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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Zmiany dotyczące szkół i przedszkoli
Od kiedy obowiązuje 

zmiana Na czym polega zmiana Akt prawny

1 września 2014 r. Uregulowano możliwość realizowania badań przez służbę medycyny pracy również 
w stosunku do kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy 
tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie 
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badaniom 
podlegają kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich uczniowie we wskaza-
nym zakresie. Wprowadzono definicję pojęć osoby badanej i placówki dydaktycznej. 
Badania lekarskie rozpoczęte i niezakończone przed 1 września 2014 r. są prowa-
dzone na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań 
lekarskich kandydatów do szkół ponad-
gimnazjalnych lub wyższych i na kwa-
lifikacyjne kursy zawodowe, uczniów 
tych szkół, studentów, słuchaczy 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
oraz uczestników studiów doktoranc-
kich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1144)

3 września 2014 r. Zmiany ograniczają obowiązki dokumentacyjne nauczycieli.
W dziennikach zrezygnowano m.in. z wpisywania danych dotyczących adresu rodzi-
ców, jeżeli jest on zgodny z adresem dziecka. Ponadto w celu ułatwienia kontaktów z ro-
dzicami dziecka przewidziano możliwość wpisywania adresu e-mailowego rodziców, 
jeżeli go posiadają. Nauczyciele nie będą również musieli wpisywać informacji o niektó-
rych zajęciach dydaktycznych, w sytuacji gdy zostały już one odnotowane w dzienniku.
Ponadto, w  związku ze zmianą systemu nauczania (m.in. w przedszkolach), prze-
kształceniom ulegają niektóre dzienniki i księgi.
Jednocześnie wprowadzono okres przejściowy do 31 sierpnia 2016 r. na uzupełnie-
nie dokumentacji w celu dostosowania do wprowadzanych regulacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowaw-
czej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1170)

9 września 2014 r. Indywidualne przygotowanie przedszkolne dzieci i indywidualne nauczanie dzieci 
i młodzieży ma uwzględniać wykonanie zaleceń zawartych w orzeczeniu lekarskim 
wskazującym konieczność takiego przygotowania lub nauczania. Dopuszczono 
możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 
nauczania przez jednego lub dwóch nauczycieli (dotychczas prowadził je jeden 
pedagog). Do  31 sierpnia 2016 r. indywidualne przygotowanie przedszkolne może 
być organizowane zgodnie z nowymi regulacjami także dla dzieci realizujących obo-
wiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. 
w sprawie indywidualnego obowiąz-
kowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidual-
nego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1157)

12 września 2014 r. Do wykazu zawodów zostały wprowadzone m.in. następujące specjalności: technik 
urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik optyk, technik urządzeń dźwi-
gowych. Wygaszane będą natomiast zawody: technik farmaceutyczny, opiekunka 
dziecięca i asystentka stomatologiczna.

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z 8 sierpnia 2014 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1140)

Uprawnienia pielęgniarek i położnych

Od 11 września 2014 r. pielęgniarki i położne (posiada-
jące dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielę-
gniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub położnictwa) mogą wystawiać 
recepty niezbędne do kontynuacji leczenia oraz recepty 
lub zlecenia na zapotrzebowanie na wyroby medyczne, 
jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 
Mogą wypisywać te dokumenty po badaniu fizykalnym 
pacjenta lub nawet bez takiego badania. W drugim przy-
padku musi to być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta 
udokumentowanym w jego dokumentacji medycznej.

Recepty lub zlecenia mogą być przekazywane: osobie 
upoważnionej przez pacjenta do ich odbioru lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu, a także osobie trzeciej, 
jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu 

świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą 
być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego 
określania tych osób.

Odpowiednie zmiany w zakresie uprawnień pacjen-
tów zostały wprowadzone do ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1138).

Takie m.in. zmiany wprowadza ustawa z 22 lipca 

2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1136).

Udostępnianie danych 
o ubezpieczonych 
Od 13 września 2014 r. został rozszerzony katalog 
podmiotów, które są uprawnione do uzyskania od 
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ZUS danych zgromadzonych na koncie ubezpieczo-
nych i na koncie płatnika składek. Dane te będą nie-
odpłatnie udostępniane również ministrowi właści-
wemu ds. rozwoju regionalnego oraz publicznym 
służbom zatrudnienia (czyli powiatowym urzędom 
pracy).

Takie m.in. zmiany wprowadziła ustawa z 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie fi-

nansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146). 

