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifika-
cji od 23 stycznia wynosi 5475,09 zł miesięcznie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia wymagane-
go do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia 
na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifi-
kacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 27)

1 lutego 2015 r. Wynagrodzenie służby cywilnej
Zostały wprowadzone zmiany dotyczące wyna-
gradzania niektórych osób zatrudnionych w  kor-
pusie służby cywilnej wykonujących pracę 
w urzędach skarbowych. Pracownicy nabędą 
prawo m.in. do wypłaty prowizji od kwot uzyska-
nych z prowadzonych spraw egzekucyjnych. 
Stawka prowizji za dane czynności egzekucyjne 
będzie zastąpiona progresywnym sposobem obli-
czania dodatków do pensji polegającym na 
zmniejszeniu stawki prowizji wraz ze wzrostem 
sumy uzyskanych kwot. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień 
szczególnych przysługujących niektórym ka-
tegoriom członków korpusu służby cywilnej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 30)
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ii. kalEnDaRZ WaŻnYcH tERMinÓW 5 lutego – 5 marca 2015 r. 

Luty

5 lutego 
■n złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za styczeń 2015 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, 

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

10 lutego 
■n złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za styczeń 2015 r. przez płatników będących osobami fizycznymi 

prowadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie, 
■n opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za styczeń 2015 r. przez ww. płatników. 

16 lutego 
■n złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych  za styczeń 2015 r. przez płatników niebędą-

cych jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącz-
nie za siebie, 

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

20 lutego 
■n wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonywanych w styczniu 2015 r. przez płatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych wypłat ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, 
spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłat z tytułu działalności 
wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,

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

Marzec

2 marca 
■n wydanie pracownikom Informacji rocznej dla pracowników ZUS IMIR, 
■n przekazanie PIT-11 i PIT-8C za 2014 r. przez płatników składających te informacje/deklaracje w formie doku-

mentu elektronicznego,
■n przekazanie PIT-40 za 2014 r. przez płatników składających te informacje w formie dokumentu elektronicznego,
■n zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w 2014 r.

5 marca 
■n złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za luty 2015 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 

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

oprac. KaTarZYNa KaLaTa

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu Prawno-Pracowniczego” na 2015 rok

Informacje i zamówienia: 
Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl
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iii. WSkaŹniki i StaWki

  wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,  
włącznie z wypłatami z zysku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 
2014 r. wyniosło 4139,42 zł.

(Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1831; obwieszczenie Prezesa GUS z 20 stycznia 2015 r.)

Kwoty wolne od potrąceń w 2015 r.*

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń przy zastosowaniu:
podstawowych kosztów 
uzyskania przychodów 
i kwoty zmniejszającej 

podatek

podstawowych kosztów 
uzyskania przychodów, 

bez kwoty zmniejszającej 
podatek

podwyższonych 
kosztów uzyskania 

przychodów i kwoty 
zmniejszającej podatek

podwyższonych  
kosztów uzyskania  

przychodów, bez kwoty 
zmniejszającej podatek

potrącanie sum egzekwowanych na 
mocy tytułów wykonawczych na pokry-
cie należności innych niż świadczenia 
alimentacyjne oraz potrącanie na  leż-
noś ci na rzecz pracodawcy

1286,16 zł 1239,16 zł 1291,16 zł 1244,16 zł

potrącanie kar pieniężnych 1286,16 zł x 90% = 
1157,54 zł

1239,16 zł x 90% = 
1115,24 zł

1291,16 zł x 90% = 
1162,04 zł

1244,16 zł x 90% = 
1119,74 zł

potrącenia dobrowolne na rzecz innych 
podmiotów niż pracodawca

1286,16 zł x 80% = 
1028,93 zł

1239,16 zł x 80% = 
991,33 zł

1291,16 zł x 80% = 
1032,93 zł

1244,16 zł x 80% = 
995,33 zł

potrącanie zaliczek pieniężnych udzie-
lonych pracownikowi

1286,16 zł x 75% = 
964,62 zł

1239,16 zł x 75% = 
929,37 zł

1291,16 zł x 75% = 
968,37 zł

1244,16 zł x 75% = 
933,12 zł

* Pracownik zatrudniony na pełny etat
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)

 odSeTKi

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

Od 23 grudnia 2014 r. 8% w stosunku rocznym Dz.U. z 2014 r. poz. 1858
Od 15 grudnia 2008 r. do 22 grudnia 2014 r. 13% w stosunku rocznym Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434

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

od 9 października 2014 r. 8% M.P. z 2014 r. poz. 905
od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r. 10% M.P. z 2013 r. poz. 596
od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r. 10,5% M.P. z 2013 r. poz. 537

 Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 

Data obowiązywania Stawka obniżona (w stosunku rocznym) Podstawa prawna
od 9 października 2014 r. 6% M.P. z 2014 r. poz. 905
od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r.  7,5% M.P. z 2013 r. poz. 596
od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r.  7,88% M.P. z 2013 r. poz. 537

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

Opłata prolongacyjna od 9 października 2014 r. 
Opłata prolongacyjna 4%

 (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1644)
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Składki na ubezpieczenia osób prowadzących działalność

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. wynosi 3959 zł.

Składki na ubezpieczenia  
społeczne i FP 

Styczeń – grudzień 2014 r. Styczeń – grudzień 2015 r.

Podstawa wymiaru 2247,60 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia na 2014 r.)

2375,40 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia na 2015 r.)

Składki na ubezpieczenie:
– emerytalne 
– rentowe 
– chorobowe 
– wypadkowe 

438,73 zł (tj. 19,52%)
179,81 zł (tj. 8%)
55,07 zł (tj. 2,45%)
liczone w zależności od liczby ubezpieczonych  
i grupy działalności

463,68 zł (tj. 19,52%)
190,03 zł (tj. 8%)
58,20 zł (tj. 2,45%)
liczone w zależności od liczby ubezpieczonych  
i grupy działalności

Fundusz Pracy 55,07 zł (tj. 2,45%) 58,20 zł (tj. 2,45%)

Ubezpieczenie zdrowotne:
– podstawa wymiaru 

– składka 
–  składka odliczana od podatku 

3004,48 zł (tj. 75% przeciętnego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2013 r. 
włącznie z wypłatami z zysku)
270,40 zł (tj. 9%)
232,85 zł (tj. 7,75%)

3104,57 zł (tj. 75% przeciętnego wyna gro dze nia 
w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r. 
włącznie z wypłatami z zysku)
279,41 zł (tj. 9%)
240,60 zł (tj. 7,75%)

Składki na ubezpieczenia osób, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych wykonywania działalności gospodar-

czej mogą płacić składki na ubezpieczenia społeczne obliczane od niższej podstawy wymiaru, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% mi-

nimalnego wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenie osób rozpoczynających działalność w 2015 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne Styczeń – grudzień 2014 r. Styczeń – grudzień 2015 r.

Podstawa wymiaru 504,00 zł (tj. 30% kwoty minimalnego wyna-
grodzenia)

525,00 zł (tj. 30% kwoty minimalnego wyna-
grodzenia)

Składki na ubezpieczenie:
– emerytalne 
– rentowe 
– chorobowe 
– wypadkowe 

98,38 zł (tj. 19,52%)
40,32 zł (tj. 8%)
12,35 zł (tj. 2,45%)
liczone w zależności od liczby ubezpieczonych  
i grupy działalności

102,48 zł (tj. 19,52%)
42,00 zł (tj. 8%)
12,86 zł (tj. 2,45%)
liczone w zależności od liczby ubezpieczonych  
i grupy działalności

Ubezpieczenie zdrowotne:
– podstawa wymiaru 

– składka 
–  składka odliczana od podatku 

3004,48 zł (tj. 75% przeciętnego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2013 r. 
włącznie z wypłatami z zysku)
270,40 zł (tj. 9%)
232,85 zł (tj. 7,75%)

3104,57 zł (tj. 75% przeciętnego wyna gro dze nia 
w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r. 
włącznie z wypłatami z zysku)
279,41 zł (tj . 9%)
240,60 zł (tj. 7,75%)

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1831,  

j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1831)

Stan prawny na 21 stycznia 2015 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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ochrona miejsc pracy o tYM Się MÓWi

MarIUSZ pIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Jaką pomoc na ochronę miejsc 
pracy mogą uzyskać przedsiębiorcy 
objęci rosyjskim embargiem
Od 1 lutego 2015 r. przedsiębiorcy, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie warun-
ków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego 
ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów, mogą ubiegać się o pomoc 
z budżetu państwa. Nowe rozwiązania mają wspomóc przede wszystkim te firmy, które 
ucierpiały m.in. na rosyjskim embargu.

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców zajmują-
cych się handlem, przetwórstwem, transportem lub 
hodowlą i chowem zwierząt oraz uprawą rolną na 
krajowych bądź zagranicznych rynkach towarowych. 

Ze wsparcia skorzystają podmioty:
■n u których wystąpił spadek obrotów, rozumianych 

jako sprzedaż towarów lub usług (liczony w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym), łącznie nie mniej 
niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obro-
tów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych mie-
sięcy kalendarzowych, przypadających w okresie 
po 6 sierpnia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w po-
równaniu z tym samym okresem ubiegłego roku,

■n wobec których nie zachodzą przesłanki do 
ogłoszenia upadłości, o których mowa w ustawie 
z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na-
prawcze (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1924),

■n które nie zalegają w regulowaniu zobowiązań 
podatkowych i składkowych z wyjątkiem przy-
padku, gdy:
–   zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS 

lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w spra-
wie spłaty zadłużenia na raty i terminowo je spła-
ca lub korzysta z odroczenia terminu płatności 
albo

–   zaległości powstały w okresie spadku obrotów, 
a przedsiębiorca dołączył do wniosku o wspar-
cie plan spłaty zadłużenia wraz z kopią wnio-
sku do ZUS o rozłożenie na raty lub odroczenie 
spłaty należności.

Przedsiębiorcy, o których wcześniej mowa, mogą 
wystąpić do właściwego ze względu na swoją sie-
dzibę marszałka województwa z wnioskiem o:

■n świadczenia na częściowe zaspokojenie wyna-
grodzeń pracowniczych za czas przestoju ekono-
micznego,

■n świadczenia na częściowe zrekompensowanie 
wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru cza-
su pracy,

■n środki na opłacenie składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników należnych od pracodaw-
cy od wypłaconych świadczeń.
Ponadto ww. przedsiębiorcy mogą ubiegać się 

o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników 
objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym 
wymiarem czasu pracy. W tym celu konieczne jest 
podpisanie stosownej umowy ze starostą (prezy-
dentem miasta na prawach powiatu) właściwym ze 
względu na siedzibę przedsiębiorstwa.

Umowy o pomoc przewidzianą w nowelizacji 
będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2016 r., 
a wsparcie dla firm dotkniętych ograniczeniem 
wwozu produktów na terytoria innych krajów bę-
dzie realizowane wyłącznie w latach 2015–2017.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 5, 8, 18 ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1291),
ff art. 1, 2 ustawy z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (w dniu 
oddania do druku bieżącego numeru „Serwisu Prawno-Pracowni-
czego” ustawa oczekiwała na podpis Prezydenta).
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tEMat MiESiĄca urlop młodocianego

SEBaSTIaN KrYcZKa – specjalista w zakresie prawa pracy 

Jak udzielać urlopów wypoczynkowych 
pracownikom młodocianym
Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom młodocianym różnią się od 
zasad udzielania urlopów dotyczących pracowników dorosłych. Pracownikowi młodo-
cianemu urlop przysługuje już po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia pierwszej pracy. 
Pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu w okresie ferii zimowych i wakacji. Pod-
czas ferii i wakacji możliwe jest udzielenie urlopu zaliczkowo, w przypadku gdy pracow-
nik młodociany nie nabył jeszcze prawa do urlopu.

Pracownikowi młodocianemu urlop przysługuje już 
po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia pierwszej pra-
cy. Różni się to od nabywania uprawnień urlopo-
wych przez pracowników dorosłych, którzy prawo 
do urlopu uzyskują w części ułamkowej (1/12 części 
urlopu) po przepracowaniu miesiąca w pierwszym 
roku pracy. 

Urlop wypoczynkowy w pierwszym 
roku pracy 

Zasadą jest, że pracownik młodociany nabywa pra-
wo do pierwszego urlopu wypoczynkowego po upły-
wie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pierwszej pracy. 
Wymiar tego urlopu wynosi 12 dni roboczych. 

Przykład
Pracownik młodociany, który od 1 września 2014 r. 
rozpoczął naukę zawodu na podstawie umowy 
o pracę, w listopadzie 2014 r. zwrócił się z wnios-
kiem o urlop na żądanie. Pracodawca nie miał 
obowiązku uwzględnić wniosku pracownika, któ-
ry jeszcze nie nabył prawa do urlopu wypoczynko-
wego. W omawianym przypadku pracownik uzy-
ska prawo do urlopu z upływem 6 miesięcy pracy, 
tj. 28 lutego 2015 r.

Z upływem roku pracy młodociany nabywa pra-
wo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo 
do urlopu po roku zatrudnienia jest nabywane przez 
młodocianego niezależnie od prawa do urlopu, któ-

ry przysługuje po 6 miesiącach pracy. A zatem oby-
dwa wcześniej wskazane wymiary urlopu ulegają 
zsumowaniu i w rezultacie po upływie pierwsze-
go roku nauki zawodu młodocianemu będzie przy-
sługiwało prawo do łącznego urlopu w wymiarze: 
12 dni + 26 dni = 38 dni. 

  Pierwszy urlop młodocianego  
jest urlopem nabywanym 
z dołu po przepracowaniu 
wymaganego okresu 
– odpowiednio 6 i 12 miesięcy. 

Przykład
Pracownik młodociany, który rozpoczął naukę 
zawodu na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego od 1 września 
2014 r., nabędzie prawo do 12 dni urlopu z dniem 
28 lutego 2015 r. (z upływem 6 miesięcy zatrud-
nienia). Prawo do 26 dni urlopu pracownik nabę-
dzie z upływem 12 miesięcy pracy, tj. 31 sierpnia 
2015 r.

Urlop w kolejnym roku kalendarzowym

Uprawnienie do kolejnych urlopów wypoczynko-
wych jest przez młodocianego uzyskiwane w każ-
dym kolejnym roku kalendarzowym, począwszy 
od 1 stycznia danego roku, pod warunkiem że w dal-
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szym ciągu ma on status pracownika młodocianego. 
Wymiar kolejnego urlopu wynosi 26 dni roboczych 
i pozostaje na tym poziomie do roku, w którym 
młodociany ukończy 18 lat.

Urlop w roku, w którym młodociany 
kończy 18 lat

W roku kalendarzowym, w którym młodociany 
ukończy 18 lat, nabywa prawo do urlopu w wymia-
rze zredukowanym – z 26 dni do 20 dni – w sytuacji 
gdy prawo do urlopu zostało uzyskane przed osią-
gnięciem pełnoletności.

W praktyce może wystąpić sytuacja, kiedy mło-
dociany w ogóle nie nabędzie prawa do urlopu. 

Przykład
Młodociany zdecydował się porzucić naukę oraz 
przygotowanie zawodowe, co skutkowało roz-
wiązaniem umowy o pracę z upływem 5 miesię-
cy pierwszego roku nauki zawodu. W takim przy-
padku z uwagi na niewypracowanie przynajmniej 
6 miesięcy młodociany nie miał możliwości naby-
cia prawa do urlopu. 

Nabywanie urlopu przez pracownika  
młodocianego

Staż pracy młodocianego 
/wiek Wymiar urlopu

Z upływem 6 miesięcy 12 dni roboczych 

Z upływem 12 miesięcy 26 dni roboczych (wskazany 
wymiar urlopu jest niezależ-
ny od wymiaru urlopu, który 
przysługuje po 6 miesiącach 
pracy)

Rok, w którym młodociany 
kończy 18 lat

20 dni roboczych (jeżeli pra-
wo do urlopu uzyskał przed 
ukończeniem 18 lat)

Ustawowo określony wymiar urlopu nie może 
być przez strony zmniejszany. Wszelkie ustalenia 
w tym zakresie jako niekorzystne dla młodociane-
go będą nieważne z mocy prawa. Nie ma natomiast 
przeszkód, aby pracodawca wprowadził wobec pra-
cowników młodocianych bardziej korzystne uregu-
lowania niż te wynikające z przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

Urlop w okresie ferii oraz urlop 
zaliczkowy

Okres ferii oznacza czasowe zwolnienie z obowiąz-
ku szkolnego, ale niekoniecznie z obowiązku świad-
czenia pracy. Pracodawca ma obowiązek udziela-
nia młodocianym urlopu w okresie ferii zimowych 
i letnich. Nie ma natomiast formalnego obowiązku 
udzielania urlopu podczas przerw świątecznych. 

Pracodawca nie ma możliwości przełożenia 
urlopu z okresu ferii na inny okres – niezależ-
nie od ewentualnych trudności – np. organizacyj-
nych z tym związanych.

Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego 
w okresie ferii byłaby utrudniona z uwagi na fakt, że 
co do zasady rozpoczęcie pierwszej pracy przez mło-
docianego miało miejsce z początkiem roku szkolne-
go – 1 września. Taka sytuacja powoduje (biorąc pod 
uwagę okres zimowych ferii szkolnych przypadają-
cych po 5 miesiącach pracy), że pracownik formalnie 
nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, do któ-
rego prawo uzyskiwane jest z upływem 6 miesięcy 
pracy. Podobnie wygląda sytuacja z feriami letnimi. 
Dlatego możliwe jest skorzystanie z urlopu w formie 
zaliczkowej w okresie ferii szkolnych.

Skorzystanie z zaliczkowo udzielonego przez 
pracodawcę urlopu oznacza, że wraz z nadejściem 
uprawnienia do urlopu w związku z wymaganym 
stażem pracy będzie miało miejsce potrącenie za-
liczkowo udzielonych dni urlopu z przewidzianego 
na dany rok wymiaru urlopu. 

Przepisy nie zobowiązują pracodawcy w sposób 
bezwzględny do udzielenia na wniosek pracowni-
ka młodocianego urlopu zaliczkowego. Udziele-
nie tego urlopu jest prawem pracodawcy, z które-
go może, ale nie musi skorzystać. W żadnym razie 
pracownikowi młodocianemu nie przysługuje zatem 
roszczenie o udzielenie tego urlopu w przypadku 
odmowy jego udzielenia ze strony pracodawcy. 

  Pracodawca może odmówić 
udzielenia urlopu zaliczkowego 
pracownikowi młodocianemu.

Wymogiem formalnym, niezbędnym do udziele-
nia urlopu zaliczkowego, jest wniosek pracownika. 
Przepisy nie wskazują, jaką powinien mieć formę 
– jednak należy przyjąć, że powinien być złożony 
przez pracownika dobrowolnie, w sposób niebudzą-
cy wątpliwości. 
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Uzgodnieniu podlega zarówno samo udzielenie 
urlopu zaliczkowego, jak i jego wymiar. 

Przykład 
Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu 
zaliczkowego w wymiarze 10 dni. Pracodawca 
w odpowiedzi udzielił mu 5 dni urlopu. Praco-
dawca postąpił prawidłowo, ponieważ nie miał 
obowiązku uwzględniania w całości żądania pra-
cownika. 

Urlop na czas zajęć szkolnych 
czy faktycznej pracy

W praktyce część pracodawców może mieć wąt-
pliwości, czy urlop wypoczynkowy należy udzie-
lać tylko na czas faktycznie świadczonej pracy, 
czy również na czas zajęć szkolnych. Ogólną zasa-
dą jest, że urlopu udziela się na dni pracy. Do cza-
su pracy młodocianego wlicza się czas nauki 
w wymiarze wynikającym z obowiązkowego pro-
gramu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy od-
bywa się ona w godzinach pracy (art. 202 § 3 usta-
wy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Powyższy przepis 
może więc sugerować, że skoro czas nauki jest 
wliczany do czasu pracy, to formalnie urlop wy-
poczynkowy jest udzielany zarówno na czas nauki, 
jak i na czas faktycznie świadczonej pracy. Zda-
niem części ekspertów, powyższa interpretacja nie 
jest do końca prawidłowa. Ustawodawca posługuje 
się formułą „do czasu pracy wlicza się czas nauki”, 
a nie zwrotem „czas pracy młodocianego obejmuje 
czas pracy i czas nauki”. Oznacza to, że czas na-
uki, mimo że wliczony jest do czasu pracy, na po-
trzeby przepisów urlopowych nie jest czasem pracy 
młodocianego – z uwagi na ogólną zasadę, że urlo-
pu udziela się na dni, które są dla pracownika dnia-
mi pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy. A zatem, aby udzielać i rozliczać urlo-
pów pracownikom młodocianym zatrudnionym 
w celu przygotowania zawodowego, należy przy-
jąć, że urlopy wypoczynkowe udzielane są na czas 
(dni) faktycznie świadczonej pracy. 

Przykład
Pracownik młodociany świadczy pracę w ponie-
działek i czwartek. Pozostałe dni są dla niego 

dniami nauki. W tygodniu wypadającym w okre-
sie ferii szkolnych, uwzględniając, że we wtorek, 
środę i piątek młodociany nie uczy się (poza fe-
riami), urlopu należy udzielić na poniedziałek 
i czwartek. Udzielenie w pozostałe dni urlopu 
wypoczynkowego byłoby możliwe, gdyby praco-
dawca zobowiązał w nich młodocianego do wy-
konywania pracy.

W tym zakresie można spotkać się z odmien-
nym stanowiskiem części ekspertów, zgodnie 
z którym urlopu wypoczynkowego udziela się tak-
że na dni nauki. Udzielając urlopu tylko na dni pra-
cy, pracownik byłby uprzywilejowany. W praktyce 
niemożliwe byłoby wówczas udzielenie mu urlopu 
w pełnym wymiarze.

Urlop bezpłatny 

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na 
wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracu-
jących, urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkol-
nych. Wymiar takiego urlopu – łącznie z urlo-
pem wypoczynkowym – nie powinien przekraczać 
2 miesięcy. 

Obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego doty-
czy tylko okresu ferii szkolnych. Nie można jednak 
wykluczyć sytuacji, gdy pracownik młodociany 
złoży wniosek o urlop bezpłatny w innym czasie. 
Wówczas będzie on podlegał rozpatrzeniu na pod-
stawie ogólnych regulacji dotyczących urlopu bez-
płatnego. 

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego mło-
docianemu w czasie ferii szkolnych podlega 
zaliczeniu do stażu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze (art. 205 § 4 k.p.). 
W kwestii udzielania urlopów wypoczynkowych 
i łączenia ich z urlopami bezpłatnymi wypowie-
działo się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej w piśmie z 9 lipca 2014 r. Wynika z niego, że 
zgodnie z art. 205 § 4 k.p. pracodawca jest obo
wiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły 
dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkol
nych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprze
kraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 
dwóch miesięcy. Zdaniem Departamentu oznacza 
to, że w okresie ferii pracodawca udziela młodo
cianemu urlopu wypoczynkowego w dniach, któ
re byłyby dla niego dniami pracy, a na pozostałe 
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dni kalendarzowe ferii udziela urlopu bezpłatne
go. Udzielone w ten sposób urlopy nie mogą łącz
nie przekraczać dwóch miesięcy. 

Stosowanie powszechnych przepisów  
o urlopach 

W zakresie  nieuregulowanym w odniesieniu do 
urlopów młodocianych należy stosować przepi-
sy ogólne dotyczące urlopów wypoczynkowych. 

Przykładowo można tu wskazać na następujące sy-
tuacje:

■n udzielenie urlopu na żądanie,
■n przesunięcie terminu korzystania z urlopu ze 
względu na szczególne okoliczności – np. nie-
zdolność do pracy z powodu choroby,

■n wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
z powodu np. rozwiązania stosunku pracy,

■n prawo do urlopu bezpośrednio po urlopie macie-
rzyńskim.  

Udzielanie urlopu wypoczynkowego młodocianemu – wybrane zasady

1. Właściwe ustalenie wymiaru urlopu zależy od stażu pracy i wieku młodocianego.
2.  W przypadku gdy u pracodawcy tworzone są plany urlopów, należy zaplanować w nich urlop młodocianego 

w okresie ferii zimowych i letnich:
n   ferie zimowe trwają 2 tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego,
n   ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowaw-

czych i kończą się 31 sierpnia.
3. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.
4. Pracodawca nie ma obowiązku udzielania urlopu w okresie tzw. przerw świątecznych:

n   zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli dzień 
22 grudnia wypada w poniedziałek,

n   wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wto-
rek po świętach.

5. Złożenie wniosku o zaliczkowe udzielenie urlopu na okres ferii nie jest wiążące dla pracodawcy. 
6.  Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie fe-

rii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.
7.  Wykorzystanie urlopu poza okresem ferii szkolnych powinno być dopuszczalne wyjątkowo. Nie można wyklu-

czyć przypadku, kiedy pracownik nie wykorzysta w pierwszym roku pracy urlopu zaliczkowego (nie ma takiego 
obowiązku), który to urlop będzie mógł być wykorzystany w trakcie roku szkolnego.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 174 § 2, art. 202, art. 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, 
poz. 432; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 296, poz. 1754).

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

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

Tylko dla prenumeratorów  SPP

bezpłatne konsultacje prawne

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

Joanna Skrobisz 
– specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego 
dotyczącego pracowników państwowych i samorządo-
wych oraz bhp.
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aNNa pUSZKarSKa – radca prawny

Jak zatrudnić jedynego wspólnika 
na stanowisku członka zarządu spółki z o.o.
Jedyny wspólnik spółki z o.o. nie może wykonywać w tej spółce obowiązków jedynego 
członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Jest to niemożliwe ze względu na brak 
podporządkowania pracownika pracodawcy podczas wykonywania obowiązków służ-
bowych. Dopuszczalne jest jednak zatrudnienie tego wspólnika na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo 
więcej osób, z tym zastrzeżeniem, że jednoosobowej 
spółki z o.o. nie może utworzyć wyłącznie inna jed-
noosobowa spółka z o.o. (art. 151 ustawy – Kodeks 
spółek handlowych, dalej: k.s.h.). W spółce jed-
noosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie 
uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólni-
ków (art. 156 k.s.h.). Taka osoba może także, ale nie 
musi, pełnić funkcję członka zarządu spółki bądź 
wykonywać na jej rzecz inne obowiązki, związane 
lub nie z kierowaniem sprawami spółki.

Dodatkowe uzgodnienia 

Powołanie danej osoby na członka zarządu powoduje 
tylko nawiązanie stosunku organizacyjnego pomiędzy 
członkiem zarządu a spółką. Następstwem tego może 
być zawarcie przez spółkę z członkiem zarządu do-
datkowej umowy (np. kontraktu menedżerskiego, czy 
umowy o pracę), ale nie jest to konieczne. Od woli 
spółki zależy, czy stosunek organizacyjny łączący ją 
z członkiem zarządu będzie wyłączną podstawą wy-
konywania przez niego obowiązków, czy też będzie 
go łączyć ze spółką także dodatkowa umowa – zapew-
niająca mu wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji.

W wyroku z 11 maja 2009 r. (I UK 15/09, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl) Sąd Najwyższy stwierdził, 
że jeżeli zadania członka zarządu polegają wyłącz
nie na wykonywaniu czynności zarządczych, to reali
zowanie tych czynności nie musi oznaczać wykony
wania ich w reżimie pracowniczym. Członek zarządu 
spółki z o.o. może być zatrudniony na podstawie umo
wy o pracę, ale może także wykonywać swoje czynno
ści na podstawie stosunków o charakterze cywilno
prawnym (np. zlecenia, kontraktu menedżerskiego). 

Tryb zawarcia umowy

Jedyny wspólnik spółki z o.o. może wejść w skład 
zarządu spółki składającego się z kilku osób. W ta-
kim przypadku przy zawieraniu umów pomiędzy 
spółką a członkami zarządu spółkę powinna re-
prezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik po-
wołany przez jedynego wspólnika wykonującego 
uprawnienia zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 
k.s.h.). Taki wymóg dotyczy zarówno umów zwią-
zanych z funkcją pełnioną w zarządzie spółki, jak 
i umów zawieranych z członkami zarządu poza sto-
sunkiem organizacyjnym łączącym ich ze spółką. 

Powyższy tryb zawierania umów z członkami za-
rządu (przez radę nadzorczą lub przez pełnomocni-
ka) dotyczy dwóch sytuacji: 

■n gdy dana spółka ma więcej niż jednego wspólni-
ka albo 

■n gdy ma tylko jednego wspólnika, ale nie jest on 
jedynym członkiem zarządu.
Pełnomocnikiem powołanym do zawarcia umo-

wy z członkiem zarządu może być również czło-
nek zarządu inny niż ten, z którym ma być zawarta 
dana umowa (m.in. postanowienie SN z 7 kwietnia 
2010 r., II UZP 5/10, OSNP 2011/19–20/263). Inni 
członkowie zarządu nie mogą jednak zawrzeć takiej 
umowy bez uzyskania wymaganego pełnomocnic-
twa, gdyż byłaby ona wówczas nieważna.

Przykład
Spółkę z o.o. utworzyło dwóch wspólników Ro-
bert  A. i Maciej B. Następnie Robert A. nabył od Ma-
cieja B. jego udziały i stał się jedynym wspólnikiem 
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tej spółki. Robert A. jest również członkiem dwuoso-
bowego zarządu spółki. Drugim członkiem zarzą-
du jest Stefan C. Każdy członek zarządu może sa-
modzielnie reprezentować spółkę. Robert A. chce, 
aby spółka zatrudniła go jako członka zarządu na 
podstawie umowy zlecenia. W spółce nie ma rady 
nadzorczej. W takim przypadku Robert A. jako jedy-
ny wspólnik wykonujący uprawnienia zgromadze-
nia wspólników powinien powołać pełnomocnika, 
który zawrze z nim umowę zlecenia. Pełnomocni-
kiem reprezentującym spółkę przy zawarciu umo-
wy zlecenia z Robertem A. może być drugi członek 
zarządu – Stefan C. Stefan C. nie może jednak za-
wrzeć takiej umowy bez uzyskania pełnomocnic-
twa od Roberta A. jako jedynego wspólnika.

Kodeks spółek handlowych dopuszcza również 
sytuację, gdy jedyny wspólnik spółki z o.o. jest zara-
zem jedynym członkiem zarządu tej spółki. W tym 
przypadku obowiązują jednak odmienne wyma-
gania dotyczące zawierania przez niego umów ze 
spółką. W sytuacji gdy wszystkie udziały spółki 
przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu 
wspólnikowi i spółce, każda czynność prawna po-
między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez 
niego spółką (w tym każda umowa) wymaga formy 
aktu notarialnego. O dokonaniu takiej czynności no-
tariusz powinien zawiadomić sąd rejestrowy, prze-
syłając wypis aktu notarialnego (art. 210 § 2 k.s.h.).

  Forma aktu notarialnego jest 
konieczna przy czynnościach 
prawnych między jedynym 
wspólnikiem będącym zarazem 
jedynym członkiem zarządu 
a reprezentowaną przez niego 
spółką z o.o.

Przykład 
Robert A. jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o. 
i jedynym członkiem jej zarządu. Robert A. chce, 
aby spółka zawarła z nim kontrakt menedżerski. 
W takim przypadku może zawrzeć tę umowę sam 
ze sobą, ale musi dokonać tego w formie aktu no-
tarialnego pod rygorem nieważności.

 

Zakazane zatrudnienie pracownicze

Kodeks spółek handlowych zezwala na zawieranie 
przez jedynego wspólnika spółki z o.o. będącego 
zarazem jedynym członkiem zarządu umów z sa-
mym sobą. W tym trybie można zawrzeć np. umo-
wę zlecenia. Wyłączenia dotyczące zatrudnienia 
pracowniczego wynikają jednak z przepisów usta-
wy – Kodeks pracy (dalej: k.p.). 

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zo-
bowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownic-
twem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pra-
cownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.). 
W związku z taką definicją stosunku pracy należy 
przyjąć, że jedynego wspólnika spółki z o.o. będą-
cego zarazem jedynym członkiem zarządu nie moż-
na zatrudnić w spółce na podstawie umowy o pracę 
z uwagi na nieistnienie wymaganego przez Kodeks 
pracy podporządkowania podwładnego pracodawcy 
podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Takie podporządkowanie może istnieć tylko w ra-
zie rozdzielenia osoby pracodawcy i pracownika. 
Podporządkowanie pracownicze nie występuje w sy-
tuacji, gdy dana osoba sama sobie wyznacza zada-
nia pracownicze, a następnie je realizuje. Powoduje 
to, że jeżeli w jednoosobowej spółce z o.o. dochodzi 
do powierzenia jedynemu wspólnikowi wykonywa-
nia zadań należących do zarządu spółki, a wspólnik 
ten jest jedynym członkiem zarządu, nie może dojść 
do nawiązania stosunku pracy (m.in. uchwała SN 
z 8 marca 1995 r., I PZP 7/95, OSNP 1995/18/227). 

Jedyny wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. 
może świadczyć pracę na rzecz tej spółki, jako czło-
nek jej jednoosobowego zarządu, tylko poza sto-
sunkiem pracy, czyli na innej podstawie niż umowa 
o pracę. Stosunek pracy wspólnika spółki z o.o. bę-
dącego członkiem jej jednoosobowego zarządu wy-
gasa z chwilą nabycia przez niego wszystkich udzia-
łów w tej spółce (wyrok SN z 7 kwietnia 2010 r., 
II UK 357/09, OSNP 2011/19–20/258).

Przykład
Robert A. jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o. 
i jedynym członkiem zarządu tej spółki. Chce on, 
aby spółka powierzyła mu wykonywanie zadań 
zarządu na podstawie umowy o pracę. Strony nie 
mogą jednak zawrzeć umowy o pracę. Podwładny 
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nie może być podporządkowany sam sobie w pro-
cesie świadczenia pracy. Do niezbędnych cech 
stosunku pracy, odróżniających go od innych sto-
sunków prawnych, należą m.in.: podporządkowa-
nie i wykonywanie przez podwładnego pracy na 
rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związa-
ne z zatrudnieniem. Nawet gdyby Robert A. zawarł 
ze spółką umowę o pracę i wykonywał na jej pod-
stawie swoje obowiązki w zarządzie, jego zatrud-
nienie nie miałoby charakteru pracowniczego i nie 
mógłby podlegać ubezpieczeniom społecznym 
jako pracownik.

Omawiane wyłączenie dotyczące zawierania umo-
wy o pracę nie dotyczy zasadniczo spółki z o.o., 
w której uczestniczy więcej niż jeden wspólnik. Pro-
wadzenie spraw spółki z o.o. mającej dwóch lub wię-
cej wspólników może być – w ramach jednoosobo-
wego zarządu – powierzone na podstawie umowy 
o pracę każdemu ze wspólników, niezależnie od ich 
równego bądź różnego udziału we własności kapita-
łu spółki, chyba że skala przewagi jednego wspólnika 
nad drugim może w danych okolicznościach uspra-
wiedliwiać ocenę, że status wykonawcy pracy został 
wchłonięty przez status właściciela kapitału (np. wy-
rok SN z 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSNP 
2000/4/159). Tak byłoby np. w przypadku dwuoso-
bowej spółki z o.o., w której jednemu ze wspólników 
przysługiwałoby 99% udziałów, a drugiemu tylko 
1% udziałów. Oznacza to, że gdyby wspólnik mający 
99% udziałów w kapitale zakładowym był jednocześ-
nie jedynym członkiem zarządu, nie mógłby wyko-
nywać tej funkcji na podstawie umowy o pracę. 

Przykład
W spółce z o.o. było dwóch wspólników: Marcin A. 
i Kamil B. Marcin A. odkupił jednak prawie wszyst-
kie udziały od Kamila B. Po tej zmianie Marcin A. 
ma 99% udziałów w spółce, a Kamilowi B. pozo-
stał 1% udziałów. Marcin A. jest także jedynym 
członkiem zarządu tej spółki. Poprzednio wykony-
wał swoje obowiązki w zarządzie na podstawie 
umowy o pracę. Uzyskanie przez niego 99% udzia-
łów spowodowało jednak wygaśnięcie tej umowy. 
Mimo że w spółce jest dwóch wspólników, Mar-
cin A. nie może wykonywać obowiązków jedyne-
go członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

 

W wyroku z 20 marca 2008 r. (II UK 155/07, 
www.ekspert3.inforlex.pl) Sąd Najwyższy odniósł 
się także do sytuacji, gdy osoba będąca jedynym 
wspólnikiem spółki z o.o. nie została co prawda po-
wołana do zarządu tej spółki, ale zatrudniono ją – na 
podstawie stosunku pracy – na stanowisku dyrekto-
ra handlowego, a jedynym członkiem zarządu spół-
ki był jej małżonek. Zatrudniony na stanowisku dy-
rektora handlowego jedyny wspólnik spółki z o.o. 
przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków 
podlegał bezpośrednio swojemu małżonkowi. Sąd 
stwierdził, że przepisy nie zabraniają co prawda ta-
kiego zatrudnienia, ale nie wyklucza to kompetencji 
ZUS do weryfikowania deklarowanego tytułu ubez-
pieczenia społecznego. Sąd Najwyższy podkreślił, 
że dla przyjęcia istnienia stosunku pracy koniecz-
ne jest ustalenie, że miało miejsce rzeczywiste wy-
konywanie przez zatrudnionego obowiązków o ce-
chach kreujących zobowiązanie pracownicze. 

Osoba, która jest jedynym wspólnikiem spółki 
z o.o., nie może podlegać ubezpieczeniom społecz-
nym jako pracownik zatrudniony w charakterze do-
radcy zarządu tej spółki (wyrok Sądu Najwyższego 
z 24 maja 2012 r., II UK 266/11, patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl).

Zatrudnienie na stanowisku 
wykonawczym

Powstaje także pytanie, czy jedyny wspólnik spółki 
z o.o. może być zatrudniony w tej spółce – na podsta-
wie stosunku pracy – na stanowisku wykonawczym, 
niezwiązanym z zarządzaniem spółką (np. jako infor-
matyk). W takim przypadku można byłoby bowiem 
przyjąć spełnienie warunku podporządkowania pra-
codawcy, czyli podporządkowanie takiego pracowni-
ka spółce reprezentowanej przez zarząd.

W wyroku z 12 maja 2000 r. (II UKN 546/99, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) Sąd Najwyższy 
stwierdził, że jedyny wspólnik spółki z o.o. mógł-
by zostać pracownikiem tej spółki, gdyby oddzie-
lił funkcję właściciela kapitału od funkcji zarządcy 
i prowadzenie spraw spółki powierzył osobie trze-
ciej. W późniejszych orzeczeniach SN prezentowa-
ne jest jednak surowsze stanowisko, zgodnie z któ-
rym jedyny (lub niemal jedyny) wspólnik spółki 
z o.o. co do zasady nie może pozostawać z tą spółką 
w stosunku pracy. Niezależnie od argumentów do-
tyczących braku podporządkowania pracownicze-
go, Sąd Najwyższy przyjmuje, że w razie zatrudnie-
nia jedynego wspólnika spółki z o.o. w tej spółce 
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nie byłaby spełniona przesłanka odpłatności pracy, 
gdyż do przesunięcia majątkowego dochodziłoby 
w ramach majątku samego wspólnika. 

Przykładowo w wyroku z 11 września 2013 r. 
(II UK 36/13, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) Sąd 
Najwyższy stwierdził, że w razie zatrudnienia jedy-
nego wspólnika spółki z o.o. w tej spółce taki wspól-
nik wykonywałby czynności (nawet typowo pracow-
nicze) na rzecz samego siebie (we własnym interesie) 
i na swoje własne ryzyko produkcyjne, gospodarcze 
i socjalne. Sąd podkreślił również, że jedyny wspól-
nik dyktuje spółce sposób działania jako zgromadze-
nie wspólników. 

  Zatrudnienie wspólnika 
jednoosobowej spółki z o.o. w tej 
spółce w istocie oznaczałoby, 
że wykonuje on czynności we 
własnym interesie i na swoje ryzyko.

Z tego względu, nawet w sytuacji, gdyby spół-
ka chciała zatrudnić swojego jedynego wspólnika 
na stanowisku niezwiązanym z zarządzaniem spół-
ką, bezpiecznym rozwiązaniem dla pracodawcy jest 

wykonywanie przez niego obowiązków na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej.

Tytuł do ubezpieczeń

Konsekwencją przyjęcia, że – mimo zawarcia umowy 
nazwanej umową o pracę – jedynego wspólnika spół-
ki z o.o. zatrudnionego w spółce nie łączy z nią stosu-
nek pracy, jest stwierdzenie, że taka osoba nie podlega 
ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. Wspól-
nika jednoosobowej spółki z o.o. dla celów ubezpie-
czeniowych uznaje się za osobę prowadzącą pozarol-
niczą działalność (art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych). Takie uczestnictwo w spół-
ce stanowi samodzielny tytuł do ubezpieczeń. 

W wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (I UK 8/11, OSNP 
2012/17–18/225) Sąd Najwyższy rozpatrywał sy-
tuację, gdy dana spółka jest co prawda dwuosobo-
wa, ale istnieje wspólnik większościowy i wspólnik 
mniejszościowy, a udział wspólnika mniejszościowe-
go w spółce jest tylko iluzoryczny. Zdaniem Sądu, 
taka spółka powinna być traktowana jako jednooso-
bowa, co powoduje, że również taki wspólnik więk-
szościowy ma tytuł do ubezpieczeń z tytułu udziału 
w spółce. n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 151 § 1–2, art. 156, art. 201, art. 210 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 4),
ff art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1831).

EWa ŁUKaSIK – specjalista z zakresu prawa pracy

czy pracodawca może przyjmować 
do pracy tylko osoby niepalące
Przeprowadzając rekrutację, chcemy wprowadzić wymóg, że zatrudniamy tylko osoby 
niepalące. Częste wychodzenie pracowników na papierosa dezorganizuje nam pra-
cę. Czy możemy zastosować takie kryterium przy rekrutacji – pyta Czytelnik z Chorzowa.

Pracodawca, dokonując naboru pracowników, nie 
może stosować jako kryterium rekrutacji niepalenie 
tytoniu przez kandydata do pracy. Będzie to dyskry-
minacja w zakresie nawiązania stosunku pracy.

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnie-
niu dotyczy również procesu rekrutacji. Pracowni-
cy powinni być równo traktowani m.in. w zakresie 
nawiązania stosunku pracy, w szczególności bez 
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względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię, narodowość, przekonania polityczne, przy-
należność związkową, pochodzenie etniczne, wy-
znanie, orientację seksualną (art. 183a § 1 ustawy 
– Kodeks pracy, dalej: k.p.). Ten katalog przyczyn 
dyskryminujących nie jest zamknięty, co oznacza, 
że pracodawca nie może dyskryminować pracowni-
ków także z innych powodów niż wymienione.

Pracodawca, publikując ogłoszenie rekrutacyj-
ne, musi zadbać, aby w jego treści nie pojawiły się 
elementy mogące mieć charakter dyskryminacyj-
ny. Takim elementem z całą pewnością byłoby za-
znaczenie w ogłoszeniu, że pracodawca poszukuje 
osób niepalących. Również w czasie rozmowy kwa-
lifikacyjnej nie należy pytać kandydata do pracy, 
czy jest osobą niepalącą. Niedozwolone jest nie tyl-
ko zadawanie takiego pytania wprost, ale także for-
mułowanie wszelkich pytań, które w rezultacie pro-
wadziłyby do ustalenia przez pracodawcę, czy dany 
kandydat jest osobą palącą.

Przykład
Na rozmowie rekrutacyjnej pracodawca zadał kan-
dydatowi do pracy pytanie, czy ze względu na to, 
że nie ma na terenie zakładu pracy palarni, nie bę-
dzie to dla niego problemem podczas zatrudnie-
nia. Takie postępowanie pracodawcy jest niepra-
widłowe, ponieważ zadając tego rodzaju pytanie, 
chciał się prawdopodobnie dowiedzieć, czy kandy-
dat do pracy jest osobą palącą. Natomiast udziele-
nia informacji o tym, czy rekrutowana osoba pali, 
pracodawca nie może od niej wymagać.

Jeśli pracodawca naruszy zasadę niedyskrymino-
wania kandydatów do pracy, może zostać pozwa-
ny przez osobę dyskryminowaną o odszkodowanie 
w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę (art. 183d k.p.). W tym przypadku 
przepisy nie określają maksymalnej wysokości ta-
kiego odszkodowania. Jego wysokość zostanie usta-
lona przez sąd pracy stosownie do okoliczności ca-
łej sprawy. Osoba dyskryminowana nie ma prawa do 
roszczenia o nawiązanie stosunku pracy.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (dalej: usta-
wa o ochronie zdrowia) zakazuje palenia w pomiesz-
czeniach zakładu pracy. Pracodawca nie ma również 
obowiązku utworzenia palarni w zakładzie pracy 
(art. 5 i art. 5a ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia).

  Utworzenie palarni w zakładzie 
pracy zależy wyłącznie od dobrej 
woli pracodawcy.

W niektórych zakładach pracy, np. w szkołach, 
podmiotach leczniczych i innych obiektach, w któ-
rych są udzielane świadczenia zdrowotne, w ogóle 
nie można utworzyć palarni. Nie oznacza to jednak, 
że pracodawca nie może w tych placówkach zatrud-
nić osób, które palą tytoń. Osoby palące zatrudnione 
w miejscach pracy, gdzie nie można w ogóle palić 
tytoniu, muszą powstrzymać się od palenia na tere-
nie zakładu. Również w takim przypadku nie można 
wprowadzić jako kryterium zatrudnienia niepalenie 
tytoniu przez pracowników.

  Jeżeli na terenie zakładu pracy 
obowiązuje zakaz palenia, 
pracownik może palić w czasie 
przerwy w pracy poza tym 
terenem.

Żadne przepisy nie upoważniają pracownika do 
opuszczania stanowiska i palenia tytoniu w czasie 
pracy. Pracownik może jedynie wykorzystywać na 
ten cel przerwy przysługujące mu ze względu na 
wykonywaną pracę. Dotyczy to przede wszystkim 
15-minutowej przerwy – tzw. śniadaniowej – dla 
pracowników, których czas pracy wynosi co naj-
mniej 6 godzin (art. 134 k.p.).

Poza wyznaczonymi przerwami pracownik ma 
obowiązek znajdować się na stanowisku pracy. 
W przypadku przyłapania pracownika na pale-
niu poza firmą, jeśli nie odbywa się to w ramach 
przysługującej pracownikowi przerwy, pracodaw-
ca ma prawo ukarać go np. karą porządkową.

Za czas niewykonywania pracy z powodu palenia 
tytoniu (odbywającego się poza przerwami w pracy) 
pracodawca może nie zapłacić pracownikom wyna-
grodzenia. Może również nakazać pracownikom od-
pracowanie tych okresów.

  n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 183a, art. 183d, art. 134 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz.  1662),
ff art. 5–5a ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 
z 1996 r. Nr 10, poz. 55; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).
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KaroLINa KrÓL-KoMarNIcKa – specjalista z zakresu prawa pracy

czy po dwóch umowach na czas określony 
i umowie na zastępstwo można podpisać 
kolejną umowę na czas określony
Zatrudniamy od roku na zastępstwo pracownicę, która bezpośrednio przed tą umową 
miała zawarte z nami dwie umowy na czas określony. Chcemy rozwiązać istniejącą 
umowę na zastępstwo za porozumieniem stron i nawiązać bezpośrednio po niej umo-
wę na czas określony. Czy nasze postępowanie w zakresie zawarcia umowy na czas 
określony będzie prawidłowe – pyta Czytelnik z Olsztyna.

Tak. Takie postępowanie będzie prawidłowe, jeżeli 
umowa o pracę na zastępstwo faktycznie została za-
warta z powodu konieczności zastępstwa nieobec-
nego pracownika, a nie miała na celu obejście limitu 
maksymalnie dwóch umów na czas określony, jakie 
można zawrzeć z tym samym pracownikiem. Umo-
wa na zastępstwo trwająca rok pozwala na zawarcie 
kolejnej umowy na czas określony, gdyż między za-
kończeniem drugiej umowy na czas określony a za-
warciem kolejnej umowy na czas określony została 
zachowana przerwa dłuższa niż 1 miesiąc.

Żaden przepis nie zakazuje zawierania umo-
wy na zastępstwo po dwóch kolejnych umowach 
o pracę na czas określony. Umowa na czas za-
stępstwa jest szczególną odmianą umowy na czas 
określony, gdyż jest umową celowościową. Jest to 
bowiem umowa zawierana na zastępstwo za nie-
obecnego pracownika (art. 25 § 1 ustawy – Kodeks 
pracy, dalej: k.p.). W umowie o pracę na zastęp-
stwo należy wyraźnie zaznaczyć, że jest ona za-
wierana na czas usprawiedliwionej nieobecności 
danego pracownika.

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas okreś-
lony jest równoznaczne w skutkach prawnych z za-
warciem umowy o pracę na czas nieokreślony, je-
żeli poprzednio strony 2-krotnie zawarły umowę 
o pracę na czas określony na następujące po sobie 
okresy, a przerwa między rozwiązaniem poprzed-
niej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie 
przekroczyła 1 miesiąca (art. 251 § 1 k.p.). Umo-
wy zawartej na zastępstwo nie wliczamy do limi-
tu dwóch dozwolonych umów na czas określony,  
jakie można podpisać z tym samym pracownikiem 

(art. 251 § 3 pkt 1 k.p.). Dopuszczalne jest zatem za-
warcie umowy na zastępstwo po dwóch umowach 
na czas określony, bez ryzyka uznania jej za umo-
wę na czas nieokreślony. Jeżeli takie działanie jest 
dozwolone, to należy przyjąć, że zawarcie umowy 
na zastępstwo po dwóch umowach na czas określo-
ny na okres dłuższy niż 1 miesiąc przerywa ciąg 
umów zawieranych na czas określony na następują-
ce po sobie okresy.