Zmiany w rencie socjalnej
Od 18 września 2014 r. prawo do renty socjalnej nie 
będzie uzależnione od miejsca pobytu. Oznacza to, że 
osoba, która nie będzie przebywać na terytorium Pol-
ski, nie utraci prawa do renty socjalnej, jeśli będzie 
posiadać miejsce zamieszkania na terytorium RP. 
Osoba wyjeżdżająca z kraju, niezależnie od celu i dłu-
gości podróży, nie będzie traciła prawa do renty so-
cjalnej.

Prawo do renty socjalnej uzyskają również cudzo-
ziemcy, którzy:
■  zamieszkują na terytorium Polski na podstawie ze-

zwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezy-
denta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt 
czasowy lub w związku z uzyskaniem statusu 
uchodźcy albo ochrony uzupełniającej,

■  posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku 
pracy”,

■  mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, są 
obywatelami państw członkowskich UE, państw 
członkowskich EFTA lub Konfederacji Szwajcar-
skiej, oraz członkom ich rodzin.

Zasady zawieszania prawa do renty socjalnej będą ta-
kie same, jakie obowiązują w stosunku do osób pobie-
rających emerytury i renty. Wypłata renty socjalnej 
zostanie zawieszona, jeżeli przychód osoby uprawnio-
nej przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszo-

nego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. 
Przychód uzyskany za granicą będzie przeliczany na 
złote polskie przy zastosowaniu średniego  kursu złote-
go do waluty obcej, ogłoszony przez NBP, z ostatniego 
dnia roboczego miesiąca, w którym przychód został 
osiągnięty.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 25 lipca 2014 r. 

o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1175).

Postępowanie kwalifikacyjne
na wolne stanowiska sędziowskie
Od 1 października 2014 r. wejdą w życie zmiany doty-
czące procedury kwalifikacyjnej przy naborze na wol-
ne stanowiska sędziowskie. W razie planowanego 
zwolnienia stanowiska sędziowskiego przez sędziego, 
który przechodzi w stan spoczynku po osiągnięciu wy-
maganego wieku w sądzie działającym na obszarze da-
nej apelacji, prezes tego sądu apelacyjnego zawiada-
mia o tym Ministra Sprawiedliwości. Powinien to 
zrobić nie później niż na 5 miesięcy przed zwolnieniem 
stanowiska.

Postępowanie kwalifikacyjne, w tym składanie 
wniosków i dokumentów kwalifikacyjnych przez kan-
dydata na wolne stanowisko sędziowskie, będzie pro-
wadzone za pośrednictwem systemu teleinformatycz-
nego obsługującego to postępowanie. Kandydat 
będzie mógł złożyć dokumenty tylko w jednym postę-
powaniu kwalifikacyjnym (na jedno stanowisko sę-
dziowskie).

Powoływanie na wolne stanowiska sędziego sądu po-
wszechnego, o których obwieszczono przed 1 paździer-
nika 2014 r., odbywa się na podstawie dotychczas obo-
wiązujących zasad.

Takie m.in. regulacje wprowadza ustawa z 14 mar-

ca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 512).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 16–22 IX 2014 r.
22 września 

■  wpłata zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych w sierpniu 2014 r. m.in.: wypłat ze stosunku służbowego, 
stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego, wypłat należności i świadczeń m.in. z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia 
i o dzieło,

■  opłata na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W) i informacji 
INF-1 za sierpień 2014 r.

OPRAC. KATARZYNA KALATA, DANUTA KOŚKA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

  PRAWO PRACY

Minimalne wynagrodzenie pracowników
Termin obowiązywania Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy (80%)

od 1 stycznia 2014 r. 1680 zł 1344 zł
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314; Dz.U. z 2013 r. poz. 1074)

Wynagrodzenia młodocianych
Okres obowiązywania Pierwszy rok nauki (4%) Drugi rok nauki (5%) Trzeci rok nauki (6%)

od 1 września do 30 listopada 2014 r. 149,60 zł 187,00 zł 224,40 zł

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. 155,81 zł 194,77 zł 233,72 zł
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232, M.P. z 2014 r. poz. 326, M.P. z 2014 r. poz. 682)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia
II kwartał 2014 r. 3739,97 zł

I kwartał 2014 r. 3895,31 zł

(M.P. z 2014 r. poz. 326, M.P. z 2014 r. poz. 682)

Wymiar czasu pracy w 2014 r. 
Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

Styczeń (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168
Luty (4 tygodnie x 40 godz.) 20 160
Marzec (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) 21 168
Kwiecień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 21 168
Maj (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 20 160
Czerwiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160
Lipiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184
Sierpień (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160
Wrzesień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) 22 176
Październik (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184
Listopad (4 tygodnie x 40 godz.) – (2 x 8 godz.) 18 144
Grudzień (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168
Łącznie 250 2000