  Zawarcie umowy na zastępstwo 
po dwóch kolejnych umowach 
na czas określony nie jest 
równoznaczne z zawarciem 
umowy o pracę na czas 
nieokreślony.

Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyż-
szego z 8 lipca 2009 r. (I PK 46/09, patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl). W orzeczeniu tym SN stwier-
dził, że wybór jednego z rodzajów umowy o pracę 
przewidzianego przepisami prawa, przy tym najbar
dziej dostosowanego do interesów stron, nie stanowi 
obejścia prawa. Żaden przepis nie nakazuje zawar
cia umowy na czas nieokreślony po kolejnych dwóch 
umowach na czas określony ani też zawarcia w ta
kiej sytuacji umowy o pracę na czas określony, któ
ra tym samym uległaby przekształceniu w umowę na 
czas nieokreślony. Ustawa nie zawiera również za
kazu w takiej sytuacji zawierania umów innych niż 
na czas określony. Zatem zawarcie po dwóch kolej
nych umowach na czas określony umowy na czas 
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wykonania określonej pracy nie stanowi obejścia 
przepisów prawa. Obejściem takim byłoby zawarcie 
umowy, która pod pozorem umowy na czas wyko
nania określonej pracy kryłaby w sobie umowę na 
czas określony.

Wyrok ten można również stosować do umowy 
na zastępstwo. Umowa na czas wykonania określo-
nej pracy różni się od umowy na czas określony po-

dobnie jak umowa na zastępstwo, z tym że w obu 
przypadkach nie da się do końca przewidzieć kon-
kretnej daty zakończenia jej trwania. Jednak w przy-
padku sporu nie można wykluczyć, że sąd może 
uznać zawarcie umowy na zastępstwo za pozorne 
i że stosunek pracy od momentu zawarcia umowy 
na zastępstwo powinien przekształcić się w umowę 
o pracę na czas nieokreślony.

Przykład
Pracodawca zawarł z pracownikiem 2 umowy na czas określony, każdą na okres 3 lat. Po zakończeniu drugiej 
umowy (31 grudnia 2014 r.) zawarł z tym samym pracownikiem umowę cywilnoprawną na 2 miesiące. Przed-
miotem umowy były te same czynności, które obejmowała umowa o pracę. Umowa zlecenia zakończy się 28 lu-
tego 2015 r. Od 1 marca 2015 r. pracodawca chce ponownie zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas 
określony na okres 3 lat. Postępowanie pracodawcy nie będzie prawidłowe. Takie działanie w przypadku spo-
ru czy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zostałoby uznane za naruszenie art. 251 k.p. Nie jest dopuszczalne 
zawarcie umowy cywilnoprawnej, jeżeli pracownik nadal wykonuje tę samą pracę, którą wykonywał w czasie 
zatrudnienia na umowę o pracę. Ponadto zawarcie umowy cywilnoprawnej służyło w tym przypadku zastoso-
waniu przerwy dłuższej niż 1 miesiąc, aby można było ponownie zatrudnić pracownika na podstawie umów na 
czas określony.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 22 § 12, art. 25–251 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).

MarEK roTKIEWIcZ – specjalista z zakresu prawa pracy

czy można wypowiedzieć pracownikowi 
umowę o pracę z powodu przewinienia,  
za które został już ukarany karą porządkową
Pracownik otrzymał karę porządkową nagany za poważne w ocenie przełożonych na-
ruszenie obowiązków. Miało to miejsce ponad 3 miesiące temu. Pracodawca zdecydo-
wał się obecnie na wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z tego powodu. Czy 
można to zrobić z powodu przewinienia, za które pracownik otrzymał już karę porządko-
wą – pyta Czytelnik z Krakowa.

Nałożenie na pracownika kary porządkowej nie 
wyklucza dokonania następnie wypowiedzenia 
umowy o pracę z tego samego powodu. Jednak 
po upływie dłuższego okresu od zaistnienia na-

ruszenia obowiązków pracodawca może się spo-
tkać z zarzutem, że uzasadnienie wypowiedzenia 
opiera się na nierzeczywistych, sztucznych prze-
słankach.
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Kara porządkowa (upomnienia, nagany) może być 
wymierzana pracownikowi za nieprzestrzeganie:

■n ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 
■n przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
■n przepisów przeciwpożarowych, 
■n przyjętego sposobu potwierdzania przybycia 

i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy 

– art. 108 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p. 
Kary mogą być zatem nakładane przy niewypeł-

nianiu przez pracownika zobowiązań wynikających 
ze stosunku pracy.

Nałożenie kary porządkowej nie musi jednak 
oznaczać, że wobec pracownika pracodawca nie 
może już wyciągnąć innych konsekwencji jego 
działania lub zaniechania. Przewinienie może 
skutkować np. pozbawieniem premii czy zamknię-
ciem drogi do awansu.

Nałożenie na pracownika kary porządkowej nie 
wyklucza też wypowiedzenia stosunku pracy temu 
pracownikowi na podstawie przyczyny, która była 
podstawą nałożenia tej kary. Możliwość wypowie-
dzenia stosunku pracy przy wcześniejszym zastoso-
waniu kary porządkowej kilkakrotnie potwierdzał 
Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach, wskazując 
m.in., że:

■n przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może 
być wcześniejsze nałożenie na pracownika kary 
porządkowej. Zwolniony nie może skutecznie kwes
tionować takiego wypowiedzenia, jeżeli od kary 
nie odwołał się do sądu pracy (wyrok z 3 paź-
dziernika 2008 r., II PK 62/08, patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl),

■n zarówno zawinione umyślnie przez pracownika 
uchybienie obowiązkom pracowniczym, jak i ich 
naruszenie z winy nieumyślnej stanowi przyczy
nę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pra
cę. Wymierzenie pracownikowi kary porządkowej 
nie wyklucza możliwości uznania tego samego 
nagannego zachowania się pracownika, stano
wiącego przesłankę ukarania, za przyczynę uza
sadniającą wypowiedzenie umowy o pracę (wy-
rok z 25 października 1995 r., I PRN 77/95, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl).

  Nałożenie na pracownika 
kary porządkowej może być 
przyczyną wypowiedzenia 
umowy o pracę.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony po-
winna być wskazana przyczyna uzasadniająca wy-
powiedzenie umowy. Pracodawca nie może się przy 
tym ograniczać jedynie do wypunktowania okolicz-
ności, które uzasadniają wypowiedzenie, ale należy 
dokładnie je określić.

W przeciwieństwie do zwolnienia dyscyplinarne-
go regulacje Kodeksu pracy odnoszące się do wy-
powiedzenia umowy nie ograniczają jakimkolwiek 
terminem możliwości zastosowania tego trybu roz-
wiązania umowy po powzięciu przez pracodawcę 
(przełożonego) wiedzy o przewinieniu pracownika. 
Nie oznacza to jednak, że czas nie ma tutaj żadne-
go znaczenia.

Kwestie terminu na dokonanie wypowiedzenia 
rozpatrywał Sąd Najwyższy w uchwale z 27 czerw-
ca 1985 r. (III PZP 10/85, OSNC 1985/11/164). 
Wskazał w niej m.in., że jeżeli okoliczność uzasad-
niająca wypowiedzenie na skutek upływu czasu sta-
ła się nieaktualna ze względu na cel wypowiedze-
nia, może być ono uznane za nieuzasadnione.

W wyroku z 23 listopada 2010 r. (I PK 105/10, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) Sąd Najwyższy 
stwierdza, że wynikający z art. 113 § 1 k.p. termin 
zatarcia ukarania karą porządkową może stanowić 
per analogiam wyznacznik utraty możliwości po
wołania się przez pracodawcę w wypowiedzeniu na 
zdarzenie, które miało miejsce przeszło rok przed 
dokonanym wypowiedzeniem.

Zatarcie kary następuje po upływie roku niena-
gannej pracy. Czy po tak długim czasie można twier-
dzić, że przewinienie pracownika uzasadnia wypo-
wiedzenie? Racjonalnie postępujący pracodawca, 
który uważa, że dane zaniedbanie w obowiązkach 
pracowniczych uniemożliwia dalszą współpracę, 
powziąłby decyzję o zwolnieniu pracownika dużo 
wcześniej.

Trzymiesięczny okres wskazany w pytaniu nie 
jest jednak aż tak długi, a zatem możliwe jest wypo-
wiedzenie pracownikowi umowy o pracę na podsta-
wie zdarzenia, które skutkowało wcześniej naganą. 
Trzeba jednak odnieść się zawsze do konkretnej sy-
tuacji i dokonać oceny, czy dane przewinienie pra-
cownika zachowuje swoją aktualność jako przyczy-
na uzasadniająca wypowiedzenie.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 30, art. 45, art. 108, art. 113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1662).
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MarIUSZ pIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Jak pracodawca powinien postąpić 
w razie nadpłaty  
lub niedopłaty wynagrodzenia
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe obliczanie i wypłacanie pra-
cownikowi wynagrodzenia. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której zatrudniony otrzyma za-
wyżoną lub zaniżoną pensję, wówczas pracodawca powinien jak najszybciej podjąć 
działania mające na celu skorygowanie wyliczeń. Zależnie od okoliczności, różne mogą 
wynikać z tego obowiązki.

W praktyce zdarza się, że wskutek określonych zda-
rzeń pracownik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
niższej niż powinien. Taki stan rzeczy wymusza na 
pracodawcy konieczność jak najszybszego uzupeł-
nienia brakującej części pracowniczej należności. 

Pracodawca, nie wypłacając pensji w terminie 
lub zaniżając jej wysokość, naraża się na:

■n obowiązek wypłaty odszkodowania, jeśli wsku-
tek zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za pracę 
pracownik poniesie szkodę (art. 471 ustawy – Ko-
deks cywilny w związku z art. 300 ustawy – Ko-
deks pracy – dalej: k.p.), 

■n możliwość nałożenia kary grzywny od 1000 zł 
do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 k.p.),

■n możliwość rozwiązania przez pracownika sto-
sunku pracy bez wypowiedzenia z winy praco-
dawcy (art. 55 § 11 k.p.),

■n ryzyko, że pracownik zażąda odsetek za zwłokę 
– odsetki zwolnione są z opodatkowania i ozu-
sowania, a oblicza się je od zaległego wynagro-
dzenia brutto, co potwierdza uchwała Sądu Naj-
wyższego z 19 września 2002 r. (III PZP 18/02, 
OSNP 2003/9/214).

Przeliczenie świadczeń po 
wyrównaniu wynagrodzenia

Może zdarzyć się sytuacja, że pracodawca, na sku-
tek wypłacenia pensji w niepełnej wysokości, jest 
zobligowany do przeliczenia należności, których 
wysokość była ustalana na podstawie zaniżonych 
wynagrodzeń. Może to dotyczyć m.in. ekwiwa-
lentu i wynagrodzenia urlopowego czy świadczeń 

z ubezpieczenia społecznego przysługujących 
w razie choroby i macierzyństwa. Po otrzymaniu 
przez pracownika niedopłaconej kwoty wynagro-
dzenia trzeba dokonać ponownego ustalenia pod-
stawy ww. należności pracowniczych i w razie po-
trzeby je wyrównać.

Wynagrodzenie wypłacone z opóźnieniem staje 
się przychodem w miesiącu, w którym wypłaty fak-
tycznie dokonano, a nie w miesiącu, za który przy-
sługiwało. Z tego względu otrzymanie przez pracow-
nika wyrównania pensji nie wiąże się z obowiązkiem 
korekty dokumentów zusowskich. Uwzględnia się 
w nich należne składki od wszystkich wypłat podle-
gających oskładkowaniu wypłaconych lub postawio-
nych do dyspozycji pracownika w miesiącu kalenda-
rzowym, którego dokumenty te dotyczą.

 

  Kwotę wyrównania pensji 
i ewentualnie innych świadczeń 
pracowniczych pracodawca 
wykazuje w raportach ZUS 
za miesiąc, w którym dokona 
ich wypłaty.

Wypłacenie pracownikowi zbyt niskiego wyna-
grodzenia wymusza na pracodawcy:

■n wyliczenia, bez zbędnej zwłoki, wysokości nie-
dopłaty wynagrodzenia i jak najszybsze jej wy-
płacenie (wraz z ewentualnymi odsetkami za 
zwłokę), po uprzednim naliczeniu od zaniżonej 
pensji należności podatkowo-składkowych, 
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■n przeanalizowania, czy otrzymanie przez zatrud-
nionego wyrównania wynagrodzenia nie powo-
duje obowiązku przeliczenia innych świadczeń 
należnych z tytułu stosunku pracy.

Nadpłata wynagrodzenia

Trudniejsza do skorygowania jest wypłata pensji 
w zawyżonej kwocie. Z reguły wiąże się ona z do-
chodzeniem przez pracodawcę nadpłaconego wyna-
grodzenia oraz koniecznością przeliczenia listy płac 
oraz skorygowania zusowskiej dokumentacji rozli-
czeniowej. 

Pracownik ma prawo uważać, że świadczenia 
wypłacane przez zakład pracy posługujący się wy-
specjalizowanymi służbami kadrowo-płacowymi 
jest zasadne i zgodne z prawem, a więc nie musi li-
czyć się z obowiązkiem jego zwrotu (wyrok Sądu 
Najwyższego z 7 sierpnia 2001 r., I PKN 408/00, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). Dlatego w ra-
zie nadpłaty pensji (powstałej np. wskutek pomyłki 
działu kadr) odzyskanie niesłusznie wypłaconych 
pieniędzy może nastąpić:

■n za zgodą pracownika,
■n na drodze sądowej, gdy podwładny nie godzi 

się na dobrowolny zwrot nadpłaty.
Najprostsza dla pracodawcy jest sytuacja, w któ-

rej pracownik otrzymał w poprzednim terminie płat-
ności wynagrodzenie za okres nieobecności w pra-
cy, za który nie był do niego uprawniony. Na ogół 
dochodzi do tego wtedy, gdy absencja zatrudnio-
nego (spowodowana np. chorobą lub urlopem bez-
płatnym) przypadła po dokonaniu wypłaty pensji 
za dany miesiąc. W takich okolicznościach, w naj-
bliższym terminie wypłaty, można odliczyć z wy-
nagrodzenia podwładnego (w tym z wynagrodzenia 
chorobowego) kwotę, którą otrzymał, mimo że nie 
miał do niej prawa z uwagi na nieobecność w pracy 
(art. 87 § 7 k.p.). Nie jest do tego potrzebna zgoda 
pracownika, co potwierdził Sąd Najwyższy w wy-
roku z 11 października 1994 r. (I PRN 81/94, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl).

Rozliczenie nadpłaconej pensji

Gdy doszło do wypłaty wynagrodzenia w zawyżo-
nej wysokości, należy:
Krok 1. przeliczyć listę płac;
Krok 2. wystąpić do osoby, której nadpłata dotyczy, 
o jej zwrot lub o zgodę na piśmie na jej potrącenie 
z bieżącego wynagrodzenia. Dokonując potrąceń 

dobrowolnych na rzecz pracodawcy, należy pamię-
tać, że nie mogą one:

■n przekraczać 1/2 wynagrodzenia netto oraz
■n naruszać kwoty wolnej od potrąceń wynoszącej 

100% ustawowej płacy minimalnej netto, czyli 
obecnie 1286,16 zł (przy zastosowaniu podstawo-
wych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek);

Krok 3. dokonać korekty deklaracji oraz raportów 
zusowskich;
Krok 4. rozliczyć zwrot nienależnie pobranego przez 
pracownika świadczenia w zgodzie z przepisami 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(dalej: ustawa o pdof). 

Gdyby pracodawca podjął decyzję o zaniecha-
niu ubiegania się o zwrot nadpłaconego wynagro-
dzenia, wówczas nie byłoby podstaw ani do przeli-
czania listy płac, ani do korygowania dokumentów 
zusowskich. W takim przypadku należałoby uznać, 
że pracodawca w miesiącu zawyżenia wynagrodze-
nia wypłacił pracownikowi dodatkowe świadczenie 
za pracę, podlegające zarówno opodatkowaniu, jak 
i oskładkowaniu. 

Rozliczanie zwrotu świadczenia

W celu ustalenia kwoty, jaką powinna zwrócić oso-
ba, która otrzymała zbyt wysokie wynagrodzenie, 
w pierwszej kolejności trzeba przeliczyć listę płac, 
uwzględniając prawidłową (niezawyżoną) wysokość 
pensji. Następnie można przystąpić do rozliczenia nad-
płaty. Wskazówki, co do tego, jak to zrobić, zawiera 
art. 41b ustawy o pdof. Jeżeli podatnik dokonał zwro-
tu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio 
zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy 
ustaleniu wysokości bieżącej zaliczki na podatek pra-
codawca odejmuje od dochodu kwotę dokonanych 
zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką).

Należy rozumieć to w ten sposób, że pracownik 
zwracający nadpłaconą mu pensję, powinien oddać 
kwotę netto nadpłaty, powiększoną o zaliczkę na po-
datek dochodowy. Nie chodzi tu więc o zwrot kwoty 
brutto, zawierającej składki na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwróconą przez pracownika kwotę pracodawca 
odejmuje od jego dochodu ustalonego dla celów ob-
liczenia zaliczki podatkowej w miesiącu, w którym 
zatrudniony dokonał zwrotu. Niekiedy zwracana 
suma przewyższa dochód osiągnięty w danym mie-
siącu. W takim przypadku pracodawca może po-
mniejszyć dochód z kolejnych miesięcy o wysokość 
powstałej różnicy – aż do pełnego rozliczenia zwro-



5 lutego 2015 roku    www.serwispp.infor.pl26

WYnaGRoDZEnia 

tu. Przy czym płatnik ma prawo dokonywać tego 
tylko w roku podatkowym, w którym pracownik 
zwrócił nadpłatę wynagrodzenia (i oczywiście tylko 
w stosunku do osób nadal u niego zatrudnionych).

Jeśli kwota zwrotu nie zostanie rozliczona przez 
pracodawcę w danym roku, wówczas część nadpła-
ty, która nie została uwzględniona przez pracodaw-
cę, podatnik (np. pracownik) może rozliczyć samo-
dzielnie. Dokona tego, odliczając ją od dochodu 
w składanym przez siebie zeznaniu rocznym (art. 26 
ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof). Natomiast gdy kwota 
zwrotu przekracza dochód uzyskany w danym roku, 
podatnik może odliczyć pozostałą nadwyżkę od do-
chodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie 
następujących 5 latach podatkowych. 

Konieczność samodzielnego rozliczenia dotyczy 
także osób, które zwróciły nadpłatę:

■n po upływie roku podatkowego, w którym ją 
otrzymały, lub

■n po rozwiązaniu umowy o pracę.
Podatnik będzie miał prawo do pomniejszenia 

dochodu przed opodatkowaniem o kwotę dokonane-
go zwrotu nienależnego świadczenia, na podstawie 
dokumentu potwierdzającego zwrócenie nadpłaty 
(w postaci np. potwierdzenia wykonania przelewu).

Korygowanie dokumentów ZUS

Nadpłata pensji powoduje konieczność skorygowa-
nia dokumentów rozliczeniowych ZUS, co polega 

na wykazaniu w nich prawidłowej podstawy skła-
dek. Korektę należy sporządzić za miesiąc, w któ-
rym pracodawca wypłacił wynagrodzenie w zawy-
żonej wysokości.

Komplet korygujących dokumentów rozliczenio-
wych powinien składać się z:

■n raportu ZUS RCA, w którym pracodawca rozli-
czy składki na ubezpieczenia społeczne i ubez-
pieczenie zdrowotne od prawidłowych podstaw 
wymiaru,

■n deklaracji ZUS DRA, w której pracodawca zamie-
ści dane dotyczące wszystkich osób ubezpieczo-
nych (tj. zarówno tych, za które zostały prawidło-
wo rozliczone składki i świadczenia w poprzednim 
komplecie dokumentów, jak i za osobę, za którą 
został sporządzony raport korygujący).
W wyniku sporządzenia i przesłania do ZUS 

omawianej korekty powstanie nadpłata składek na:
■n ubezpieczenia społeczne,
■n ubezpieczenie zdrowotne,
■n Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych (jeśli pracodawca 
miał obowiązek naliczyć je od kwoty nienależne-
go wynagrodzenia).
Nadpłacone składki ZUS zaliczy z urzędu na po-

czet zaległych lub bieżących składek. Jeśli praco-
dawca nie ma żadnych zaległości składkowych ani 
też bieżących zobowiązań do zapłaty, ZUS zaliczy 
nadpłatę na poczet przyszłych składek, chyba że 
płatnik złoży wniosek o jej zwrot.

Przykład
W styczniu 2015 r. pracodawca w wyniku błędu jednemu z pracowników wypłacił wynagrodzenie w zawyżonej wy-
sokości, tj. naliczył mu kwotę 4400 zł brutto zamiast stałej pensji wynoszącej 4000 zł. Po odkryciu pomyłki zakład 
w pierwszej kolejności przeliczył styczniową pensję, by ustalić, w jakiej kwocie podwładny powinien zwrócić nad-
płatę. Zakładając, że zatrudniony ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszają-
cej miesięczną zaliczkę na podatek (46,33 zł), przeliczenie powinno wyglądać następująco:

Lp. Wyszczególnienie
Wynagrodzenie 

zawyżone 
(wartości w zł)

Wynagrodzenie 
należne 

(wartości w zł)

1 2 3 4

1 wynagrodzenie za pracę 4 400,00 4 000,00 

2 składka emerytalna (9,76%) 429,44 390,40 

3 składka rentowa (1,50%) 66,00 60,00 

4 składka chorobowa (2,45%) 107,80 98,00 

5 suma składek na ubezpieczenia społeczne  603,24  548,40 

6 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 – poz. 5) 3 796,76 3 451,60 

7 składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona (poz. 6 × 9%) 341,71 310,64 
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1 2 3 4

8 składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 6 × 7,75%) 294,25 267,50 

9 koszty uzyskania przychodu 111,25 111,25 

10 podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnego złotego  
(poz. 1 – poz. 5 – poz. 9)

3 686,00 3 340,00 

11 zaliczka na podatek [(poz. 10 × 18%) – 46,33 zł] 617,15 554,87 

12 zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po za-
okrągleniu do pełnego złotego (poz. 11 – poz. 8)

323,00 287,00 

13 kwota netto (poz. 1 – poz. 5 – poz. 7 – poz. 12) 3 132,05 2 853,96 

Pracownik na początku lutego 2015 r. dokonał zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie 314,09 zł, 
na którą składa się nadpłata pensji netto: 278,09 zł (3132,05 zł – 2853,96 zł) oraz zaliczka podatkowa pobrana 
od nadpłaty: 36 zł (323 zł – 287 zł). 
Pracodawca odejmie ww. zwrot od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek, uzyskanego 
przez pracownika w lutym 2015 r. Stąd rozliczenie wynagrodzenia lutowego należy dokonać jak poniżej:

Lp. Wyszczególnienie Wartości 
w zł

1 wynagrodzenie za pracę  4 000,00 

2 składka emerytalna (9,76%)  390,40 

3 składka rentowa (1,50%)  60,00 

4 składka chorobowa (2,45%)  98,00 

5 suma składek na ubezpieczenia społeczne  548,40 

6 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 – poz. 5)  3 451,60 

7 składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona (poz. 6 × 9%)  310,64 

8 składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 6 × 7,75%)  267,50 

9 koszty uzyskania przychodu  111,25 

10 nienależne wynagrodzenie zwrócone pracodawcy  314,09 

11 podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnego złotego 
(poz. 1 – poz. 5 – poz. 9 – poz. 10)

 3 026,00 

12 zaliczka na podatek [(poz. 11 × 18%) – 46,33 zł]  498,35 

13 zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnego 
złotego (poz. 12 – poz. 8)

 231,00 

14 kwota netto (poz. 1 – poz. 5 – poz. 7 – poz. 13)  2 909,96 

W opisanych okolicznościach pracodawca dodatkowo powinien złożyć korektę deklaracji ZUS DRA i raportu ZUS 
RCA za styczeń 2015 r. (w raporcie składanym za pracownika, który otrzymał nadpłaconą pensję, płatnik powinien 
wykazać składkę zdrowotną wyliczoną od podstawy 3451,60 zł i pozostałe składki obliczone od kwoty 4000 zł, 
w wyniku czego powstanie nadpłata na koncie pracodawcy).

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 55 § 11, art. 87 § 7, art. 91, art. 282 § 1 pkt 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502;  
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4)
ff art. 26 ust. 1 pkt 5, ust. 7h, art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. 
zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1863),
ff § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania 
składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1181).
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MarIUSZ KoWaLEWSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Jaka jest wysokość odpisów na zfśs  
i wynagrodzeń w budżetówce w 2015 r.
W 2015 r. nie zmieniły się płace w budżetówce ani maksymalne wynagrodzenia osób 
objętych tzw. ustawą kominową. Na poziomie z zeszłego roku została też wysokość od-
pisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z re-
alizacją ustawy budżetowej uzupełnia projekt bud-
żetu na 2015 r. i zapewnia jego prawidłową reali-
zację. W celu zahamowania szybkiego wzrostu 
poziomu państwowego długu publicznego ustawa 
wprowadza m.in. szereg przepisów zamrażających 
wynagrodzenia oraz świadczenia w sektorze finan-
sów publicznych.

Odpisy na zfśs

W 2015 r. odpisy (obligatoryjne i fakultatywne) na 
zfśs nalicza się od przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej w II półro-
czu 2010 r., czyli od kwoty 2917,14 zł. Rok 2015 jest 
więc czwartym rokiem z rzędu, w którym podstawa 
odpisu na zfśs jest zamrożona.

Wysokość odpisu podstawowego na zfśs 
w 2015 r.

Podstawa naliczania Wysokość

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

Na jednego pracownika wykonującego 
prace w szczególnych warunkach lub prace 
o szczególnym charakterze – w rozumieniu 
przepisów o emeryturach pomostowych – 50%

1458,57 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki – 5% 145,86 zł

w drugim roku nauki – 6% 175,03 zł

w trzecim roku nauki – 7% 204,20 zł

W 2015 r., podobnie jak w ubiegłym roku, 
do ustalania odpisu na zfśs dla nauczycieli sto-
suje się kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 

2012 r., czyli kwotę 2618,10 zł. Oznacza to, że od-
pis dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wy-
miarze zajęć w 2015 r. wynosi 2879,91 zł (110% × 
2618,10 zł).

Wynagrodzenia w budżetówce

Ustawa wprowadza m.in. przepisy zamrażające wy-
nagrodzenia oraz świadczenia w sektorze finansów 
publicznych. W 2015 r. płace w budżetówce oraz 
maksymalne wynagrodzenia osób objętych tzw. 
ustawą kominową pozostaną co do zasady na pozio-
mie z 2014 r.

Do ustalenia maksymalnych wysokości wyna-
grodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe jest przyjmowane przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2009 r. wy-
noszące 3454,58 zł. A zatem przykładowo w 2015 r. 
maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięczne-
go nie może przekroczyć:

■n dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
państwowych oraz państwowych jednostkach or-
ganizacyjnych posiadających osobowość prawną, 
które nie są jednocześnie agencjami państwowy-
mi i instytutami badawczymi oraz nie są szkoła-
mi wyższymi – kwoty 20 727,48 zł,

■n dla osób zatrudnionych w samorządowych jed-
nostkach organizacyjnych posiadających osobo-
wość prawną, które nie są jednocześnie jedno-
osobowymi spółkami prawa handlowego – kwoty 
13 818,32 zł.

n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 2, art. 5, art. 8, art. 12, art. 14 ustawy z 5 grudnia 2014 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budże-
towej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877).
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MaGDaLENa opaLIŃSKa – specjalista z zakresu prawa pracy

czy za samowolne wyjście pracownika 
z firmy kilka minut przed czasem można 
pozbawić go całej dniówki
Nasi pracownicy notorycznie wychodzą wcześniej o kilka minut z pracy. Chcielibyśmy 
ich zdyscyplinować. Czy za wyjście z pracy 10 minut przed czasem (bez usprawiedli-
wienia) możemy zastosować karę pieniężną i obniżyć pracownikowi wynagrodzenie 
do wypłaty o jedną dniówkę? Co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy ktoś wychodzi np. 
tylko 3 minuty przed czasem – pyta Czytelnik z Kielc.

Aby zdyscyplinować pracownika opuszczającego 
pracę bez usprawiedliwienia 10 minut przed cza-
sem, mogą Państwo zastosować wobec niego karę 
pieniężną do wysokości jednodniowego wynagro-
dzenia. Niezależnie od zastosowania kary pienięż-
nej mają Państwo prawo obniżyć mu wynagrodzenie 
do wypłaty, ale tylko za czas niewykonywania pra-
cy, tj. za 10 minut. Tak samo mogą Państwo postą-
pić w sytuacji 3-minutowego wcześniejszego wyj-
ścia pracownika z pracy.

Kara pieniężna

Każde naruszenie obowiązku pracowniczego może 
podlegać odpowiedzialności porządkowej pracow-
nika. Jednak katalog przewinień pracownika, za któ-
re może on otrzymać karę pieniężną, jest zamknię-
ty. A zatem za żadne inne naruszenie obowiązków 
pracowniczych, poza wymienionymi w przepisie, 
pracodawca nie może zastosować tej kary. Karę pie-
niężną można zastosować tylko za:

■n opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
■n stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym,
■n spożywanie alkoholu w czasie pracy,
■n nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy,
■n nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Pracownik wykonujący pracę w określonych nor-
mach czasu pracy pozostaje w granicach tych norm 
w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub in-
nym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 
Opuszczając pracę bez usprawiedliwienia, pracow-

nik niewątpliwie narusza obowiązki pracownicze. 
A zatem za takie przewinienie pracodawca ma pra-
wo ukarać go karą pieniężną.

  Pracodawca może zastosować 
karę pieniężną za opuszczanie 
pracy bez usprawiedliwienia.

Pracodawca nie ma swobody przy ustalaniu wy-
sokości kary pieniężnej. Jej górna granica za jedno 
przekroczenie lub za jeden dzień nieusprawiedli-
wionej nieobecności w pracy to jednodniowe wyna-
grodzenie pracownika. Łącznie kary pieniężne nie 
mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia 
pracownika, jakie mu przysługuje po dokonaniu po-
trąceń na świadczenia alimentacyjne, na świadcze-
nia z innych tytułów wykonawczych oraz zaliczek 
pieniężnych udzielonych przez pracodawcę.

Przy stosowaniu kary porządkowej należy brać 
pod uwagę w szczególności rodzaj naruszonego 
obowiązku pracowniczego, stopień winy pracowni-
ka i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Praco-
dawca, decydując się na zastosowanie wobec pra-
cownika kary pieniężnej, powinien brać pod uwagę 
wszystkie te elementy, których określenie powinno 
istotnie wpływać na decyzję pracodawcy w zakresie 
wysokości wymierzonej przez niego kary pieniężnej 
wobec pracownika.

Dość istotne znaczenie ma tutaj wina pracow-
nika przy naruszaniu obowiązków pracowniczych. 
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Kara pieniężna może być wymierzana przez praco-
dawcę nie tylko za najcięższe przewinienie pracow-
nika, ale również za mniejsze, kiedy pracownikowi 
można przypisać nieznaczną winę w naruszeniu 
obowiązku pracowniczego. Równie ważne znacze-
nie przy wymierzaniu pracownikowi kary pienięż-
nej ma dotychczasowy stosunek pracownika do 
pracy. Na podejmowanie przez pracodawcę takiej 
decyzji powinno mieć także wpływ przestrzeganie 
bądź częste naruszanie przez pracownika obowiąz-
ków w pracy.

Ustawodawca nie rozróżnia skutków opuszcze-
nia pracy ze względu na czas jego trwania. Zarów-
no więc za długotrwałe, jak i krótkotrwałe opusz-
czenie pracy może zostać nałożona kara pieniężna. 
Za takie krótkotrwałe opuszczanie pracy można nie-
wątpliwie uznać również kończenie przez pracow-
nika pracy na 10 lub 3 minuty przed ustaloną normą 
czasu pracy, bez zgody pracodawcy. Każde samo-
wolne wcześniejsze wyjście z zakładu narusza ogól-
ną dyscyplinę pracy, co może być dodatkową prze-
słanką decydującą o rozmiarze kary. W przypadku 
jednostkowego wystąpienia tego rodzaju przewinie-
nia należy karę odpowiednio miarkować, natomiast 
w razie notorycznego naruszania przez pracownika 
porządku pracy w ten sposób należy zastanowić się 
nad zwiększeniem wysokości kary.

Ponieważ, jak wynika z pytania, wcześniejsze 
samowolne wychodzenie z pracy jest notoryczne, 
nie ma przeszkód, by pracownika, który wielokrot-

nie w ten sposób postępował, ukarać potrąceniem 
pełnej dniówki. W takiej sytuacji nie można mówić 
o tym, by srogość kary była niewspółmierna ze stop-
niem naruszenia obowiązku pracowniczego.

Obniżenie wynagrodzenia

Pracownik niewykonujący pracy nie zachowuje pra-
wa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje 
za czas niewykonywania pracy tylko wówczas, gdy 
przepisy prawa pracy tak stanowią. Jeżeli zatem nie 
wykonywał on pracy z powodu wcześniejszego wyj-
ścia z pracy bez usprawiedliwienia, nie zachowuje 
prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania 
pracy, tj. za 10 lub 3 minuty pracy. Obniżenie wyna-
grodzenia za czas nieprzepracowany nie jest formą 
kary, lecz skutkiem prawidłowego rozliczenia.

  Pracodawca może obniżyć 
wynagrodzenie pracownika za 
czas niewykonywania pracy 
na skutek opuszczenia bez 
usprawiedliwienia miejsca pracy.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 87 § 1 i 4, art. 100, art. 108 § 2 i 3, art. 111, art. 128 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).

MarEK roTKIEWIcZ – specjalista ds. zatrudnienia

kiedy zleceniodawca musi zwrócić 
zleceniobiorcy wydatki poniesione w celu 
wykonania zlecenia
Pod koniec wykonywania umowy zlecenia zleceniobiorca przedstawił mi rachunek na 
kilkaset złotych za zakup materiałów związanych z wykonywaniem zlecenia. Nie uma-
wiałem się z nim na rozliczanie kosztów, jednak zleceniobiorca twierdzi, że jestem zobo-
wiązany do zwrotu takich wydatków. Czy ma rację – pyta Czytelnik z Wrocławia.

Przepisy zobowiązują zleceniodawcę do zwrócenia 
zleceniobiorcy wydatków, które poniósł w celu wy-

konania zlecenia. Umowa może w tym zakresie prze-
widywać inną regulację, także całkowicie wyłączać 
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prawo do domagania się zwrotu kosztów. Jednak 
w przypadku, gdy w umowie nie ma zapisów w tym 
zakresie, zlecający ma obowiązek zwrotu niezbęd-
nych wydatków poczynionych w celu należytego wy-
konania zlecenia.

Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu 
zlecenie wydatki, które ten poniósł w celu należytego 
wykonania zlecenia, wraz z ustawowymi odsetkami 
liczonymi od kwoty wydatków (art. 742 ustawy – Ko-
deks cywilny, dalej: k.c.). Powinien również zwolnić 
przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które zlece-
niobiorca zaciągnął w powyższym celu we własnym 
imieniu (art. 742 k.c.). Mówimy tu o wydatkach, któ-
re spełniają łącznie dwie cechy:

■n były niezbędne, tzn. bez których realizacja prac 
ustalonych w umowie nie byłaby możliwa,

■n zostały poniesione w celu należytego wykonania 
zlecenia.

Przykład
Zleceniobiorca ma w ramach umowy przeprowa-
dzić rozmowy handlowe w znajdującej się w in-
nym mieście siedzibie kontrahenta zleceniodawcy. 
Niezbędnym wydatkiem są w tym przypadku kosz-
ty podróży do siedziby kontrahenta.

Wydatki muszą mieć ścisły związek z treścią zo-
bowiązania zleceniobiorcy wynikającego z umowy 
zlecenia. Im jest dokładniejsze określenie zobowią-
zania i sposobu jego realizacji, tym mniej proble-
mów z zakwalifikowaniem danego wydatku jako 
wydatku ściśle powiązanego z wykonywaniem zle-
cenia.

Strony często zapominają o uregulowaniu w umo-
wie obowiązku rozliczania kosztów wykonywania 
zlecenia. Jest to w wielu przypadkach duży błąd, 
gdyż w razie braku odpowiednich zapisów umow-
nych należy stosować zapisy wynikające z Kodek-
su cywilnego, według których zleceniodawca zo-
bowiązany jest do zwrotu zleceniobiorcy kosztów 
wykonania zlecenia. Warto zatem pamiętać, by tę 
kwestię uregulować w umowie, gdyż realizacja 
praktycznie każdego zobowiązania polegającego na 
świadczeniu usług może powodować powstanie po 
stronie zleceniodawcy związanych z tym wydatków.

Przepis Kodeksu cywilnego wprowadzający obo-
wiązek rozliczenia poniesionych kosztów (art. 742 
k.c.) nie jest przepisem bezwzględnie obowiązują-
cym. Sąd Najwyższy w wyroku z 21 sierpnia 2008 r. 

(IV CSK 168/08, niepubl.) podkreślił, że przepisy 
dotyczące umowy zlecenia mają charakter względ-
nie obowiązujący i strony, zgodnie z zasadą swobo-
dy umów, mogą dowolnie określić swe prawa i obo-
wiązki.

  Strony umowy zlecenia 
swobodnie określają swoje 
prawa i obowiązki. Mogą 
zrezygnować z konieczności 
zwrotu zleceniobiorcy wydatków 
poniesionych w celu wykonania 
zlecenia.

Strony w treści umowy mogą zatem uregulować 
kwestię zwrotu poniesionych wydatków przez zlece-
niobiorcę inaczej niż Kodeks cywilny, a nawet całko-
wicie wyłączyć taki obowiązek. Strony zawierające 
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego 
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego (art. 3531 k.c.).

Przykład 
Zleceniodawca i zleceniobiorca za obopólną zgo-
dą zawarli w umowie zlecenia dodatkowy zapis: 
„Kwota obliczona zgodnie z § 4 niniejszej umo-
wy stanowi całość przysługującego zleceniobior-
cy wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich 
ewentualnych wydatków poniesionych przez zle-
ceniobiorcę w celu wykonania zlecenia”. Zlecenio-
dawca nie ma w tym przypadku obowiązku zwrotu 
niezbędnych wydatków poniesionych w celu nale-
żytego wykonania zlecenia.

Strony mogą również ograniczyć zakres zwro-
tu kosztów lub uregulować procedurę dokonywania 
wydatków w taki sposób, by zleceniodawca musiał 
każdorazowo wyrazić zgodę na określony koszt.

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, 
dający zlecenie powinien na żądanie przyjmujące-
go udzielić mu odpowiedniej zaliczki (art. 743 k.c.).

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 3531, 742, 743 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4).
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ZYGMUNT ŁoBEJKo – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Wystawianie zaświadczeń dla emerytów 
i rencistów o uzyskanym przychodzie 
– jak to zrobić prawidłowo
Pracodawcy i zleceniodawcy są zobowiązani do poinformowania ZUS o zatrudnieniu 
emeryta lub rencisty oraz o kwocie przewidywanego osiągniętego przychodu. Należy to 
zrobić niezwłocznie po nawiązaniu współpracy z osobą pobierającą takie świadczenie. 
Po zakończeniu roku pracodawca (zleceniodawca) oraz pracownik (zleceniobiorca) do 
końca lutego każdego następnego roku muszą zawiadomić ZUS o wysokości uzyskanego 
przychodu za rok ubiegły – w tym roku termin upływa 2 marca. Błędne wystawienie za-
świadczenia może spowodować zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty.

Obowiązek zawiadamiania ZUS 
o zatrudnianiu emeryta lub rencisty

W trakcie roku kalendarzowego świadczeniobior-
cy (emeryci lub renciści) są zobowiązani zawiado-
mić ZUS (właściwy według miejsca zamieszkania) 
o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości 
osiąganego dochodu. Można tego dokonać na for-
mularzu ZUS Rw-73 lub w innej formie, np. przez 
złożenie pisma, oświadczenia. Ważne, aby w zawia-
domieniu umieścić informację, od kiedy została pod-
jęta dodatkowa praca zarobkowa i jaka jest wysokość 
przychodu. Natomiast po upływie roku kalendarzo-
wego, do końca lutego, świadczeniobiorcy powinni 
poinformować również o wysokości uzyskanego do-
chodu w poprzednim roku kalendarzowym. 

W tym roku 28 lutego przypada w sobotę, zatem 
termin upływa 2 marca br.

Obowiązek złożenia do końca lutego zaświad-
czenia o przychodzie został nałożony na:

■n pracodawcę, zleceniodawcę (art. 5 ust. 2 rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych zasad zawie-
szania lub zmniejszania emerytury i renty; dalej: 
rozporządzenie) oraz

■n emeryta lub rencistę (art. 5 ust. 1 rozporządzenia).
Niezależnie od tego, czy pracownik (zlecenio-

biorca) składa do ZUS zaświadczenie o przycho-
dzie za rok ubiegły, pracodawca (zleceniodawca) 
musi dostarczyć do organu zaświadczenie o wyso-
kości przychodu. W praktyce zdarza się, że eme-

ryt (rencista) prosi zakład pracy o wystawienie za-
świadczenia, bo chce je dostarczyć do ZUS. Mimo 
że pracownik (zleceniobiorca) złoży zaświadczenie 
w ZUS, pracodawca (zleceniodawca) również musi 
dostarczyć takie zaświadczenie do ZUS i mieć na 
to stosowne potwierdzenie. Do celów dowodowych 
najlepiej nadać list polecony na poczcie.

Często zdarza się też, że świadczeniobiorcy nie 
składają zaświadczeń do ZUS, bo wiedzą, że taki 
obowiązek ciąży na pracodawcy.

 

   Obowiązek złożenia 
zaświadczenia dotyczy 
pracownika (zleceniobiorcy) oraz 
pracodawcy (zleceniodawcy).

Zobowiązanie to nie dotyczy osób:
■n które przed podjęciem pracy zarobkowej osiągnę-

ły wiek emerytalny,  
■n pobierających zasiłki lub świadczenia przedeme-

rytalne (za te osoby zaświadczenie o dochodach 
należy przekazać do ZUS do końca maja).

Przychód podlegający uwzględnieniu 
w zaświadczeniu

Obowiązek przekazania zaświadczenia mają wyłącz-
nie świadczeniobiorcy, którzy podlegają ubezpiecze-

zawiadomienie o zatrudnieniu
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niom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie). 
W zaświadczeniu pracodawca (zleceniodawca) powi-
nien również uwzględnić dochody, które nie podle-
gają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, z uwagi 
na ustalone prawo do emerytury (renty) lub inny tytuł 
do ubezpieczenia. 

Przykład
W 2014 r. firma Znak współpracowała na podsta-
wie umowy zlecenia z 50-letnim rencistą, który 
równocześnie był zatrudniony na podstawie umo-
wy o pracę w innej firmie. Z tytułu umowy zlecenia 
nie były odprowadzane składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, tylko składka zdrowotna. Fir-
ma do końca lutego musi przekazać do ZUS infor-
mację o dochodach osiągniętych w 2014 r., po-
nieważ wynagrodzenie ze zlecenia jest tytułem do 
dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek składania zaświadczenia o dochodach 
nie dotyczy emeryta (lub rencisty), który świadczy 
usługi na podstawie umowy o dzieło. 

W zaświadczeniu dla ZUS należy uwzględnić 
przychód z tytułu umowy o pracę oraz ewentual-
ny przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do 
których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące umowy zlecenia, umowy o dzie-
ło, która została zawarta z własnym pracownikiem.

Przykład
Emeryt, zatrudniony od 1 maja 2014 r. na podstawie 
umowy o pracę, zawarł z własnym pracodawcą do-
datkowo umowę zlecenia. Podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne od 1 maja 2014 r. 
stanowi łączny przychód osiągany z tytułu umo-
wy o pracę i z tytułu umowy zlecenia. Pracodawca 
jest zobowiązany poinformować ZUS o osiąganym 
przez emeryta przychodzie z obu tytułów.

Przy ustalaniu kwoty osiąganego dochodu doli-
cza się kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, 
macierzyńskiego i opiekuńczego oraz kwoty świad-
czenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku 
wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

W zaświadczeniu należy uwzględnić tylko dochód 
uzyskany po nabyciu prawa do emerytury lub renty. 

Należy w tym przypadku brać pod uwagę daty po-
wstania dochodu, a nie okres, za który jest należny. 
Jeśli zatem składnik wynagrodzenia ma przesunięty 
termin wypłaty na kolejny miesiąc lub jest wypłacany 
po końcu roku, należy go uwzględnić w zaświadcze-
niu o przychodzie zgodnie z datą wypłaty.

Przykład
Pracownik mający prawo do renty otrzymał 
w styczniu 2015 r. nagrodę roczną za 2014 r. Kwo-
tę tę należy wykazać w zaświadczeniu za 2015 r., 
a nie za 2014 r.

 
Przykład
Pracownica rozwiązała umowę o pracę z datą 
31 grudnia 2013 r. i przeszła na rentę. W lutym 
2014 r. były pracodawca wypłacił nagrodę z zysku 
za poprzedni rok. Pracodawca i rencistka nie mają 
obowiązku informować ZUS o uzyskanym docho-
dzie, ponieważ prawo do nagrody przysługiwało 
z tytułu stosunku pracy powstałego przed naby-
ciem prawa do świadczenia.

Przykład
Pracownica pobiera rentę z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy od 1 stycznia 2014 r. oraz kon-
tynuuje zatrudnienie w dotychczasowym miejscu 
pracy. W marcu 2014 r. wypłacono jej „trzynast-
kę” za 2013 r. Przychód ten nie podlega wliczeniu 
do przychodu osiągniętego w 2013 r. i nie podle-
ga rozliczeniu, ponieważ został uzyskany za pra-
cę świadczoną przed przyznaniem renty. Przychód 
osiągnięty po ustaniu prawa do świadczenia nie 
podlega rozliczeniu, mimo że został uzyskany z ty-
tułu działalności wykonywanej w okresie, gdy pra-
wo do świadczenia istniało.

Przychód osiągnięty z tytułu pracy 
wykonywanej w okresie, w którym 
wypłata świadczenia była zawieszona

Przychód osiągnięty z tytułu pracy wykonywanej 
w okresie, w którym wypłata świadczenia była za-
wieszona, uważa się za przychód uzyskany w tym 
okresie, jeżeli jest to dla emeryta lub rencisty ko-
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rzystniejsze. W przypadku gdy wypłacona należ-
ność częściowo dotyczy okresu, w którym zaintere-
sowany był uprawniony do emerytury lub renty, do 
przychodu wpływającego na zawieszenie prawa do 
tego świadczenia lub zmniejszenia jego wysokości 
wlicza się odpowiednią część tej kwoty, przysługu-
jącą za okres pobierania emerytury lub renty.

Przykład
Pracownikowi, który ma prawo do renty rodzinnej 
(od 1 listopada 2013 r.), w marcu 2014 r. wypłaco-
no nagrodę z zysku za IV kwartał 2013 r. Wlicze-
niu do przychodu za marzec 2014 r. podlega kwo-
ta nagrody przysługująca za listopad i grudzień 
2013 r., a więc 2/3 kwoty nagrody.

Zaświadczenie o przychodzie 
emeryta lub rencisty

Obowiązujące przepisy nie zawierają wzoru za-
świadczenia wystawianego przez pracodaw-
cę (o przychodzie emeryta/rencisty uzyskanym 
w poprzednim roku kalendarzowym). Powinno 
ono jednak spełniać pewne wymagania formalne. 
Powinno zawierać dane zakładu pracy oraz dane 
osoby ubezpieczonej (jej imię, nazwisko, miej-
sce zamieszkania, serię i nr dokumentu tożsamo-
ści, nr PESEL), a także pieczątkę zakładu pracy. 
Ponadto zaświadczenie powinno być opatrzone 
podpisem i pieczątką imienną osoby wystawia-
jącej oraz zawierać symbol i numer pobieranego 
świadczenia, do którego jest uprawniona ubezpie-
czona osoba.

Wzór zaświadczenia o przychodach emeryta/rencisty uzyskanych w 2014 r. 

ZNAK S.A. Gdańsk, 25 lutego 2015 r.
ul. Znana 8
10-400 Gdańsk
NIP: 823-02-52-05
REGON: 752231761

..................................................
    (pieczątka płatnika składek)

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 ul. Chlebnicka 3/8
 03-904 Gdańsk

zaświadczenie

Zaświadcza się, że Pan Bogusław Zień, ur. 15.09.1952 r., zamieszkały w Gdańsku przy ul. Odrodzenia 120, nr PESEL 52091511789, 
legitymujący się dowodem osobistym nr ABF 237668, uprawniony do emerytury o symbolu E-13568854/06, w okresie od 1 stycznia 
2012 r. do nadal, jest zatrudniony w firmie ZNAK S.A. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie brutto wypłacone pracownikowi w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wraz z wynagrodzeniem 
za czas niezdolności do pracy oraz świadczeniami z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyniosło ogółem 
42 850 zł, tj. w poszczególnych miesiącach 2014 r.:

styczeń 2014 r. – 3000 zł, lipiec 2014 r. – 4200 zł,

luty 2014 r. – 4450 zł, sierpień 2014 r. – 4000 zł,

marzec 2014 r. – 3500 zł, wrzesień 2014 r. – 4000 zł,

kwiecień 2014 r. – 3000 zł, październik 2014 r. – 4000 zł,

maj 2014 r. – 3500 zł, listopad 2014 r. – 2000 zł,

czerwiec 2014 r. – 3000 zł,, grudzień 2014 r. – 4200 zł

 Katarzyna Kowalewska – specjalista ds. płac
 .............................................................................................................
 (podpis oraz imienna pieczątka osoby wystawiającej zaświadczenie)
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Emeryci i renciści prowadzący 
pozarolniczą działalność

Emeryci i renciści prowadzący pozarolniczą dzia-
łalność wykazują przychód w takiej wysokości, 
w jakiej została ustalona dla danego roku, w myśl 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pod-
stawa wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talno-rentowe. 