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

 ODPISY NA ZFŚS

 Pod sta wa na li cze nia 
W 2014 r. pod sta wą do ob li cze nia wy so ko ści od pi su na zfśs jest kwo ta 2917,14 zł (prze cięt ne  wy na gro dze nie mie sięcz ne w go spo dar ce na ro do wej 
w dru gim pół ro czu 2010 r.). 
 (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645; M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156) 

Wysokość odpisów w 2014 r.
Odpis podstawowy Wysokość odpisu

na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł
na jed ne go pra cow ni ka wy ko nu ją ce go pra ce w szcze gól nych wa run kach lub pra ce o szcze gól nym cha rak-
te rze – w ro zu mie niu prze pi sów o eme ry tu rach po mo sto wych – 50%

1458,57 zł

na jed ne go mło do cia ne go w pierw szym ro ku na uki – 5% 145,86 zł
na jed ne go mło do cia ne go w dru gim ro ku na uki – 6% 175,03 zł
na jed ne go mło do cia ne go w trze cim ro ku na uki – 7% 204,20 zł

Zwiększenia dobrowolne
na każ dą za trud nio ną oso bę, w sto sun ku do któ rej orze czo no znacz ny lub umiar ko wa ny sto pień nie peł no-
spraw no ści, wy so kość od pi su można zwiększyć o 6,25%

182,32 zł

na każ de go eme ry ta i ren ci stę ob ję te go opie ką so cjal ną za kła du pra cy zfśs mo że być zwięk szo ny o 6,25% 182,32 zł
 na każdą zatrudnioną osobę fundusz można zwiększyć o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, 
pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń odpisu na prowadzenie żłobka lub klubu 
dziecięcego utworzonego przez pracodawcę

218,79 zł

(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645)
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  PFRON

Wpłaty na PFRON

Okres
Kwota przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 września do 

30 listopada 2014 r. 

3739,97 zł 1520,30 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

od 1 czerwca do 
31 sierpnia 2014 r.

3895,31 zł 1583,44 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 877; M.P. z 2014 r. poz. 326, M.P. z 2014 r. poz. 682)

 ODSETKI

Odsetki ustawowe

Da ta obo wią zy wa nia Stawka Pod sta wa praw na 
Od 15 grudnia 2008 r. 13% w stosunku rocznym Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434
Od 15 października 2005 r. do 14 grudnia 2008 r. 11,5% w stosunku rocznym Dz.U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1662

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

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

 Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 

Data obowiązywania Stawka obniżona (w stosunku rocznym) Podstawa prawna

od 4 lipca 2013 r.  7,5% 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 9 maja do 5 czerwca 2013 r.  8,25% M.P. z 2013 r. poz. 442
od 7 marca do 8 maja 2013 r.  8,63% M.P. z 2013 r. poz. 163

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

Opłata prolongacyjna od 4 lipca 2013 r. 

Opłata prolongacyjna 5%
 (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1171)

  ZUS

Wskaźnik waloryzacji

Wskaź nik wa lo ry za cji pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo wego przy ję ty do ob li cze nia świad cze nia 
re ha bi li ta cyj ne go 

Pod sta wa praw na

IV kwartał 2014 r. 97,8% M.P. z 2014 r. poz. 737

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

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

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

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

Stan prawny na 4 września 2014 r. 
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TOMASZ KRÓL – konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym, trener, autor kilkuset 
publikacji fachowych

Odszkodowania wypłacane na podstawie 
regulacji wewnątrzzakładowych po 
zmianie przepisów będą nieopodatkowane 
Zwolnione z opodatkowania będą odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzyma-
ne przez pracowników na podstawie układów zbiorowych pracy, innych opartych 
na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Nowością jest też 
uznanie przez ustawodawcę, że certyfikat rezydencji bez daty ważności obowiązuje 
tylko przez 12 miesięcy. Po upływie tego okresu podatnik będzie musiał przedstawić 
polskiej firmie kolejny certyfikat. 

29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (da-
lej: ustawa nowelizująca). W jej wyniku zmieniony 
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof) wprowa-
dza ważną dla pracodawców i pracowników no-
wość. Jest nią zwolnienie od podatku odszkodowań 
lub zadośćuczynień wynikających z układów zbio-
rowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regu-
laminów i statutów. Jest to konsekwencja postano-
wienia Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 
2013 r. (S 2/13), w którym Trybunał uznał, że ist-
nieje luka prawna polegająca na tym, że ustawo-
dawca nie uwzględnił w tym przepisie innych 
– poza ustawami (czyli np. Kodeksem pracy) i wy-
danymi na ich podstawie przepisami wykonawczy-
mi – normatywnych źródeł prawa pracy. 

Zwolnienie z opodatkowania ma zastosowanie 
do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. 