W przypadku gdy osoba prowadząca działalność 
gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpie-
czeniom społecznym (np. ze względu na ustalone 
prawo do emerytury lub inny tytuł do ubezpieczeń) 
i nie przystąpiła do tych ubezpieczeń dobrowol-
nie, w składanym oświadczeniu wykazuje przychód 
w kwocie, która stanowiłaby podstawę wymiaru 
składek, gdyby była objęta obowiązkowymi lub do-
browolnymi ubezpieczeniami.

Powyższej zasady nie stosuje się natomiast do 
osób wykonujących dwa (lub więcej) rodzaje poza-
rolniczej działalności. W takim przypadku wystę-
puje tylko jeden tytuł ubezpieczeniowy (pozarol-
nicza działalność), natomiast emeryt lub rencista 
wykonuje jej kilka rodzajów. Nie zachodzi tu przy-
padek wykluczenia świadczeniobiorcy z obowiąz-
ku ubezpieczeń społecznych z uwagi na podlega-
nie temu obowiązkowi z innego tytułu. Tak więc 
przykładowo – nie podlega sumowaniu przychód 
uzyskany przez emeryta prowadzącego pozarolni-

czą działalność gospodarczą będącego jednocześ-
nie wspólnikiem w spółce komandytowej, jawnej 
czy partnerskiej.

Emeryt, który prowadził działalność gospodar-
czą i sam za siebie opłacał składki, musi potwier-
dzić uzyskany przychód własnym oświadczeniem 
przesłanym do ZUS. 

Kiedy nie trzeba składać 
zaświadczenia do ZUS

Pracodawca nie ma obowiązku informowania ZUS 
o przychodach:

■n emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek 
emerytalny (art. 24a i 27 ustawy emerytalnej), 
przy czym wiek ten ukończyli przed podjęciem 
zatrudnienia u danego pracodawcy,

■n inwalidów wojennych pobierających rentę z tytu-
łu niezdolności do pracy w związku z działania-
mi wojennymi lub pobytem w miejscach odosob-
nienia lub członków rodzin pobierających rentę 
rodzinną po tych osobach,

■n osób uprawnionych do renty inwalidy wojskowe-
go w związku ze służbą wojskową,

■n osób, które na swój wniosek mają zawieszoną 
emeryturę lub rentę,

■n osób, które osiągnęły przychód z tytułu działal-
ności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczeń 
społecznych.

Wzór oświadczenia o uzyskanym przychodzie osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą

Warszawa, 28 lutego 2015 r.

Stefan Kowalski 

ul. Jana Blatona 2 m. 116 

01-494 Warszawa

PESEL: 50020600603, REGON 78952684

Numer emerytury: 125921-9/15/E
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

       ul. Czerniakowska 16

       05-846 Warszawa 

oświadczenie

Oświadczam, że w 2014 r. prowadziłem działalność pozarolniczą – Biuro Rachunkowe TAX. Nie przystąpiłem dobrowolnie do ubezpie-
czeń społecznych. Opłacam wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Przychód za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. stanowi podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w wy-
sokości 60% przeciętnego wynagrodzenia.

 Stefan Kowalski
 ....................................................
 (podpis)



5 lutego 2015 roku    www.serwispp.infor.pl36

ZuS 

Na co zwrócić uwagę podczas 
wystawiania zaświadczeń 

Przy wystawianiu zaświadczeń dla emerytów (renci-
stów) należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

■n kwoty przychodów uzyskanych w 2014 r. mogą 
być uwzględnione w wysokości miesięcznej lub 
rocznej, 

■n w zaświadczeniu o zarobkach emeryta lub renci-
sty należy umieścić kwoty, które stanowiły pod-
stawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podlegają ubezpieczeniu społecznemu (nawet je-
śli świadczeniobiorca jest zwolniony ze składek 
na podstawie innych przepisów),

■n w zaświadczeniu należy uwzględnić kwoty wy-
nagrodzenia chorobowego i zasiłków,

■n w zaświadczeniu należy wykazać przychód, któ-
rego tytuł powstał po uzyskaniu prawa do świad-
czeń emerytalno-rentowych.
Emerytów obowiązują progi zarobków, po prze-

kroczeniu których świadczenie będzie zawieszo-

ne lub zmniejszone (art. 103 ustawy emerytalnej). 
Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy 
ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmienia-
ją się raz na kwartał wraz ze zmianą kwoty prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzed-
nim kwartale.

W przypadku gdy osiągany przez świadczenio-
biorcę przychód przekroczy 70% przeciętnego wy-
nagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% prze-
ciętnego wynagrodzenia – świadczenie będzie 
podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie 
więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniej-
szenia (zob. tabela na stronie poniżej).

Natomiast konsekwencją osiągnięcia zarobków 
wyższych niż 130% przeciętnego wynagrodzenia 
jest zawieszenie prawa do emerytury lub renty.

Przekroczenie niższego progu zarobkowego skut-
kuje zmniejszeniem emerytury lub renty w wyso-
kości tego przekroczenia, nie więcej jednak niż 
o maksymalną kwotę zmniejszenia obowiązującą 
dla danego rodzaju świadczenia.

Maksymalnie kwoty pomniejszenia (kwoty obowiązują do 28 lutego 2015 r.)

557,91 zł emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

418,46 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

474,25 zł renta rodzinna dla jednej osoby

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów 

Kwoty przychodu odpowiadające

Okres obowiązywania 70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia

130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia Podstawa prawna

1.12.2014 r. – 31.12.2014 r. 2646,80 zł 4915,50 zł M.P. z 2014 r. poz. 1129

1.09.2014 r. – 30.11.2014 r. 2618,00 zł 4862,00 zł M.P. z 2014 r. poz. 719

1.06.2014 r. – 31.08.2014 r. 2726,80 zł 5063,90 zł M.P. z 2014 r.  poz. 369

1.03.2014 r.– 31.05.2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł M.P. z 2014 r.  poz. 160

1.01.2014 r. – 28.02.2014 r. 2556,20 zł 4747,30 zł M.P. z 2013 r. poz. 960

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 24a, art. 27, art. 103–105, art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1682),
ff § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania 
emerytury i renty (Dz.U. Nr 58, poz. 290; ost. zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 47, poz. 310).
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MaŁGorZaTa KoZŁoWSKa – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jak rozliczyć wynagrodzenie członków 
rady nadzorczej od 1 stycznia 2015 r.
W naszej spółce nie odprowadzaliśmy żadnych składek od wynagrodzenia człon-
ków rady nadzorczej. Jak powinniśmy rozliczyć wynagrodzenie za styczeń wypłacone  
w lutym oraz za grudzień 2014 r. wypłacone w styczniu 2015 r.? Czy powinniśmy zgłosić 
członków do ZUS, jeżeli tak, to z jakim kodem – pyta Czytelnik z Bytomia.

Członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpiecze-
niom społecznym, począwszy od 1 stycznia 2015 r. 
W związku z tym należy ich zgłosić do ubezpieczeń 
społecznych z tą datą na druku ZUS ZUA z odpowied-
nim kodem: 2241 xx (gdy podlegają ubezpieczeniom: 
emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdro-
wotnemu) lub 2242 xx (gdy podlegają tylko ubezpie-
czeniom: emerytalnemu i rentowym, a nie podlegają 
ubezpieczeniu zdrowotnemu). Oznacza to, że wyna-
grodzenie wypłacone w styczniu br. za grudzień nie 
będzie oskładkowane. Składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe należy naliczyć od wynagrodzenia 
należnego za styczeń, a wypłaconego w lutym br.

Od nowego roku obowiązkowo ubezpieczeniom: 
emerytalnemu i rentowym podlegają członkowie 
rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia 
tej funkcji. Do tej pory członkowie rad nadzorczych 
podlegali jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Członkowie rady nadzorczej będą podlegali ubez-
pieczeniom, nawet jeśli mają ustalone prawo do eme-
rytury lub renty (art. 9 ust. 4 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych, dalej: ustawa systemowa).

Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki 
do objęcia ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowy-
mi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również 
z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej (art. 9 
ust. 9 ustawy systemowej). Osoby te są objęte ubezpie-
czeniami od dnia powołania na członka rady nadzorczej 
do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. Nie podlega-
ją natomiast ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie są rów-
nież objęte ubezpieczeniem chorobowym.

  Członek rady nadzorczej 
posiadający miejsce 
zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miej-
scowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem sta-
łego pobytu. W związku z tym, ustalając obowiązek 
ubezpieczenia zdrowotnego członka rady nadzorczej, 
należy brać pod uwagę miejsce faktycznego przeby-
wania, a nie miejsce zameldowania, które jest instytu-
cją prawa administracyjnego.

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem zdrowot-
nym jest posiadanie miejsca zamieszkania na tery-
torium Polski. Obywatelstwo nie ma w tym przy-
padku znaczenia.

Zmiany dotyczące oskładkowania wynagrodzeń 
członków rad nadzorczych spowodowały konieczność 
wprowadzenia nowych kodów do ubezpieczenia:

■n 22 40 – członek rady nadzorczej podlegający z tego 
tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

■n 22 41 – członek rady nadzorczej podlegający z tego 
tytułu ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym 
oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu,

■n 22 42 – członek rady nadzorczej podlegający z tego 
tytułu ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym, 
niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przykład
Kristen S. jest obywatelką Holandii. Na stałe mieszka w Hadze. Od 1 grudnia 2014 r. pełni funkcję członka rady nad-
zorczej w spółce akcyjnej z siedzibą w Krakowie. Miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 4500 zł. Do tej 

ubezpieczenia społeczne
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pory nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Do-
datkowo jest zatrudniona w polskiej firmie jako doradca handlowy na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu pod-
lega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Od 1 stycznia 2015 r. Kristen S. podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym z tytułu pełnienia funkcji w radzie 
nadzorczej. Spółka powinna zgłosić ją do tych ubezpieczeń z kodem 2242 xx na formularzu ZUS ZUA.

 
Przykład
Joanna C. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę  w spółce jawnej i z tego tytułu została zgłoszona do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zasiada w radzie nadzorczej spółki z o.o., 
za co otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1500 zł. Spółka powinna ją wyrejestrować z ubezpieczenia 
zdrowotnego na druku ZUS ZWUA od 1 stycznia 2015 r., a następnie zgłosić do ubezpieczeń: emerytalnego, rento-
wych i ubezpieczenia zdrowotnego z tą datą, z kodem 2241 xx. Począwszy od wynagrodzenia za styczeń, spółka 
musi również naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
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Przykład
Andrzej K. został powołany na członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej z siedzibą w Krakowie od 1 stycznia 
2015 r. Jednocześnie jest on zatrudniony w biurze rachunkowym, na podstawie umowy zlecenia, i ma ustalone 
prawo do renty. Z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej nie pobiera żadnego wynagrodzenia. W tym przypadku 
podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Spółka była zobowiązana dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia 
zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem 2240 01 od 1 stycznia 2015 r.

n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 6 ust. 1 pkt 22, art. 9 ust. 4 i 9, art. 12 ust. 2, art. 13 pkt 17 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. 1831),
ff art. 66 ust. 1 pkt 35, art. 73 pkt 17, art. 75 ust. 1 pkt 17, art. 81 ust. 1 i ust. 8 pkt 12, art. 83 ust. 1–2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1831),
ff art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4),
ff załączniki nr 1, 3, 5, 12–13 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia 
wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów mie-
sięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pra-
cy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1101).
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Ile wynosi maksymalna odprawa dla zwalnianego grupowo pracownika
Zwalniamy grupowo pracowników. Jeden z nich pracuje u nas ponad 10 lat. 
W jakiej wysokości powinniśmy mu zapłacić odprawę?

W przypadku pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy więcej niż 8 lat odprawa 
powinna wynosić równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jednak przepisy wprowa-
dzają tu dodatkowe ograniczenie – odprawa ta nie może być wyższa niż kwota 15-krotnego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 
W 2015 r. nie może więc przekraczać kwoty 26 250 zł.

Jak potrącać należności z wynagrodzenia pracownika
Z wynagrodzenia pracownika komornik ściąga należności za niezapłacone ra-
chunki. Pracownik nie płacił też alimentów na rzecz córki, a dodatkowo dostał 
karę porządkową. W jakiej kolejności powinniśmy mu potrącać z pensji te na-
leżności?

W pierwszej kolejności z wynagrodzenia za pracę potrąca się sumy egzekwowane na zaspo-
kojenie świadczeń alimentacyjnych. W następnej kolejności potrącane są sumy egzekwowa-
ne na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne (komor-
nik). Potem można potrącić udzielone pracownikowi zaliczki, a dopiero po nich nałożone na 
pracownika kary pieniężne.

Czy we wniosku o indywidualny czas pracy pracownik powinien podać 
godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
Pracownik złożył wniosek o objęcie go indywidualnym rozkładem czasu pra-
cy. Nie wskazał w nim jednak konkretnych godzin rozpoczynania i kończenia 
pracy. Czy taki dokument ma moc prawną?

TAK. Najlepiej byłoby gdyby pracownik sam we wniosku skonkretyzował godziny pracy, 
w których zamierza pracować. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby złożył pracodawcy 
ogólny, czyli taki bez wskazywania konkretnych godzin, wniosek o objęcie go indywidualnym 
czasem pracy. W takim przypadku szczegółowy rozkład czasu pracy pracownika powinien 
być ustalony w porozumieniu z pracodawcą.

Czy pracownik musi potwierdzić, że otrzymał informację 
o nietworzeniu zfśs
Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników poinformował wszyst-
kich (e-mail) na początku stycznia 2015 r., że nie będzie tworzył zfśs. Czy pra-
codawca  powinien  zebrać  potwierdzenia  od  pracowników,  że wiedzą  o  tym 
fakcie?

Nie ma przepisu, który by nakładał na pracowników obowiązek potwierdzenia faktu, że za-
poznali się z przekazaną im przez pracodawcę informacją o nietworzeniu zfśs. Dla ostrożno-
ści radzimy jednak sporządzić taką listę – w przypadku e-maili wystarczy włączenie w nich 
opcji potwierdzenia odbioru korespondencji przez pracownika. 

O to pytają Kadrowi

Ewa Preis

radca prawny

Joanna Skrobisz
specjalista  

ds. prawa pracy  
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista  

ds. prawa pracy  
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz- 
-Kaczmarek

radca prawny

n Precyzyjna wyszukiwarka

n  Codziennie aktualizowana  
baza wiedzy

n Codzienny kontakt z Ekspertami

n  Najlepsze narzędzia w pracy  
każdego Kadrowego

WWW.INFORLEX.PL 



  nr 3/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 41

badania okresowe bEZPiEcZna PRaca

aNNa KoS – specjalista ds. kadr i płac

Jak często należy przeprowadzać 
badania okresowe pracownika biurowego
Zatrudniamy głównie pracowników biurowych. Czy dopuszczalne jest poddawanie pra-
cownika biurowego częstszym badaniom okresowym, niż jest to przewidziane dla pozo-
stałych pracowników? Czy pracodawca może skierować takiego pracownika na bada-
nia okresowe bez jego zgody – pyta Czytelniczka z Łodzi.

Obowiązujące przepisy nie uprawniają pracodaw-
cy wprost do skierowania pracownika na badania 
lekarskie bez zgody tego pracownika, jeżeli nie 
zbiega się to z terminem kolejnego badania okre-
sowego.

Pracodawca może skierować pracownika na 
wcześniejsze badania okresowe jedynie w przy-
padku:

■n zmiany charakteru pracy pracownika (stanowi-
sko, obowiązki),

■n uznania za konieczne przeprowadzenie takich 
badań wcześniej niż zaplanowano (np. ze wzglę-
du na stan jego zdrowia).
W takich sytuacjach pracownik powinien zasto-

sować się do polecenia pracodawcy i zrobić zleco-
ne mu badania. Skierowanie na badania wydawane 
jest w formie polecenia służbowego pracodawcy, 
a pracownik zobowiązany jest je wykonywać. Ba-
dania przeprowadzane są w czasie pracy i na koszt 
pracodawcy – nie stanowią więc dla pracownika 
dodatkowych obciążeń.

Istotne jest, aby przedterminowe skierowanie 
pracownika na badania okresowe było przez pra-
codawcę wyczerpująco uzasadnione. Podstawą 
wcześniejszego skierowania może być np. kontu-
zja pracownika, pogarszający się stan jego zdro-
wia. Pracodawca ma obowiązek dbać o bezpiecz-
ne warunki pracy swoich podwładnych – powinien 

zatem móc sprawdzić stan ich zdrowia, gdy ma co 
do niego uzasadnione wątpliwości.

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pra-
cownicy, ale ich częstotliwość i zakres zależy od 
charakteru wykonywanej pracy. Im więcej czynni-
ków szkodliwych lub uciążliwych, na które nara-
żony jest pracownik, tym częściej przeprowadzane 
są badania. W przypadku pracy bez określonego 
czynnika narażenia (tak jak ma to miejsce przy pra-
cach biurowych) częstotliwość badań okresowych 
została określona raz na 5 lat (co 4 lata w razie pra-
cy z komputerem). O innym terminie badania okre-
sowego zdecydować może lekarz lub pracodawca.

Częstsze badania okresowe pracownika, któ-
ry nie zmienia stanowiska lub charakteru pracy 
na bardziej uciążliwą, zleca lekarz przeprowadza-
jący badanie. Może on nie tylko poszerzyć za-
kres przeprowadzanych badań, ale również wy-
znaczyć krótszy termin następnego badania (np. 
za 3, a nie 5 lat). Nie oznacza to jednak przypisa-
nia danemu pracownikowi innego terminu badań 
okresowych na stałe. Termin następnego badania 
okresowego jest każdorazowo określany przez le-
karza – w zależności od stanu zdrowia pracownika 
oraz warunków pracy na zajmowanym przez nie-
go stanowisku. Powinien on zatem zostać wskaza-
ny w zaświadczeniu lekarskim wydanym po prze-
prowadzonym badaniu okresowym.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662), 
ff § 3–5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1611).
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bEZPiEcZna PRaca zespół powypadkowy

KrYSpINa poLEWacZYK – specjalista ds. prawa pracy

Jaki powinien być skład  
zespołu powypadkowego w razie urlopu 
specjalisty ds. bhp
Nasz specjalista ds. bhp przebywa na urlopie. W tym czasie doszło do wypadku przy pra-
cy. Czy ktoś może zastąpić go podczas postępowania powypadkowego? Kto powinien 
wejść w skład zespołu powypadkowego w takiej sytuacji – pyta Czytelnik z Poznania.

W opisanej sytuacji pracodawca powinien powołać 
zespół powypadkowy, w którego skład wejdzie on 
lub przedstawiciel pracowników posiadający aktu-
alne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo specja-
lista spoza zakładu pracy.

Przepisy nie określają wprost, co powinien zro-
bić pracodawca, gdy pracownik służby bhp jest nie-
obecny, np. przebywa na urlopie. Ponieważ jednak 
zespół powypadkowy jest zobowiązany przystąpić 
do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku nie-
zwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, 
pracodawca powinien powołać zespół powypadko-
wy, tak jakby służby bhp w zakładzie pracy w ogó-
le nie było.

W takim przypadku w skład zespołu powypad-
kowego wszedłby pracodawca lub przedstawiciel 
pracowników posiadający aktualne zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy albo specjalista spoza zakła-
du pracy.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powo-
ływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, 
w skład którego wchodzi pracownik służby bezpie-
czeństwa i higieny pracy (bhp) oraz społeczny in-
spektor pracy.

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 
100 pracowników, ma obowiązek utworzyć służ-
bę bhp. Natomiast jeżeli zatrudnienie jest mniejsze 
– pracodawca powierza wykonywanie zadań służby 
bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie 
niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może 
sam wykonywać zadania służby bhp, jeżeli zatrud-

nia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pra-
cowników i jest zakwalifikowany do grupy dzia-
łalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia 
kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych.

W sytuacji gdy pracodawca nie ma obowiąz-
ku tworzenia służby bhp, w skład zespołu po-
wypadkowego, zamiast pracownika służby bhp, 
wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony 
przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył 
wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista 
spoza zakładu pracy.

Jeżeli u pracodawcy nie działa społeczna in-
spekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego, 
zamiast społecznego inspektora pracy, w charak-
terze członka zespołu wchodzi przedstawiciel pra-
cowników posiadający aktualne zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W sytuacji gdy 
pracodawca nie może dopełnić obowiązku utwo-
rzenia zespołu powypadkowego w składzie 2-oso-
bowym, określonym powyżej, ze względu na małą 
liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności 
i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, 
w skład którego wchodzi pracodawca i specjalista 
spoza zakładu pracy. n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 23711 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff § 4–6 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 
Nr 105, poz. 870).
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przywrócenie do pracy ZWiĄZki ZaWoDoWE

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

czy możliwe jest przywrócenie do pracy 
działacza związkowego  
zatrudnionego na czas określony
Pracownik jednostki (zatrudniony na umowę o pracę na czas określony) pełnił funkcję 
w związku zawodowym. Z końcem grudnia 2014 r. został zwolniony z pracy. Pracownik 
twierdzi, że został zwolniony niezgodnie z prawem. Czy w związku z tym może domagać 
się przywrócenia do pracy, czy też może starać się jedynie o odszkodowanie – pyta Czy-
telniczka z Zielonej Góry.

Pracownikowi zatrudnionemu na czas określony 
i objętemu ochroną związków zawodowych przy-
sługuje także przywrócenie do pracy, jeżeli został 
zwolniony z naruszeniem przepisów prawa.

Pracodawca nie może bez zgody zarządu zakła-
dowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani 
rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym 
(uchwałą zarządu) jego członkiem lub z innym pra-
cownikiem będącym członkiem danej zakładowej 
organizacji związkowej, upoważnionym do repre-
zentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo 
organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czyn-
ności w sprawach z zakresu prawa pracy (art.  32 
ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Wypowie-
dzenie i rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pra-
cę z działaczem związkowym bez tej zgody jest jed-
nak skuteczne. Przywrócenie stosunku pracy może 
nastąpić jedynie na skutek orzeczenia sądu pra-
cy o bezskuteczności dokonanego wypowiedzenia, 
a w razie rozwiązania umowy o pracę – o przy-
wróceniu do pracy na poprzednich warunkach.

Z ochrony przewidzianej przepisami ustawy 
o związkach zawodowych wynika, że w przypad-
ku wypowiedzenia ma ona zastosowanie zarówno 
do umów o pracę na czas nieokreślony, jak i umów 
terminowych. Ta druga kategoria odnosi się zarów-
no do umów na okres próbny, jak i do umów na 
czas określony oraz na zastępstwo. Ponadto gwa-
rancje zatrudnienia obowiązują w odniesieniu do 
wszystkich podpisanych umów takiego pracownika 
z tym samym pracodawcą.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej 
na czas określony nastąpiło z naruszeniem prze-
pisów o wypowiadaniu tych umów, pracowniko-
wi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Prze-
pisu tego nie stosuje się w razie wypowiedzenia 
umowy o pracę pracownikowi w okresie korzysta-
nia z ochrony stosunku pracy na podstawie usta-
wy o związkach zawodowych. Działacz związko-
wy ma alternatywnie prawo zgłoszenia – oprócz 
żądania odszkodowania – także żądania przy-
wrócenia do pracy. Szczególna ochrona trwałości 
stosunku pracy działaczy związkowych odnosi się 
do wszystkich stosunków pracy – bez względu na 
podstawę ich nawiązania, wymiar czasu pracy, jak 
również bez względu na fakt, czy stosunek pracy 
został nawiązany na czas nieokreślony czy też na 
czas określony.

Zatem w przypadku niezgodnego z prawem wy-
powiedzenia umowy o pracę na czas określony 
pracownikowi przysługuje wyłącznie żądanie od-
szkodowania. Natomiast pracownik chroniony na 
podstawie przepisów ustawy o związkach zawo-
dowych może żądać albo przywrócenia do pracy, 
albo odszkodowania.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
ff art. 45, art. 50 § 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662).
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ZWiĄZki ZaWoDoWE 

EWa poDGÓrSKa-raKIEL – specjalista w zakresie prawa związkowego

Jak chronić poufne informacje,  
gdy związkowiec pracuje 
w konkurencyjnej firmie
Na prośbę pracownika rozwiązałem z nim umowę o pracę za porozumieniem stron. Pra-
cownik był w zakładzie członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej i pozostał 
nim po rozwiązaniu stosunku pracy. Na ostatnim spotkaniu dowiedziałem się, że pod-
jął zatrudnienie w firmie konkurencyjnej. Zarząd organizacji związkowej ma dostęp do 
wielu poufnych dokumentów przedsiębiorstwa. Czy mogę zakazać temu członkowi za-
rządu wstępu na spotkania, na których będą ujawniane poufne informacje dotyczące 
mojej firmy – pyta Czytelnik z Bytomia.

Może Pan nie tylko zakazać byłemu pracowniko-
wi wstępu na spotkania organizacji zakładowej, na 
których są ujawniane poufne dokumenty, ale rów-
nież wchodzenia do zakładu pracy. Były pracownik, 
zatrudniony u innego pracodawcy, może być człon-
kiem tylko takiej zakładowej organizacji związko-
wej, która obejmuje działaniem jego pracodawcę.

Uprawnienia zakładowej organizacji związko-
wej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 
10 członków będących pracownikami u pracodawcy 
objętego działaniem tej organizacji. Były pracownik 
przez okres pozostawania bezrobotnym może nale-
żeć do dotychczasowej organizacji zakładowej. Jed-
nak z dniem podjęcia pracy u innego pracodawcy 
może on jedynie przystąpić do zakładowej organi-
zacji związkowej działającej u nowego pracodawcy.

Inaczej byłoby, gdyby organizacja zakładowa, któ-
rej dotychczasowy pracownik był członkiem, podjęła 
uchwałę o przekształceniu się w organizację między-
zakładową obejmującą również nowego pracodawcę. 
Wówczas mógłby on pozostać jej członkiem i nadal 
pełnić funkcję związkową w jej zarządzie.

W omawianym przypadku nadal ma Pan do czy-
nienia z zakładową, a nie międzyzakładową orga-
nizacją związkową, co oznacza, że obejmuje ona 
tylko jednego pracodawcę. W tej sytuacji, bez nara-
żania się na sankcje, może Pan zakazać byłemu pra-
cownikowi wstępu do zakładu pracy. Pozostawanie 
przez niego nadal członkiem zakładowej organiza-
cji związkowej, pełniącym funkcję w jej zarządzie, 
jest niezgodne z prawem, ponieważ jest on pracow-

nikiem innego pracodawcy. Musi Pan jednak bez-
względnie mieć dowody, że:

■n były pracownik jest zatrudniony u innego praco-
dawcy,

■n zakładowa organizacja związkowa nie przekształ-
ciła się w organizację międzyzakładową.
Jeśli obie te przesłanki będą spełnione, praco-

dawca może ograniczyć, a nawet uniemożliwić by-
łemu pracownikowi dostęp do poufnych informacji 
i dokumentów firmy.

Przykład
Byli pracownicy firmy (członkowie organizacji 
związkowej), którzy zwolnili się w czerwcu 2014 r., 
znaleźli zatrudnienie w konkurencyjnym przedsię-
biorstwie. Związki zawodowe w obu firmach połą-
czyły się, a obaj byli pracownicy zostali członkami 
zarządu organizacji międzyzakładowej powstałej 
w wyniku połączenia dwóch organizacji zakłado-
wych z tych zakładów, tj. byłego i nowego praco-
dawcy. W tej sytuacji pracodawca musi współpra-
cować z byłymi pracownikami, ponieważ są 
członkami zarządu organizacji międzyzakładowej 
obejmującej zasięgiem działania dwóch praco-
dawców, co jest zgodne z prawem.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 2 ust. 4, art. 251 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 1 ustawy z 23 maja 
1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167).

poufne informacje
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dofinansowanie wypoczynku dzieci DZiaŁalnośĆ SocJalna

BEaTa WrÓBLEWSKa – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

kiedy dofinansowanie zimowego 
wypoczynku dzieci pracowników  
jest zwolnione ze składek
W tym roku po raz pierwszy będziemy dofinansowywać naszym pracownikom zimowy 
wypoczynek ich dzieci. W tym celu wykorzystamy środki zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych. Czy od takiego dofinansowania należy odprowadzić składki na ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe – pyta Czytelniczka z Bydgoszczy.

Jeżeli dofinansowanie z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) wypoczynku 
dzieci zostanie przyznane prawidłowo, tzn. z zasto-
sowaniem kryterium socjalnego, wówczas nie na-
leży od takiego przychodu opłacać składek. ZUS 
zakwestionuje jednak wyłączenie z oskładkowania 
wypłat, które zostaną przyznane bez zróżnicowania 
ze względu na indywidualną sytuację bytową, ro-
dzinną i ekonomiczną pracowników uprawnionych 
do otrzymania świadczenia.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest 
przeznaczony na finansowanie przez pracodawcę 
działalności socjalnej. Mogą to być m.in. różne for-
my wypoczynku, np. zimowiska.

Świadczenia w postaci dofinansowania do wy-
poczynku dzieci pracowników, sfinansowane 
z zfśs, są w całości wyłączone z oskładkowania. Ze 
składek ZUS wyłączone są bowiem wszelkiego ro-
dzaju świadczenia, jeśli źródłem ich sfinansowania są 
środki przeznaczone na cele socjalne w ramach zfśs.

Warunkiem wyłączenia ze składek świadczeń sfi-
nansowanych ze środków zfśs jest jednak ich prawi-
dłowe przyznanie, tj. na podstawie kryteriów zgod-
nych z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych – czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i ma-
terialnej pracownika.

Przykład 
Firma dofinansowuje zimowy wypoczynek dzie-
ci pracowników. Dofinansowanie przyznawane 
jest za pośrednictwem komisji socjalnej zgod-

nie z postanowieniami regulaminu zfśs: w wy-
sokości 600 zł pracownikom, których dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł; 400 zł 
– pracownikom, których dochód nie przekracza 
1600 zł, a pozostałym pracownikom – bez dal-
szego zróżnicowania – po 250 zł. Dofinanso-
wanie przyznane pracownikom na powyższych 
zasadach jest w całości wyłączone z podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne.

Pracodawca powinien precyzyjnie określić za-
sady, kryteria i warunki przyznawania świadczeń 
z zfśs w regulaminie tego funduszu. Musi przy 
tym pamiętać, że regulamin zfśs nie może ogra-
niczać stosowania zasady przyznawania świadczeń 
przy uwzględnieniu kryterium socjalnego. Stano-
wisko takie zostało potwierdzone w wyroku Sądu 
Najwyższego z 16 września 2009 r. (I UK 121/09, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). Sąd wskazu-
je w tym orzeczeniu, że podstawowa zasada dys
ponowania środkami funduszu została określo
na w art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. Zasada ta stanowi, że przy
znawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat 
z funduszu powinno być uzależnione od sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystają
cej z funduszu. Nie ma w tym zakresie wyjątków. 
Nawet regulamin zakładowego funduszu świad
czeń socjalnych nie może zmienić tej zasady. Stąd 
świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pomi
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DZiaŁalnośĆ SocJalna uprawnieni do świadczeń z zfśs

nięciem owej zasady podstawowej nie mogą być 
ocenione w sensie prawnym jako świadczenia so
cjalne, a jeżeli tak, to nie mogą korzystać z upraw
nień przyznanych tym świadczeniom przez system 
ubezpieczeń społecznych. 

Inaczej jest w sytuacji, gdy pracodawca sfinan-
suje zimowy wypoczynek dzieci pracowników ze 
środków obrotowych firmy. Z uwagi na inne źró-
dło sfinansowania tej wypłaty, wyłączenie ze skła-
dek nie ma zastosowania. Dopłata do zimowiska jest 

w pełni oskładkowana jako przychód pracownika ze 
stosunku pracy.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 2 pkt 1 i pkt 5, art. 8 ust. 1 i ust. 2 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 2014 r. poz. 1877),
ff § 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 2014 r. poz. 1967).

DarIUSZ DWoJEWSKI – prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego

czy były pracownik, który utracił status rencisty, 
może korzystać ze świadczeń zfśs
Rencistka – była pracownica naszego zakładu – korzystała ze wsparcia zfśs. Posiadała 
uprawnienia do otrzymywania renty do 31 grudnia 2014 r. W styczniu 2015 r. stanęła na 
komisję lekarską orzecznika ZUS. Otrzymała orzeczenie, w którym ustalono, że nie jest nie-
zdolna do pracy. Rencistka złożyła odwołanie. Z uwagi na złą sytuację finansową i zdro-
wotną zwróciła się o pomoc do zfśs. Czy można jej przyznać pomoc z zfśs, skoro nie ma 
prawa do renty, a jej sytuacja nie jest jednoznaczna z uwagi na złożone odwołanie? 
Czy nadal pozostaje naszym byłym pracownikiem do momentu rozstrzygnięcia sprawy 
– pyta Czytelniczka z Gdyni.

W przedstawionej sytuacji podstawą korzystania ze 
świadczeń socjalnych przez byłą pracownicę było po-
siadane prawo do renty z tytułu niezdolności do pra-
cy. Jeżeli po upływie okresu, na który miała przyzna-
ną rentę, organ rentowy odmówił jej prawa do tego 
świadczenia, straciła również możliwość korzystania 
z funduszu socjalnego. Do czasu prawomocnego roz-
strzygnięcia jej odwołania od decyzji odmawiającej 
prawa do renty osoba ta nie posiada statusu rencisty.

Prawo do korzystania z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) dla byłych pra-
cowników uzależnione jest od posiadania statusu 
emeryta lub rencisty (art. 2 pkt 5 ustawy o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych; dalej: ustawa 
o zfśs). Były pracownik, któremu ZUS odmówił 
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 
traci równocześnie uprawnienie do korzystania 
z zfśs u swojego byłego pracodawcy.

Pracodawca może w regulaminie zfśs rozszerzyć 
krąg osób uprawnionych do korzystania ze świad-

czeń socjalnych o inne osoby niż wskazane w art. 2 
ust. 5 ustawy o zfśs.

W regulaminie można więc ująć byłych pracow-
ników, którzy utracili prawo do renty z tytułu nie-
zdolności do pracy wskutek odmownej decyzji or-
ganu rentowego. Przy takim zapisie regulaminu 
wskazana w pytaniu osoba mogłaby korzystać ze 
świadczeń socjalnych jednostki na równi z pozosta-
łymi uprawnionymi. Istotne jest jednak, aby stosow-
ny zapis trafił do regulaminu. Zmiany w regulami-
nie wymagają natomiast uzgodnienia ze związkami 
zawodowymi działającymi w zakładzie pracy, a jeśli 
ich brak – z pracownikiem wybranym przez załogę 
do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 usta-
wy o zfśs).

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 2 pkt 5, art. 8 ust. 2 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 2014 r. poz. 1877).
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aNETa oLĘDZKa – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń  
i prawa cywilnego

Za ile lat wstecz przysługuje 
wstrzymana emerytura
W razie zaginięcia emeryta, a następnie sądowego uznania go za zmarłego, uprawnie-
ni członkowie rodziny mają roszczenie do organu rentowego o wypłatę niezrealizowa-
nego świadczenia za okres 3 lat wstecz – licząc od dnia uznania emeryta za zmarłego 
(wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2015 r., II UK 144/14).

J.M. pobierał emeryturę od 1980 r. W maju 2004 r. 
mężczyzna zaginął. O tym fakcie organ rentowy zo-
stał poinformowany przez córkę emeryta w sierpniu 
2004 r. Od września 2004 r. decyzją ZUS wypłata 
emerytury została wstrzymana. 

4 lutego 2011 r. sąd rejonowy uznał J.M. za zmar-
łego z dniem 1 stycznia 2010 r.  Wyrok uprawomoc-
nił się 26 lutego 2011 r. W kwietniu 2011 r. córka 
J.M. wystąpiła do ZUS o wypłatę niezrealizowane-
go świadczenia za lata 2004–2010. ZUS odmówił 
prawa do świadczenia, powołując się m.in. na upływ 
ustawowego terminu do złożenia wniosku. Wskutek 
wniesionego przez kobietę odwołania sprawa trafi-
ła do sądu. 

Stanowiska sądów  
i Sądu Najwyższego

Sąd okręgowy oddalił odwołanie. Sąd apelacyjny 
uchylił zaskarżony przez córkę emeryta wyrok sądu 
I instancji oraz decyzję ZUS i przekazał sprawę or-
ganowi rentowemu do ponownego rozpoznania. ZUS 
jednak ponownie wydał decyzję odmowną. Wsku-
tek odwołania wnioskującej o świadczenie sprawa po 
raz kolejny trafiła na wokandę. Sąd okręgowy tak jak 
poprzednio podzielił stanowisko ZUS, zaś sąd II in-
stancji uznał argumentację wnioskującej częściowo 
za zasadną. Zdaniem sądu apelacyjnego, córka eme-
ryta uznanego za zmarłego ma roszczenie o wypłatę 
niezrealizowanego świadczenia za okres 3 lat wstecz 
– licząc od dnia uznania za zmarłego. W pozostałym 
zakresie roszczenie oddalił.

Skargi kasacyjne od wyroku sądu apelacyjnego 
wniosły obie strony. Na rozprawie przed Sądem Naj-
wyższym (dalej: SN) pełnomocnik kobiety dowodził, 

że powinna ona uzyskać niezrealizowane świadcze-
nie za okres 2004–2010, a nie tylko za 3 lata. SN od-
dalił skargi kasacyjne obu stron.  

SN uznał, że podstawą roszczeń córki emeryta jest 
art. 136 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1682). Zdaniem SN przepis ten powinien być in-
terpretowany szeroko i należy odnosić go nie tylko 
do sytuacji, gdy po wystąpieniu o przyznanie świad-
czenia wnioskodawca zmarł, ale również wtedy, gdy 
śmierć uprawnionego nastąpiła już po przyznaniu 
prawa do emerytury.

W ustnym uzasadnieniu wyroku SN podkreślał 
również, że prawo następców prawnych do świadcze-
nia niezrealizowanego ma charakter wtórny w sto-
sunku do prawa uprawnionego emeryta. Tym samym 
skoro roszczenie emeryta, któremu wstrzymano wy-
płatę emerytury, byłoby ograniczone do uzyskania 
świadczenia za okres 3 lat wstecz, to uprawnienie 
członka rodziny występującego o niezrealizowane 
świadczenie nie może iść dalej. 

Wnioski z wyroku

Jeśli zaginiona, a następnie uznana za zmarłą 
jest osoba z przyznanym prawem do emerytury, 
uprawnieni członkowie rodziny mają roszczenie 
do organu rentowego o wypłatę niezrealizowane-
go świadczenia. Uprawniony może wystąpić do ZUS 
w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 
wyroku o uznanie za zmarłego. Roszczenie obejmuje 
niezrealizowane świadczenie za okres 3 lat wstecz, li-
cząc od dnia uznania za zmarłego. 
 n

roszczenie o niezrealizowane świadczenie Z  WokanDY
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ściĄGaWka Dla kaDRoWEGo rozwiązanie umowy o pracę 

odwołanie pracownika od rozwiązania 
umowy o pracę na czas określony 
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rozwiązanie umowy o pracę ściĄGaWka Dla kaDRoWEGo

odwołanie pracownika od rozwiązania 
umowy o pracę na czas nieokreślony 
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PRaWo W JEDnoStkacH buDŻEtoWYcH 

Prawo w jednostkach 
budżetowych 

kiedy jest dopuszczalne przeniesienie 
pracownika samorządowego i nauczyciela

LESZEK JaWorSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa samorządowego

MaGDaLENa KaSprZaK – prawnik, wykładowca, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specja-
lista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Procedura zmiany stanowiska lub miejsca świadczenia pracy pracowników samorzą-
dowych i nauczycieli jest mocno sformalizowana. Tryb przeniesienia pracownika sa-
morządowego zależy przede wszystkim od tego, czy dany pracownik jest zatrudniony 
na stanowisku urzędniczym, czy też pracuje na stanowisku nieurzędniczym. Także prze-
niesienie nauczyciela do pracy w innej szkole możliwe jest na dwa sposoby: za zgodą 
nauczyciela lub bez takiej zgody.

Okoliczności i warunki, na jakich może dojść do 
przeniesienia służbowego pracownika samorządo-
wego, określają przepisy ustawy o pracownikach 
samorządowych.

Przeniesienie służbowe pracownika 
samorządowego

Pracownika samorządowego zatrudnionego na 
stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym) 
można przenieść do pracy w innej jednostce, w tej 
samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza 
to interesu dotychczasowego pracodawcy oraz 
przemawiają za tym ważne potrzeby jednostki 
przejmującej pracownika (art. 22 ustawy o pra-
cownikach samorządowych). Przeniesienia moż-
na dokonać tylko na wniosek pracownika lub za 
jego zgodą. Wola pracownika, umożliwiająca 
skuteczne przeniesienie, powinna być wyrażona 
na piśmie.

  Przeniesienie pracownika 
samorządowego zatrudnionego 
na stanowisku urzędniczym 
do pracy w innej jednostce jest 
możliwe na jego wniosek lub 
za jego zgodą.

Jeśli chodzi o formę, to przeniesienie pracow-
nika między dwiema jednostkami samorządowymi 
następuje w drodze porozumienia pracodawców. 
Jest to szczególny tryb, który umożliwia szybką 
zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania 
dotychczasowej umowy. W wyniku takiego prze-
niesienia nie jest zatem sporządzana nowa umowa 
o pracę. Treść dotychczasowej umowy ulega jedy-
nie modyfikacji w zakresie określenia pracodawcy 
oraz miejsca świadczenia stosunku pracy. Dodat-
kowo zmianie mogą ulec inne warunki świadczenia 
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stosunku pracy – np. nazwa zajmowanego przez 
pracownika stanowiska, wysokość wynagrodzenia 
czy zakres powierzonych obowiązków.

Przykład
Urzędnik zatrudniony na zastępstwo ma zostać 
przeniesiony do innego urzędu w ramach prze-
niesienia służbowego. W nowym miejscu pra-
cy pracownik ma objąć stanowisko obsadzane 
w drodze powołania. W takim przypadku prze-
niesienie pracownika będzie dopuszczalne, jeżeli 
w nowym miejscu pracy obejmie on stanowisko 
obsadzane w drodze umowy o pracę.
Przeniesienie służbowe można stosować do pra-
cowników zatrudnionych na czas nieokreślo-
ny, na czas określony oraz na zastępstwo. Tryb 
przeniesienia urzędnika samorządowego do in-
nej jednostki ma jednak zastosowanie wyłącznie 
do pracowników samorządowych zatrudnianych 
na podstawie umowy o pracę – przed przeniesie-
niem i po przeniesieniu. Nie można zatem na jego 
podstawie przenieść pracownika na stanowisko 
obsadzane na podstawie powołania (skarbni-
ka jednostki samorządu terytorialnego, zastęp-
cy wójta, burmistrza, prezydenta miasta) ani na 
stanowisko obsadzane na podstawie wyboru 
(członka zarządu powiatu lub województwa). 

Konsekwencją przeniesienia pracownika samo-
rządowego zatrudnionego na stanowisku urzęd-
niczym (w tym kierowniczym stanowisku urzęd-
niczym) jest również przekazanie akt osobowych 
(wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach zwią-
zanych ze stosunkiem pracy) do jednostki, w któ-
rej pracownik ma być zatrudniony. W związku 
z tym, że nie następuje rozwiązanie dotychczaso-
wego stosunku pracy, pracownikowi nie wydaje się 
świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie. 
Wynika to z faktu, że jego stosunek pracy jest kon-
tynuowany – tylko w innym miejscu.

  Przeniesienie pracownika 
samorządowego zatrudnionego 
na stanowisku urzędniczym 
nie powoduje rozwiązania 
dotychczasowego stosunku 
pracy.

Likwidacja stanowiska  
i przeniesienie urzędnika

W przypadku reorganizacji jednostki urzędnika 
można przenieść na inne stanowisko odpowiadają-
ce jego kwalifikacjom – jeżeli ze względu na li-
kwidację zajmowanego stanowiska nie jest moż-
liwe dalsze jego zatrudnianie na tym stanowisku 
(art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych).

Aby mogło nastąpić przeniesienie pracownika 
samorządowego w takim trybie, muszą być speł-
nione dwie przesłanki. Po pierwsze – musi nastą-
pić likwidacja stanowiska zajmowanego dotych-
czas przez pracownika, a po drugie – stanowisko, 
na które jest on przenoszony, powinno odpowiadać 
jego kwalifikacjom.

Przykład
Pracodawca w związku z reorganizacją jednostki sa-
morządowej przeniósł urzędnika na inne stanowisko, 
nie pytając go o zgodę na takie przeniesienie. Praco-
dawca postąpił prawidłowo, bowiem art. 23 ustawy 
o pracownikach samorządowych nie uzależnia takie-
go przeniesienia od decyzji przenoszonego urzędnika. 
Pracodawca sam podejmuje decyzję w tej sprawie 
i informuje o tym fakcie pracownika. Pracownik może 
odmówić wykonania polecenia pracodawcy przenie-
sienia na inne stanowisko – decyzja taka będzie jed-
nak skutkowała rozwiązaniem umowy o pracę.

Przenoszony pracownik, który na nowym stano-
wisku otrzymywałby niższe wynagrodzenie niż na 
poprzednio zajmowanym, zachowuje prawo do do-
tychczasowego wynagrodzenia przez 6 miesięcy. 
Okres ten liczony jest od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pracownik został przeniesiony.

  Urzędnik przeniesiony w ramach 
reorganizacji jednostki na 
inne stanowisko zachowuje 
prawo do dotychczasowego 
wynagrodzenia przez 6 miesięcy.

Przykład
W związku z reorganizacją urzędu pracownik zo-
stał przeniesiony na inne, nieznacznie niżej wyna-
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gradzane stanowisko. Pracodawca po upływie 
6 miesięcy nie wręczył mu wypowiedzenia zmie-
niającego warunki pracy i płacy. Pracodawca po-
stąpił prawidłowo, bowiem art. 23 ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych gwarantuje 
przenoszonemu pracownikowi prawo do dotych-
czasowego wynagrodzenia tylko przez okres 
6 miesięcy. Po jego upływie pracodawca nie musi 
składać jakichkolwiek oświadczeń, aby zacząć 
wypłacać pracownikowi wynagrodzenie należne 
mu na nowym stanowisku. W szczególności nie 
ma potrzeby składania pracownikowi wypowie-
dzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Wa-
runki wynagradzania pracownika zmieniły się bo-
wiem już w momencie przeniesienia pracownika.

W wyjątkowych sytuacjach – gdy pracodawca 
dokona przeniesienia pracownika samorządowego 
mimo braku do tego przesłanek – pracownik może 
skierować sprawę na drogę sądową. Z sytuacją taką 
mielibyśmy przykładowo do czynienia, gdyby pra-
codawca przeniósł pracownika na inne stanowisko, 
mimo braku likwidacji dotychczas zajmowanego 
przez niego stanowiska lub gdyby powierzył mu 
stanowisko nieodpowiadające jego kwalifikacjom.

Okresowe przeniesienie pracownika 
do innej pracy

Jeśli wymagają tego potrzeby jednostki, pracowniko-
wi samorządowemu można powierzyć – na okres do 
3 miesięcy w roku kalendarzowym – wykonywanie 
innej pracy niż określona w umowie o pracę (art. 21 
ustawy o pracownikach samorządowych). Warun-
kiem takiego okresowego przeniesienia pracownika 
jest, aby powierzona pracownikowi praca była zgod-
na z posiadanymi przez niego kwalifikacjami.

Przykład
Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie po-
wołania pracodawca okresowo powierzył wyko-
nywanie innej pracy, tak jak pracownikom zatrud-
nionym na umowy o pracę. Pracodawca postąpił 
prawidłowo, ponieważ dopuszczalność okresowe-
go powierzenia pracownikom samorządowym in-
nej pracy, niż wynika to z łączącej strony umowy, 
dotyczy również pracowników zatrudnionych na 

podstawie powołania i wyboru. Dodatkowo po-
wierzenie innej pracy obejmuje wszystkich pra-
cowników samorządowych – czyli zarówno tych 
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kie-
rowniczych urzędniczych, jak i doradców i asysten-
tów czy pracowników pomocniczych i obsługi.

W całym okresie wykonywania innej pracy pra-
cownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne 
do wykonywanej pracy – lecz nie niższe od dotych-
czasowego.

  Pracownik samorządowy, 
któremu powierzono 
wykonywanie innej pracy 
niż określona w umowie 
o pracę, nie może otrzymywać 
wynagrodzenia niższego 
od dotychczasowego.

Przeniesienie jako forma awansu

Pracownik samorządowy, który wykazuje inicjaty-
wę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiąz-
ki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko 
(art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych). 
Takie przeniesienie nazywane jest awansem we-
wnętrznym – a to oznacza, że możliwe jest jedynie 
w ramach tej samej jednostki organizacyjnej. Do-
datkowo dotyczy tylko stanowisk w ramach tej sa-
mej grupy zawodowej.

Przykład
Kierownik jednostki planuje przenieść w ramach 
awansu wewnętrznego pracownika zatrudnione-
go na stanowisku kierownika kancelarii na stano-
wisko referenta. Pracodawca nie może w taki spo-
sób przenieść pracownika, ponieważ nie można 
w trybie awansu wewnętrznego przenieść pra-
cownika zajmującego stanowisko należące do 
niższej kategorii na stanowisko urzędnicze. Pra-
cownik zatrudniony jako kierownik kancelarii zaj-
muje stanowisko należące do grupy stanowisk 
pomocniczych i obsługi. Natomiast stanowisko 
referenta jest już stanowiskiem urzędniczym.
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Oznacza to, że pracownik zatrudniony na stano-
wisku technicznym nie może zostać w ten spo-
sób awansowany na stanowisko urzędnicze. Taki 
awans byłby możliwy dopiero po przeprowadze-
niu naboru. Nie ma natomiast przeszkód, aby pra-
cownik został w drodze awansu wewnętrznego 
przeniesiony na wyższe stanowisko z grupy sta-
nowisk pomocniczych i obsługi.

Podstawą przeniesienia pracownika na wyższe 
stanowisko (w ramach tej samej grupy stanowisk) 
będzie wskazanie, że pracownik, wykonując swo-
ją pracę, wykazuje się inicjatywą i sumiennością. 
Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 
nie określają, według jakich dokładnie kryteriów 
będzie podejmowana decyzja o awansie pracow-
nika. Należy zatem przyjąć, że poza zaangażo-
waniem i bardzo dobrymi wynikami w pracy pra-
cownik powinien posiadać również wymagane na 
nowym stanowisku kwalifikacje. Dopiero spełnie-
nie tych warunków umożliwia awansowanie pra-
cownika. Decyzja w sprawie przeniesienia pracow-
nika na wyższe stanowisko należy do kierownika 
jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.

Zmiana stanowiska przeniesionego pracownika 
powinna zostać potwierdzona pisemnie przez pra-
codawcę. Wszelkie zmiany warunków wykonywa-
nej pracy (stanowisko, wynagrodzenie czy zakres 
obowiązków) powinny być dodatkowo wprowadzo-
ne aneksem do dotychczasowej umowy.

  Jednym z kryteriów 
podejmowania decyzji 
o przeniesieniu pracownika na 
wyższe stanowisko powinny być 
m.in. kwalifikacje wymagane 
na nowym stanowisku.

Przeniesienie nauczyciela

Wszystkie przypadki, w których możliwe jest prze-
niesienie nauczyciela, posiadają wspólną cechę do-
tyczącą ciągłości nawiązanego z nauczycielem sto-
sunku pracy. Różnią je tylko tryb i powody zmiany 
stanowiska pracy. Nauczyciel może być przeniesio-
ny do pracy w innej szkole za swoją zgodą lub bez 
takiej zgody. Pedagog może być także – na swój 

wniosek – przeniesiony w stan nieczynny w przy-
padku częściowej likwidacji szkoły albo w razie 
zmian organizacyjnych powodujących zmniejsze-
nie liczby oddziałów w szkole lub w razie zmian 
planu nauczania, uniemożliwiających dalsze za-
trudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Przeniesienie na własną prośbę 
lub z urzędu

Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podsta-
wie mianowania na własną prośbę lub z urzędu za 
jego zgodą na inne stanowisko, do innej szkoły lub do 
innej miejscowości przewiduje art. 18 ustawy – Karta 
Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela). Z trybu tego 
mogą skorzystać jedynie nauczyciele mianowani i dy-
plomowani, zatrudnieni na podstawie mianowania.

Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego jego 
stosunek pracy na nowym stanowisku jest kontynu-
acją poprzedniego – a tym samym jest stosunkiem pra-
cy z mianowania (np. wyrok SN z 25 stycznia 2007 r., 
I PK 195/06, Pr. Pracy 2007/4/33). Nie jest więc ko-
nieczne rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy 
i nawiązanie kolejnego na nowym stanowisku.

  Stosunek pracy mianowanego 
nauczyciela jest kontynuowany 
po przeniesieniu i nadal jest 
stosunkiem pracy z mianowania.

Jeśli zmiana miejsca pracy nastąpiła z urzędu, 
a nowe miejsce pracy znajduje się w innej miejsco-
wości – nauczycielowi należy zapewnić mieszkanie 
oraz pracę dla współmałżonka (jeżeli jest on również 
nauczycielem). Powierzchnia przyznanego lokalu 
zależy od stanu rodzinnego przenoszonego nauczy-
ciela. Nauczycielowi należy również pokryć koszty 
przeniesienia według zasad określonych w przepisach 
dotyczących pracowników urzędów państwowych 
(chodzi o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów 
z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warun-
ków wypłacania świadczeń urzędnikom państwo-
wym przeniesionym do pracy w innej miejscowości 
– Dz.U. Nr 66, poz. 597). Oprócz powyższych upraw-
nień nauczycielowi przysługuje również zwolnienie 
od pełnienia obowiązków służbowych na okres nie 
dłuższy niż 7 dni (art. 21 Karty Nauczyciela).

Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na pod-
stawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrek-
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tor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesio-
ny – po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę 
szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, staro-
sty lub marszałka województwa) i za zgodą dyrekto-
ra szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W przypadku negatywnej decyzji dyrektora na-
uczyciel może rozwiązać stosunek pracy z końcem 
roku szkolnego (z 3-miesięcznym wypowiedze-
niem), a od następnego roku będzie mógł nawiązać 
stosunek pracy w nowej szkole.

Możliwe jest przeniesienie nauczyciela do szko-
ły prowadzonej przez inny organ niż ten, który 
prowadzi dotychczasową placówkę, w której jest 
on zatrudniony. Wówczas niezbędne jest zaopinio-
wanie przeniesienia przez obydwa organy (organ 
właściwy dla dotychczasowej i dla nowej szkoły). 
W akcie przeniesienia należy wskazać nowego pra-
codawcę, miejsce wykonywania pracy (jeżeli ulegają 
zmianie), stanowisko, na jakie nauczyciel jest prze-
noszony, oraz datę przeniesienia.

Przeniesienia nauczyciela religii, który otrzy-
mał (na podstawie odrębnych przepisów) skiero-
wanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, 
do której nauczyciel otrzymał skierowanie – w po-
rozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczy-
ciel był dotąd zatrudniony, i po zawiadomieniu or-
ganów prowadzących te szkoły.

Przeniesienie nauczyciela w trybie określonym 
w art. 18 Karty Nauczyciela nie powoduje rozwią-
zania dotychczasowego stosunku pracy. Zmienia 
się jedynie pracodawca. Dlatego też nauczyciel nie 
otrzymuje świadectwa pracy. Do nowej placów-
ki przekazuje się natomiast teczkę akt osobowych 
nauczyciela (§ 9 rozporządzenia w sprawie zakre-
su prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).

  W razie przeniesienia z urzędu 
lub na prośbę nauczyciela 
nie jest konieczne rozwiązanie 
stosunku pracy i ponowne jego 
nawiązanie w nowej szkole.

Zmiana stanowiska pracy bez zgody 
nauczyciela

W przypadku konieczności zapewnienia szko-
le obsady na stanowisku nauczyciela z wymaga-

nymi kwalifikacjami, odpowiadającymi potrze-
bom programowym tej szkoły – organ prowadzący 
może przenieść nauczyciela zatrudnionego na pod-
stawie mianowania do tej szkoły bez jego zgody. 
Nie może to jednak nastąpić na okres dłuższy niż 
3 lata. Po tym terminie nauczycielowi przysługuje 
prawo powrotu na uprzednio zajmowane stanowi-
sko (art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Wyboru nauczyciela do przeniesienia doko-
nuje organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwa-
gę potrzeby prowadzonych placówek. Organ 
prowadzący określa ponadto zasady rozliczania ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 
(art. 42 ust. 7 pkt 1 Karty Nauczyciela).

W przypadku przeniesienia nauczyciela do pra-
cy w innej szkole w innej miejscowości, nauczycie-
lowi przysługuje: 

■n 4-dniowy tydzień pracy, 
■n dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% 

wynagrodzenia zasadniczego,
■n zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.

Przepisy Karty Nauczyciela nie nakładają na or-
gan prowadzący szkołę żadnych dodatkowych obo-
wiązków, jak np. zasięgania opinii dyrektora czy 
konsultacji w kwestii wyboru nauczyciela i jego 
przeniesienia do pracy w innej miejscowości.

Nauczyciel ma obowiązek świadczyć pracę 
w szkole, do której został przeniesiony. Niespeł-
nienie tego obowiązku może skutkować odpowie-
dzialnością dyscyplinarną. Świadczenie pracy 
przez nauczyciela w innej szkole jest możliwe 
tylko na stanowisku nauczyciela, do którego ma 
on wymagane kwalifikacje. O wymogu wykony-
wania przez nauczyciela pracy zgodnej z posiada-
nymi kwalifikacjami stanowi wprost art. 9 ust. 1 
pkt 1 Karty Nauczyciela, według którego stanowi-
sko nauczyciela może zajmować osoba, która m.in. 
ma wyższe wykształcenie z odpowiednim przygo-
towaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład 
kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stano-
wisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

Skutki przeniesienia nauczyciela

W orzecznictwie sądowym istnieją rozbieżności in-
terpretacyjne dotyczące skutków przeniesienia na-
uczyciela mianowanego do innej szkoły bez jego 
zgody. Sąd Najwyższy przyjmował, że przeniesie-
nie do pracy w innej szkole nie powoduje rozwią-
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zania stosunku pracy ze szkołą, w której nauczy-
ciel był zatrudniony przed przeniesieniem, a jedynie 
prowadzi do przekształcenia treści nauczycielskie-
go stosunku pracy w zakresie miejsca wykonywa-
nia pracy (uchwała SN z 24 marca 1983 r., III PZP 
8/83, OSNC 1983/9/130, patrz: www.ekspert.3.in-
forlex.pl). Również w uchwale z 14 stycznia 1983 r. 
(III PZP 64/82, OSNC 1983/8/109) Sąd Najwyższy 
uznał tę instytucję za swego rodzaju delegację zbli-
żoną do czasowego powierzenia pracownikowi innej 
pracy niż określona w umowie o pracę. 

W uchwale z 18 stycznia 1996 r. (I PZP 37/95, 
OSNP 1996/18/262, patrz: www.ekspert.3.inforlex.
pl) Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że skierowa
nie mianowanego nauczyciela w trybie art. 19 ust. 1 
Karty Nauczyciela powoduje ustanie dotychczasowe
go i nawiązanie nowego stosunku pracy na czas nie
określony w placówce, do której został skierowany. 

Radykalna zmiana tego kierunku orzecznictwa 
nastąpiła w uchwale Sądu Najwyższego z 11 lu-
tego 2004 r. (III PZP 14/2003, OSNP 2005/4/50, 
patrz: www.ekspert.3.inforlex.pl). W orzeczeniu 
tym stwierdzono, że przeniesienie mianowanego na
uczyciela bez jego zgody do innej szkoły przez organ 
prowadzący szkołę w trybie art. 19 ust. 1 Karty Na
uczyciela nie powoduje nawiązania nowego stosun
ku pracy. Przeniesienie nauczyciela mianowanego 
do pracy w innej placówce stanowi modyfikację tre-
ści stosunku pracy. Polega ona na czasowej zmianie 
miejsca świadczenia pracy. Do zmiany warunków 
pracy dochodzi z urzędu, bez zgody nauczyciela.

Przykład
Nauczyciel języka angielskiego, zatrudniony na 
podstawie mianowania w gimnazjum, został 
przez burmistrza przeniesiony na 3 lata do placów-
ki w innej miejscowości. Po upływie 2 lat wójt z po-
wrotem przeniósł nauczyciela do zatrudniającej go 
wcześniej placówki. Uzasadnieniem tej decyzji było 
zwolnienie etatu w tej szkole i konieczność zapew-
nienia obsady kadrowej na stanowisku nauczycie-
la języka angielskiego. Pedagog wystąpił do sądu 
o uznanie skrócenia przeniesienia za bezskutecz-
ne. Jego żądanie zostało oddalone. Sąd stwierdził, 
że czynność burmistrza jest zgodna z art. 19 Karty 
Nauczyciela. Przepis ten umożliwia organowi nad-
zorującemu szkołę prowadzenie racjonalnej polity-
ki obsady etatów nauczycieli w szkołach funkcjo-
nujących na obszarze gminy.

  Według najnowszej linii 
orzecznictwa przeniesienie 
nauczyciela bez jego zgody 
do innej szkoły powoduje 
wyłącznie zmianę treści stosunku 
pracy w zakresie miejsca 
wykonywania jego obowiązków.

Skutki częściowej likwidacji szkoły

W sytuacji całkowitej likwidacji szkoły dyrektor 
szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy. 

W razie częściowej likwidacji szkoły albo w ra-
zie zmian organizacyjnych powodujących zmniej-
szenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu 
nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnia-
nie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrek-
tor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy lub 
na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nie-
czynny (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi sto-
sunku pracy z powyższych przyczyn dyrektor 
szkoły musi powiadomić zakładową organizację 
związkową reprezentującą nauczyciela. Może ona 
w terminie 7 dni zgłosić na piśmie dyrektorowi 
swoje zastrzeżenia co do zamiaru wypowiedzenia 
stosunku pracy. Ostateczna decyzja o wypowiedze-
niu stosunku pracy następuje po rozpatrzeniu sta-
nowiska organizacji związkowej. 

Z zastosowaniem art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Na-
uczyciela często wiąże się konieczność wyboru na-
uczycieli do zwolnienia. Konsultacja związkowa 
jest więc procedurą przydatną przy ocenie zastoso-
wania kryteriów zwolnienia z pracy nauczycielskiej. 
Może ona prowadzić do innego ukształtowania kry-
teriów i wyboru (wskazania) konkretnych nauczy-
cieli do zwolnienia z pracy (wyrok SN z 12 listo-
pada 2008 r., I PK 79/08, OSNP 2010/9–10/111; 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Umowa na czas określony, w sytuacji wskazanej 
w art. 20 Karty Nauczyciela, ulega rozwiązaniu za 
2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 411 § 2 usta-
wy – Kodeks pracy).

Wypowiedzenie jest bezskuteczne, jeżeli na-
uczyciel w ciągu 30 dni od doręczenia wypowie-
dzenia stosunku pracy złoży pisemny wniosek 
o przeniesienie w stan nieczynny. Wniosek nauczy-
ciela jest wiążący dla dyrektora szkoły. O możli-
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wości przejścia w stan nieczynny dyrektor szko-
ły musi poinformować nauczyciela. Informacja 
taka może być przekazana w piśmie zawierają-
cym oświadczenie woli o wypowiedzeniu stosun-
ku pracy. Nauczyciel nie ma natomiast obowiązku 
złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczyn-
ny przed wypowiedzeniem mu zatrudnienia oraz 
nie jest związany wyznaczonym mu przez dyrek-
tora szkoły terminem złożenia tego wniosku (wy-
rok SN z 18 grudnia 2002 r., I PK 15/2002, OSNP 
2004/12/207).

  Złożenie przez nauczyciela 
wniosku o przeniesienie 
w stan nieczynny powoduje, 
że wypowiedzenie stosunku 
pracy staje się bezskuteczne.

Przeniesienie w stan nieczynny dotyczy nauczy-
cieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umo-
wy o pracę na czas nieokreślony. Możliwe jest ono 
wyłącznie w przypadku zatrudnienia nauczycie-
la w pełnym wymiarze zajęć (wyrok SN z 16 maja 
2006 r., I PK 213/05, OSNP 2007/11–12/153). 

Przeniesienie nauczyciela będącego członkiem 
zarządu zakładowej organizacji związkowej w stan 

nieczynny może nastąpić tylko po uprzednim uzy-
skaniu na to zgody zarządu.

Do przeniesienia nauczyciela w stan nieczyn-
ny nie odnosi się warunek polegający na obowiąz-
ku zachowania przez szkołę 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, powodującego rozwiązanie stosun-
ku pracy z końcem roku szkolnego. Oświadczenie 
dyrektora szkoły o przeniesieniu w stan nieczyn-
ny wywołuje skutek z chwilą dotarcia do nauczy-
ciela. Najwcześniej od tego momentu rozpoczyna 
bieg 6-miesięczny termin przewidziany na wygaś-
nięcie stosunku pracy. Dyrektor szkoły może jednak 
w oświadczeniu ustalić późniejszą datę rozpoczęcia 
tego okresu (wyrok SN z 21 września 2001 r., I PKN 
631/00, OSNP 2003/17/414; patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl).

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2009 r. 
(I PK 118/09, OSNP 2011/13–14/171) wyjaśnił, 
że istota przywrócenia do pracy służy zakończe-
niu stanu nieczynnego (przywróceniu do czynnego 
wykonywania pracy nauczyciela) w czasie istnie-
nia stosunku pracy. Nie jest to więc przywrócenie 
do pracy po ustaniu zatrudnienia.

Przywrócenie do pracy według art. 20 ust. 7 Karty 
Nauczyciela nie musi oznaczać przywrócenia na po-
przednich warunkach, ponieważ może ono dotyczyć 
innego stanowiska, jeśli nauczyciel ma do tego wy-
magane kwalifikacje. W takim przypadku przywró-

Wzór przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny

......……………………………………….. Falice, 4 czerwca 2014 r.
 (pieczątka szkoły)

......………………………………………..
 (nr sprawy)

      Pani Marianna Malinowska
      nauczyciel
      w Szkole Podstawowej
      w Nowych Dworach z filią w Falicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) 
i w związku z Pani wnioskiem z 31 maja 2014 r., przenoszę Panią w stan nieczynny od 4 czerwca 2014 r. Powodem prze-
niesienia jest likwidacja filii w Falicach Szkoły Podstawowej w Nowych Dworach uniemożliwiająca dalsze zatrudnianie 
Pani w pełnym wymiarze zajęć.
W czasie pozostawania w stanie nieczynnym zachowa Pani prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych świad-
czeń pracowniczych, zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela i przepisami wykonawczymi. Z upływem 6-miesięcznego 
okresu przebywania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa z mocy prawa.
Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Lublinie 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 ......………………………………………..
 (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)
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cenie do pracy będzie oznaczało ponowne (czynne) 
zatrudnienie w szkole – ale na innym stanowisku. Po-
nadto Sąd Najwyższy podkreślił, że dyrektor szkoły 
– w razie zaistnienia określonych w nim przesłanek 
– ma obowiązek przywrócić nauczyciela do pracy (do 
jej czynnego wykonywania) z urzędu, a nie na żąda-
nie pracownika. Realizacja tego obowiązku nie zale-
ży od wniosku nauczyciela. Jest to zrozumiałe, skoro 
to właśnie dyrektor – dysponujący znajomością sytu-
acji kadrowej i potrzeb szkoły – może najpełniej i we 
właściwym momencie ocenić, czy powstały możli-
wości ponownego podjęcia przez nauczyciela pracy 
w pełnym wymiarze zajęć, podczas gdy nauczyciel 
pozostający z reguły poza szkołą nie ma takiej wie-
dzy. Za taką interpretacją treści art. 20 ust. 7 Karty 
Nauczyciela przemawia m.in. to, że odmowa podję-
cia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie 
stosunku pracy z dniem odmowy. Unormowanie to 
byłoby pozbawione sensu, gdyby warunkiem rozwa-
żanego przywrócenia był wniosek nauczyciela.

  Przywrócenie do pracy 
nauczyciela w stanie nieczynnym 
może oznaczać zatrudnienie 
na innym stanowisku w szkole.

Z upływem 6-miesięcznego okresu pozostawa-
nia w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. 
Wygaśnięcie – podobnie jak wypowiedzenie sto-
sunku pracy – powoduje dla nauczyciela skutki, ja-
kie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosun-
ku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

Prawa do stanu nieczynnego nie będzie miał 
nauczyciel całkowicie likwidowanej szkoły. Uza-
sadnione jest to tym, że stan nieczynny nie jest 
rozwiązaniem stosunku pracy. Nauczyciel nadal 
bowiem korzysta z praw pracowniczych. Jest to 
niemożliwe w sytuacji, gdy placówka, która te pra-
wa miałaby zapewnić, zostałaby zlikwidowana.

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny za-
chowuje, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, 

prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadni-
czego bez innych składników wynagrodzenia (np. 
dodatku za wysługę lat). Zachowuje prawo do do-
datku wiejskiego, a także do nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego. Przysługują mu także inne 
świadczenia pracownicze – np. prawo do urlopu 
wypoczynkowego. Stan nieczynny nie wyklucza 
udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania 
zdrowia. Możliwe jest udzielenie tego urlopu na 
okres nie dłuższy jednak niż do czasu wygaśnięcia 
stosunku pracy. Urlop ten nie ma znaczenia dla sku-
teczności aktu przeniesienia (wyrok SN z 14 lipca 
1999 r., I PKN 156/99, OSNP 2000/19/714).

  Nauczyciel przeniesiony 
w stan nieczynny zachowuje 
prawo do comiesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego 
oraz do innych świadczeń 
pracowniczych.

 
W razie powstania możliwości ponownego pod-

jęcia pracy przez nauczyciela pozostającego w sta-
nie nieczynnym w pełnym wymiarze zajęć na czas 
nieokreślony, dyrektor szkoły ma obowiązek przy-
wrócić go do pracy w pierwszej kolejności. Odmo-
wa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wy-
gaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

W szczególnych przypadkach – podyktowa-
nych koniecznością realizacji zadań dydaktycz-
nych czy wychowawczo-opiekuńczych – nauczy-
ciel pozostający w stanie nieczynnym może (na 
swój wniosek lub wniosek dyrektora szkoły) pod-
jąć pracę – zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami 
– w niepełnym lub pełnym wymiarze zajęć, jednak 
na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. 
Z tytułu wykonywanej pracy nauczycielowi przy-
sługuje wynagrodzenie niezależnie od wynagro-
dzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym. 
W celu wykonywania takiej pracy nauczyciel za-
wiera umowę o pracę na czas określony.

 n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 9, 18–21, 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198),
ff art. 411 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff art. 20–23 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202),
ff § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumenta-
cji 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).
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Rozliczenie roczne w Pit-11 i Pit-40 
za 2014 r. – praktyczna instrukcja

MarIUSZ pIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie biura rachunkowe i pracodawcy, rozliczający podatek za 
więcej niż 5 osób, muszą dostarczać PIT-y do urzędów skarbowych w formie elektronicz-
nej. Podmioty przygotowujące PIT-11 i PIT-40 za 2014 r. na papierze musieli je złożyć we 
właściwych urzędach do 2 lutego 2015 r. 

Informację PIT-11 mają obowiązek wystawiać płat-
nicy (osoby fizyczne, prawne, jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej) pobiera-
jący zaliczki na podatek dochodowy od osób, które 
uzyskują od nich przychody w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (da-
lej: ustawa o pdof). Chodzi tu m.in. o opodatkowane 
na ogólnych zasadach przychody ze stosunku pracy 
i służbowego, z umów cywilnoprawnych czy uzy-
skane z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, 
kontraktów menedżerskich lub podobnych umów. 

Zmiany od 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy podatku dochodowe-
go od osób fizycznych muszą co do zasady wysy-
łać PIT-11 i PIT-40 do urzędu skarbowego w formie 
elektronicznej.

Z obowiązku elektronicznego dostarczania do fi-
skusa ww. formularzy podatkowych zwolnieni są je-
dynie płatnicy, którzy są zobowiązani sporządzić in-
formacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok 
dla nie więcej niż 5 podatników. W przypadku dru-
ków składanych w trakcie roku liczbę podatników 
wyznacza się, uwzględniając wszystkich podatni-
ków od początku roku do dnia przygotowania do-
kumentu, który ma być dostarczony do konkretnego 
urzędu skarbowego.

Z formy pisemnej składania deklaracji podatko-
wych nie będą mogli korzystać natomiast przed-
siębiorcy wykonujący działalność gospodarczą 
obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w ro-
zumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
(chodzi tu o biura rachunkowe). W ich przypadku 
wysyłka elektroniczna musi być stosowana nieza-
leżnie od liczby osób, dla których przygotowywane 
są formularze podatkowe. 

 

  Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie 
biura rachunkowe i pracodawcy, 
rozliczający podatek za więcej 
niż 5 osób, muszą dostarczać PIT-y 
do urzędów skarbowych w formie 
elektronicznej.

Tradycyjna wysyłka PIT-ów (na papierze) wiąże 
się z istotnym ograniczeniem czasowym. Otóż dru-
ki podatkowe dostarczane w ten sposób muszą być 
przekazane do urzędów skarbowych do końca stycz-
nia roku następującego po roku podatkowym. Nie 
dotyczy to jednak PIT-ów adresowanych do podatni-
ka (np. pracownika lub zleceniobiorcy), gdyż te na-
dal muszą być przekazywane do końca lutego roku 
następującego po roku, którego dotyczą.
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Pamiętajmy, że w 2015 r. 31 stycznia oraz 28 lu-
tego przypadają w sobotę. Z tego powodu termin 
przesyłania PIT-11 i PIT-40 za 2014 r.:

■n przypadający na koniec stycznia ulega przesunię-
ciu na poniedziałek 2 lutego 2015 r.,

■n przypadający na koniec lutego ulega przesunię-
ciu na poniedziałek 2 marca 2015 r.

Terminy przesyłania formularzy PIT-11  
i PIT-40 za 2014 r.

Wskazanie, dla 
kogo przeznaczony 

jest druk

Termin dla 
wysyłki drogą 
elektroniczną

Termin dla 
wysyłki w formie 

dokumentu 
papierowego

Urząd skarbowy 2 marca 2015 r. 2 lutego 2015 r.

Podatnik  
(np. pracownik) 

2 marca 2015 r. 2 marca 2015 r.

W przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku 
PIT-11 trzeba wystawić jedynie na pisemny wniosek 
podatnika – w terminie 14 dni od daty wpływu takie-
go wniosku. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby 
płatnik sporządził i doręczył podatnikowi informację 
PIT-11 jeszcze w trakcie roku po ustaniu zatrudnienia, 
nawet bez takiego wniosku.

Płatnicy, którzy zaprzestają prowadzenia działalno-
ści w trakcie roku, mają obowiązek wystawić i prze-
słać PIT-11 do dnia zakończenia działalności. 

Formularze PIT-11 oraz PIT-40 można przekazy-
wać drogą elektroniczną także podatnikom. Warun-
kiem skuteczności takiego przekazania jest zachowa-
nie odpowiedniego wzoru formularza podatkowego 
i opatrzenie go podpisem elektronicznym. Płatnika 
obciąża obowiązek udowodnienia doręczenia pracow-
nikowi wspomnianych deklaracji w przypadku za-
istnienia wątpliwości w tym zakresie. W celach do-
wodowych płatnik może przedstawić elektroniczne 
potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, 
w której została przesłana deklaracja. 

PIT-11 jest podstawą do rozliczenia podatku 
w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do koń-
ca kwietnia i do ustalenia ostatecznej kwoty nadpłaty 
bądź niedopłaty podatku (art. 45 ust. 1 ustawy o pdof). 

Obowiązujący wzór PIT-11 

Formularze PIT-11 za 2014 r. składane w 2015 r. na-
leży przygotowywać według wzoru zawartego w za-
łączniku nr 13 do rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, 
deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących 
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Dane wykazywane w PIT-11 

W informacji PIT-11 płatnik wykazuje podlegające 
opodatkowaniu, otrzymane lub postawione do dys-
pozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze 
(np. wynagrodzenie za pracę, za wykonane zlecenia, 
finansowane przez ZUS zasiłki z ubezpieczenia spo-
łecznego wypłacane przez płatnika) i wartości pie-
niężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w natu-
rze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 
ustawy o pdof). 

Ponadto w formularzu PIT-11 należy wykazać: 
■n koszty uzyskania przychodów w wysokości fak-

tycznie potrąconej w ciągu roku podatkowego 
przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy,

■n kwotę naliczonej i pobranej zaliczki na podatek, 
■n potrącone z przychodu podatnika składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, 
tj. 13,71% podstawy wymiaru, z pominięciem 
składek, których podstawę wymiaru stanowił do-
chód zwolniony z podatku,

■n składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 
nieprzekraczającej 7,75% podstawy ich wymia-
ru, pobrane w danym roku podatkowym zgodnie 
z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, z wyłą-
czeniem składek, których podstawę wymiaru sta-
nowi dochód zwolniony z podatku,

■n w poz. 67 i 69 odpowiednio składki na ubez-
pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowot-
ne (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% pod-
stawy wymiaru składki zdrowotnej) zapłacone 
w Szwajcarii lub w państwach należących do 
Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego. Chodzi tu o składki, których 
podstawą wymiaru jest dochód podlegający opo-
datkowaniu i które za granicą nie zostały potrąco-
ne z dochodu, przychodu lub podatku. 

Miejsce składania deklaracji 

Płatnik podaje w informacji PIT-11 nazwę urzędu 
skarbowego właściwego dla podatnika. Jest to urząd 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podat-
nika, a w przypadku podatnika posiadającego miejsce 
zamieszkania za granicą – urząd właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych. Jeżeli podatnik 
zmieniał miejsce zamieszkania, urzędem właściwym 
jest urząd odpowiedni ze względu na miejsce zamiesz-
kania podatnika 31 grudnia roku podatkowego, za któ-
ry jest sporządzana informacja PIT-11. 
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Przychody 

W informacji PIT-11 powinny zostać ujęte wszelkie-
go rodzaju przychody, które nie zostały zwolnione 
z opodatkowania (art. 9 ust. 1 ustawy o pdof). Bar-
dzo ważne jest właściwe określenie źródła pocho-
dzenia danego przychodu.

Przychody pracowników 

Do przychodów ze stosunku pracy i stosunku służbo-
wego zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pienięż-
ne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź 
ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowa-
nia tych wypłat i świadczeń (art. 12 ust. 1 ustawy 
o pdof). Są to zwłaszcza: wynagrodzenia zasadnicze, 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego ro-
dzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzy-
stany urlop i wszelkie inne dodatki (niezależnie od 
tego, czy ich wysokość została z góry ustalona), a po-
nadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracowni-
ka, jak również wartość innych nieodpłatnych świad-
czeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

Przykład 
Sąd pracy nakazał firmie wypłatę zaległej premii 
na rzecz byłego pracownika. Kwota tej premii zo-
stała wykazana w PIT-11 w rubryce dotyczącej na-
leżności ze stosunku pracy. Postępowanie praco-
dawcy było prawidłowe. 

Przychody osób wykonujących pracę nakładczą 

Osobę wykonującą pracę nakładczą w rozumieniu 
ustawy o pdof uważa się za pracownika, a potocznie 
określa się mianem chałupnika. Pracą nakładczą jest 
praca zlecona przez pracodawcę, wykonywana oso-
biście w domu. Przy obliczaniu zaliczki na podatek 
chałupników stosuje się zryczałtowane koszty uzy-
skania przychodów oraz kwotę zmniejszającą poda-
tek, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie PIT-2. 

Do przychodu osób wykonujących pracę nakład-
czą nie wlicza się wartości surowców i materiałów 
pomocniczych dostarczanych przez te osoby oraz 
zwrotu poniesionych przez nie kosztów z tytułu 
transportu, zużytej energii, opału, konserwacji ma-
szyn i urządzeń itp., jeżeli osoba, na rzecz której jest 
wykonywana praca nakładcza, wypłaca należności 
z tych tytułów (art. 12 ust. 5 ustawy o pdof). 

Przychody osób zatrudnionych na podstawie  
umów cywilnoprawnych lub przepisów ustawy 
– kodeks spółek handlowych 

Często występującym źródłem przychodów jest dzia-
łalność wykonywana osobiście i wywodzące się 
z niej dochody, w tym z tytułu wykonywania usług 
na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie-
ło, uzyskiwane m.in. od osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jed-
nostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej 
niemającej osobowości prawnej, z umów o zarządza-
nie przedsiębiorstwem (tzw. kontrakty menedżerskie) 
oraz za pełnienie funkcji w zarządach i radach nad-
zorczych osób prawnych. 

Wynagrodzenia wypłacone przez płatnika z wy-
żej wymienionych tytułów, które stanowiły podsta-
wę naliczenia i odprowadzenia podatku, należy wy-
kazać w deklaracji PIT-11 w części E, w wierszu nr 6: 
„Działalność wykonywana osobiście, o której mowa 
w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymie-
nionych w wierszu 7) i 7–9 ustawy, w tym z umowy 
zlecenia i o dzieło”. 

W PIT-11 nie wykazuje się należności opodat-
kowanych ryczałtem. Chodzi tu m.in. o przychody 
z działalności wykonywanej osobiście (np. z tytułu 
umowy zlecenia, umowy o dzieło) osiągane przez 
osobę niebędącą pracownikiem, jeżeli kwota na-
leżności określona w umowie zawartej z taką oso-
bą nie przekroczy 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a usta-
wy o pdof). 

Koszty uzyskania przychodów 

Dokonując rozliczenia podatku, w informacji PIT-11 
pracodawca powinien uwzględnić koszty uzyskania 
przychodów, jakie faktycznie zastosował, naliczając 
zaliczkę na podatek za poszczególne miesiące 2014 r. 

  W informacji PIT-11 należy wykazać 
koszty faktycznie uwzględnione 
przez płatnika przy obliczaniu 
miesięcznych zaliczek na podatek. 

W przypadku osób uzyskujących dochód z tytułu 
stosunku pracy lub stosunków pokrewnych możemy 
mówić o: 

■n zryczałtowanych kosztach uzyskania przychodu, 
■n kosztach w wysokości faktycznie poniesionej. 
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Wystarczającą przesłanką do stosowania zryczał-
towanych kosztów uzyskania przychodów jest otrzy-
mywanie wynagrodzenia z umowy o pracę. Obo-
wiązek ten istnieje nawet w sytuacji, gdy pracownik 
wykonuje pracę tylko przez część miesiąca lub z po-
wodu choroby jest nieobecny w pracy przez cały mie-
siąc i otrzymuje za co najmniej 1 dzień tego miesią-
ca wynagrodzenie chorobowe wypłacane ze środków 
pracodawcy. 

W przypadku niskiego wynagrodzenia możliwa 
jest sytuacja, gdy kwota przychodu jest niższa niż 
kwota miesięcznych kosztów uzyskania. Wówczas 
konieczne jest obniżenie kosztów do wysokości przy-
chodu za dany miesiąc pomniejszonego o składki 
na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pra-
cownika. Dopiero w rozliczeniu rocznym pracownik 
może zastosować koszty uzyskania w pełnej należnej 
wysokości (111,25 zł lub 139,06 zł). Koszty uzyska-
nia mogą pomniejszać tylko przychód z pracy. 

Sankcje za niedopełnienie obowiązku 
płatnika 

Płatnik, który wbrew obowiązkowi nie wystawi in-
formacji PIT-11 albo nie zrobi tego w ustawowym 
terminie lub wykaże nieprawdziwe dane, może 
zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-
skarbowej. W zależności od wagi uchybienia lub 
błędu, na nierzetelnego płatnika może zostać na-
łożona kara grzywny nawet do 240 stawek dzien-
nych (art. 80 § 3 ustawy – Kodeks karny skarbowy). 
Stawkę dzienną grzywny ustala sąd. Nie może być 
ona niższa od 1/30 części minimalnego wynagro-
dzenia obowiązującego w roku nałożenia kary ani 

przekraczać 400-krotności tej kwoty (czyli w 2015 r. 
od 58,33 zł do 23 332 zł). Przy wymiarze kary sąd 
bierze pod uwagę stan majątkowy i rodzinny spraw-
cy, nasilenie złej woli itp. (art. 23 § 3 Kodeksu kar-
nego skarbowego). 

Roczne rozliczenie podatku  
w deklaracji PIT-40 

Pracownikom, którzy zwrócili się do pracodawcy na 
druku PIT-12 o rozliczenie podatku za 2014 r., należy 
dokonać rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40 
w wersji 20 (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 13 do rozporządzenia Ministra Finansów w spra-
wie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku 
oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakre-
sie podatku dochodowego od osób fizycznych). 

Pit-40 zamiast Pit-11 

Pracownicy mogą zgłosić się do pracodawcy 
z żądaniem rocznego rozliczenia podatku, składając 
oświadczenie na formularzu PIT-12 przed 10 stycz-
nia roku następującego po roku podatkowym, za któ-
ry ma być rozliczony podatek (art. 37 ustawy o pdof). 

Jeżeli pracownik skorzystał z możliwości rozlicze-
nia podatku przez płatnika, to nie pozbawia go to pra-
wa do złożenia zeznania (np. PIT-37) według ogólnie 
obowiązujących zasad. Gdy okaże się, że podatnik 
nie spełnił warunków uprawniających do dokonania 
rocznego obliczenia podatku przez płatnika (gdyż 
np. w tym samym roku osiągnął dochody od dwóch 
różnych płatników), wówczas za nieprawidłowe roz-
liczenie podatku odpowiada pracownik. 

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego,  
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2014 r. 

Przychody osiągane z tytułu
Przysługujące koszty uzyskania przychodów

miesięcznie rocznie

zatrudnienia w ramach jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielcze-
go stosunku pracy oraz z pracy nakładczej, gdy zatrudniony mieszka w miejscowości, 
w której pracuje

111,25 zł 1335 zł

zatrudnienia w ramach więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej, gdy zatrudniony mieszka 
w miejscowości, w której pracuje

111,25 zł  
z tytułu każdego 

zatrudnienia

2002,05 zł

zatrudnienia w ramach jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielcze-
go stosunku pracy oraz z pracy nakładczej, gdy zatrudniony mieszka poza miejscowo-
ścią, w której pracuje i jednocześnie nie otrzymuje dodatku za rozłąkę

139,06 zł 1668,72 zł

zatrudnienia w ramach więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy zatrudniony mieszka poza 
miejscowością, w której pracuje i jednocześnie nie otrzymuje dodatku za rozłąkę

139,06 zł  
z tytułu każdego 

zatrudnienia

2502,56 zł
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Różnica między kwotą pobranych zaliczek  
a należnym podatkiem 

Po rozliczeniu przez pracodawcę rocznego podat-
ku w PIT-40 często pojawia się różnica między 
kwotą pobranych zaliczek a podatkiem należnym 
za rok podatkowy. 

Gdy z wyliczeń wynika, że trzeba dopłacić po-
datek za 2014 r., płatnik powinien pobrać odpo-
wiednią kwotę z dochodu pracownika za marzec 
2015 r. lub z dochodu za kwiecień – jeśli pracow-
nik wystąpi z takim wnioskiem. 

Jeżeli nie ma takiej możliwości, bo stosunek pracy 
ustanie w styczniu lub w lutym 2015 r. (np. pracownik 
odchodzi z firmy), kwotę niedopłaty podatku należy 
pobrać z dochodu za miesiąc, za który została pobrana 
ostatnia zaliczka (art. 37 ust. 4 ustawy o pdof). 

Pobraną różnicę płatnik wpłaca na rachunek 
właściwego dla siebie urzędu skarbowego, łącznie 
z zaliczkami za te miesiące. 

Jeżeli z rocznego obliczenia wyniknie nadpłata 
podatku za 2015 r., płatnik ma obowiązek zaliczyć 
ją na poczet zaliczki należnej za marzec 2015 r. Je-
śli okaże się, że po pobraniu tej zaliczki nadal po-
zostaje nadpłata, pracodawca powinien ją zwrócić 
pracownikowi w gotówce. 

Zwrócone nadpłaty w gotówce pracodawca po-
trąca z kwot pobranych i przekazanych urzędom 
skarbowym zaliczek na podatek za 2015 r., wy-
kazując je w deklaracji rocznej PIT-4R za 2015 r. 
(składanej do końca stycznia 2016 r.). 

Błędy w informacji PIT-11 lub PIT-40 

Popełnienie błędu przy sporządzaniu informacji 
PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 
może wiązać się nie tylko z koniecznością złożenia 
korekty w odpowiednim urzędzie, ale także z konse-
kwencjami karnoskarbowymi. 

Najczęściej spotykane nieprawidłowości w for-
mularzach PIT-11 i PIT-40 to przede wszystkim:

■n błędny adres podatnika lub niewłaściwy urząd 
skarbowy,

■n niewłaściwy numer identyfikacyjny,
■n przyjmowanie kosztów uzyskania przychodów 

w zawyżonej lub zaniżonej wysokości,
■n podawanie błędnej kwoty przychodu,
■n wykazywanie składek ZUS, których podstawę 

wymiaru stanowił dochód zwolniony z podatku, 
■n wykazywanie składki na ubezpieczenie zdrowot-

ne podlegającej odliczeniu od podatku bez ogra-
niczania jej wysokości do 7,75% jej podstawy.

Wskazanie nieprawidłowego urzędu skarbowego

Informację PIT-11 lub PIT-40 należy przesłać urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce za-
mieszkania podatnika. W przypadku obu tych formularzy oznaczenie konkretnego organu podatkowego powin-
no nastąpić w części A poz. 5 formularza (patrz poniżej).
 

W praktyce często zdarza się, że pracodawcy wskazują w tym polu niewłaściwy urząd. W takiej sytuacji nie ma 
jednak konieczności dokonywania korekt czy ponownego składania informacji, ponieważ organ podatkowy ma 
obowiązek z urzędu przekazać PIT-11 lub PIT-40 organowi właściwemu miejscowo, o czym zawiadamia płatnika.

niewłaściwy numer identyfikacyjny podatnika

W części C poz. 10 PIT-11 i części C.1. poz. 9 PIT-40 należy podać numer identyfikacyjny podatnika (patrz poniżej). 
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Zwykle jest nim PESEL. Gdyby jednak pracownik np. prowadził dodatkowo działalność gospodarczą 
i był płatnikiem podatku VAT, wówczas identyfikatorem podatkowym jest dla niego NIP. W razie wyka-
zania w PIT-11 lub PIT-40 NIP zamiast PESEL (lub odwrotnie), pracodawca ma obowiązek sporządzenia 
korekty wraz z uzasadnieniem (art. 81 Ordynacji podatkowej). 

Należy podkreślić, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie przewidują sankcji karnych za podanie 
przez płatnika niewłaściwego identyfikatora podatkowego podatnika.

nieprawidłowy adres podatnika

Zarówno w PIT-11 (w części C), jak i w PIT-40 (w części C.2.) należy podać adres zamieszkania podatnika, 
aktualny według stanu na 31 grudnia roku podatkowego (patrz poniżej).

 

Należy pamiętać, że adres zamieszkania nie jest tożsamy z adresem zameldowania. Jeśli płatnik poda w infor-
macji PIT-11 lub PIT-40 błędny adres podatnika (np. z powodu nieuwzględnienia zmiany jego miejsca zamieszka-
nia), wówczas należy przygotować korektę wraz z uzasadnieniem. 

Ze względu na zmianę adresu podatnika może ulec zmianie właściwy dla niego urząd skarbowy, do którego 
należało przesłać PIT-11 lub PIT-40. Wówczas, w korygowanym formularzu, obok nowego adresu należy również 
wskazać prawidłowy miejscowo organ podatkowy. 

Korektę (wraz z uzasadnieniem) należy dostarczyć urzędowi skarbowemu, któremu pierwotnie doręczono do-
kument. Urząd ten powinien przesłać skorygowany PIT do odpowiedniego organu. Prośbę o takie przesłanie moż-
na dodatkowo zawrzeć w uzasadnieniu do korekty. 

koszty uzyskania przychodu w nieprawidłowej wysokości

W części D poz. 24 PIT-11 i w części E poz. 24 PIT-40 należy zaznaczyć właściwą pozycję dotyczącą zasto-
sowanych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów (patrz poniżej).
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Przykładowo w informacji PIT-11 (w części E poz. 26) pracodawca powinien uwzględnić koszty uzyska-
nia przychodów, jakie faktycznie zastosował, naliczając zaliczkę na podatek za poszczególne miesiące roku 
podatkowego (patrz poniżej). 

Jeśli koszty zostały obniżone do wysokości przychodu w danym miesiącu lub w wyniku błędu programu 
płacowego nie były przez pewien okres w ogóle uwzględniane przy obliczaniu zaliczek podatkowych, należy 
je wykazać w PIT-11 w rzeczywistej wysokości. Gdyby pracodawca wykazał w PIT-11 inne koszty uzyskania 
przychodu niż faktycznie zastosowane, należałoby skorygować informację. 

Inaczej jest w przypadku PIT-40. W tym rocznym obliczeniu podatku należy uwzględnić:
■n pełną sumę kosztów uzyskania przychodu, przysługującą podatnikowi w danym roku (z uwzględnieniem 

rocznego limitu) albo
■n faktycznie poniesione wydatki, udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.

Wskazanie niewłaściwego pola dotyczącego zastosowanych kosztów uzyskania przychodów, zaniżenie lub zawy-
żenie kosztów uzyskania przychodów w PIT-11 lub PIT-40 wiąże się z obowiązkiem skorygowania tych formularzy 
i podaniem uzasadnienia dokonanej korekty. 

nieprawidłowa wysokość przychodu uzyskanego przez pracowników wykonujących pracę w Polsce

Często spotykaną nieprawidłowością przy sporządzaniu formularzy PIT-11 i PIT-40 jest wykazywanie przez 
płatników (odpowiednio w części E w poz. 25 oraz w części F w poz. 25) błędnej sumy przychodu uzyskanego 
przez podatnika w roku podatkowym (patrz poniżej). 
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Zwykle przyczyną tego błędu jest:
■n uwzględnianie w przychodach wynagrodzenia, które nie zostało postawione do dyspozycji podatnika 

w roku, za który jest sporządzany PIT (np. wynagrodzenie za grudzień wypłacane w styczniu następne-
go roku) bądź nieuwzględnianie wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku wypłacanego w styczniu 
rozliczanego roku,

■n uwzględnianie wartości świadczeń zwolnionych z opodatkowania.
Powyższe nieprawidłowości wymagają korekty przychodu i przesłania prawidłowego PIT-11 lub PIT-40 

do organu podatkowego. 

nieprawidłowa wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Częstą pomyłką jest wykazywanie przez płatników w PIT-11 w części E poz. 66 i 68 oraz w PIT-40 w czę-
ści G poz. 57 i w części H.2. poz. 66) kwot składek, których podstawę wymiaru stanowił dochód zwolnio-
ny z opodatkowania (chodzi zarówno o składki na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne, patrz poniżej). 

Pracodawcy muszą bezwzględnie przestrzegać zasady, zgodnie z którą w PIT-11 i PIT-40 nie należy nali-
czać, a tym samym wykazywać, składek ZUS, których podstawę wymiaru stanowił dochód (przychód) zwol-
niony z podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o pdof lub dochód, od którego na podstawie prze-
pisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Błędem popełnianym przez płatników jest także wykazywanie w PIT-11 lub w PIT-40 składki zdrowot-
nej w wysokości 9% jej podstawy wymiaru. Składki na to ubezpieczenie (pobrane w danym roku podat-
kowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) 
należy wykazać w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Popełnienie tego rodzaju 
błędu wymaga przesłania korekty informacji lub rocznego obliczenia podatku wraz z uzasadnieniem do 
właściwego urzędu skarbowego. n

PODSTAWA PRAWNA:
ff art. 9 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, art. 11, art. 11a, art. 12, art. 13 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 7– 9, art. 21, art. 22 ust. 1, ust. 9, ust. 11, ust. 2, ust. 9–9a, ust. 11, 
ust. 13, art. 27, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 30–30c, art. 30e, art. 31, art. 32, art. 37, art. 39 ust. 1, ust. 2, art. 41, art. 41a, art. 41b, art. 42 ust. 2 pkt 2, 
ust. 4, art. 45 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. 1863), 
ff art. 1 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1563),
ff art. 3a, art. 12 § 5, art. 14m, art. 32, art. 39, art. 70 § 1, art. 81, art. 82 § 1 pkt 3, art. 93 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z  2014 r. poz. 1644), 
ff art. 23 § 3, art. 80 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 186; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328),
ff § 2 i załącznik nr 13 do rozporządzenia Ministra Finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku 
oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1674), 
ff § 2 i załącznik nr 13 do rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, dekla-
racji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1634).
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Nakład 1052 egz.

w numerze 4/2015 „serwisu PP” książka Nowe badania lekarskie  
i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, a w niej m.in.:
• jak należy oceniać ryzyko zawodowe,
• jak przeprowadzać badania lekarskie po zmianach od 1 kwietnia 2015 r.,
• jakie są wymagania dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

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

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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

Prenumerata 2015
www.sklep.infor.pl
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

  na 2015 rok w cenie 1399 zł brutto

  na I kwartał 2015 roku w cenie 455 zł brutto 

Dane zamawiającego
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telefon komórkowy e-mail
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adres
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Encyklopedia Księgowego jednostek sektora finansów publicznych
to unikatowe, czytelnie skonstruowane kompendium wiedzy dla księgowych, które zawiera hasłowe 
omówienie ponad 600 pojęć. Hasła encyklopedii są podzielone na definicję podstawową i definicje 
występujące w 5 kategoriach tj.: • w prawie podatkowym (w tym VAT, dochodowy) • w prawie pracy  
• w ubezpieczeniach • w zamówieniach publicznych • w rachunkowości (w tym klasyfikacja budżetowa 
i sprawozdawczość).

Encyklopedia uwzględnia wszystkie nowelizacje przepisów, a także orzecznictwo i najnowszą praktykę 
w tym MF, RIO, organów podatkowych, PIP i ZUS.

Bądź na bieżąco!
S e k t o r  F i n a n S ó w  P u B l i c z n yc h

www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl

ogólne 
objaśnienie 

znaczenia pojęcia.

komu przysługuje 
trzynastka, a komu nie 

przysługuje? 
w jakiej wysokości 

i w jakim terminie się 
ją wypłaca?

kiedy, na jakiej 
podstawie i na jakich 
kontach należy ująć 

trzynastkę w księgach 
rachunkowych?

czy kwota wypłaconej 
lub postawionej 

do dyspozycji trzynastki 
stanowi podstawę 

wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne?

199 zł
Kup teraz!



IRB Platforma
Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy

Pierwsza w Polsce Platforma, która w przejrzysty dla użytkownika 
sposób prezentuje informacje z zakresu: ewidencji, klasyfikacji, wydatków strukturalnych, 

sprawozdawczości, finansów publicznych, podatków, prawa pracy oraz ubezpieczeń 
społecznych i zamówień publicznych.

Do pełnych zasobów Platformy możesz przejść za pomocą 
nowoczesnego narzędzia INFORorganizer, które zainstalujesz na pulpicie komputera. 

Zainstaluj bezpłatnie: www.infororganizer.pl

www.inforrb.pl

www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl
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