Zwolnienie od podatku 
przed i po nowelizacji 

Przed nowelizacją Po nowelizacji (dla dochodów 
od 1 stycznia 2014 r.)

1 2
Wolne od podatku 
dochodowego są otrzy- 
mane odszkodowania

Wolne od podatku dochodowego 
są otrzymane odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, jeżeli ich wy-

1 2
lub zadośćuczynienia, 
jeżeli ich wysokość lub 
zasady ustalania wyni-
kają wprost z przepisów 
odrębnych ustaw lub 
przepisów wykonaw-
czych wydanych na 
podstawie tych ustaw 
(z wyjątkiem świadczeń 
wskazanych w dalszej 
części przepisu). 

sokość lub zasady ustalania wyni-
kają wprost z przepisów odrębnych 
ustaw lub przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie tych 
ustaw, oraz otrzymane odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia, jeżeli 
ich wysokość lub zasady ustalania 
wynikają wprost z postanowień 
układów zbiorowych pracy, innych 
opartych na ustawie porozumień 
zbiorowych, regulaminów lub 
statutów, o których mowa w art. 9 
§ 1 ustawy – Kodeks pracy (z wy-
jątkiem świadczeń wskazanych 
w dalszej części przepisu).

Przykład

Firma zajmuje się remontami urządzeń w elek-
trowniach na terenie Azji. Pracownicy firmy pra-
cują w rejonach zagrożonych zachorowaniem 
na wirusowe zapalenie wątroby typu A, dur 
brzuszny, malarię. W zakładowym układzie zbio-
rowym pracodawca przyznał każdemu pracow-
nikowi, który będzie wykonywał obowiązki pra-
cownicze w Azji i zachoruje na jedną 
z wymienionych w układzie chorób, zadośćuczy-
nienie. Jego wartość miała wynosić od 1500 do 
8000 euro (w zależności od typu choroby i stop-
nia jej przebiegu). Po zmianie przepisów wypła-
cone świadczenia z tego tytułu będą zwolnione 
z opodatkowania.
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Spory z fiskusem

Pracodawca przyznający zadośćuczynienia i od-
szkodowania na podstawie wewnętrznych aktów za-
kładowych powinien pamiętać, że organy podatkowe 
mogą sprawdzać, czy świadczenie dla pracownika 
określone jako „zadośćuczynienie lub odszkodowa-
nie” nie jest tak naprawdę formą np. „zakamuflowa-
nej” diety albo innych świadczeń wypłacanych na 
podstawie przepisów o należnościach przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytu-
łu podróży służbowej. W przepisach o podróżach 
służbowych wskazano m.in., że za każdy dzień 
(dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczni-
czym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi 
przysługuje 25% diety. Przyznanie więc przez praco-
dawcę pracownikowi za każdy dzień spędzony 
w szpitalu kwoty wyższej niż w ramach tego limitu 
jako zadośćuczynienie albo odszkodowanie może 
prowadzić do sporów z organami podatkowymi.

W takich sporach mogą się też pojawić proble-
my, jak zakwalifikować odszkodowanie albo za-
dośćuczynienie, które ma wyrównać krzywdę pra-
cownika związaną z przedłużeniem się (z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy) nieobecności pra-
cownika w Polsce. Fiskus może podnosić, że jest 
to dodatek za rozłąkę i odmawiać zakwalifikowa-
nia tej kwoty jako podlegającej zwolnieniu na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof.

Przykład

Pracodawca świadczy usługi przenoszenia linii tech-
nologicznych do nowych lokalizacji w Afryce. W re-
gulaminie wynagradzania pracodawca przyznał 
pracownikom zadośćuczynienie w wysokości 
100 euro za każdy dzień przedłużenia pobytu w Afry-
ce (ponad ustalony z pracownikiem okres). Jan Ko-
walski otrzymał we wrześniu 2014 r. 1300 euro 
z tego tytułu. Pobyt pracownika w Afryce przedłużył 
się o 13 dni z powodu opóźnienia rozładunku statku. 
Uzasadnieniem dla zadośćuczynienia było wyrów-
nanie jego krzywdy związanej z przedłużeniem się nie-
obecności w Polsce. Przyjmijmy, że oprócz 100 euro 
zadośćuczynienia pracownik otrzymywał za każdy 
dzień pobytu w Afryce wynagrodzenie (zadośćuczy-
nienie nie było wypłacane zamiast pensji). Zdaniem 
fiskusa 1300 euro było rodzajem dodatku za rozłąkę, 
a nie zadośćuczynieniem.

Odszkodowania i zadośćuczynienia wypłacane 
na podstawie układów zbiorowych, regulaminów, 
statutów nie powinny być świadczeniem zastęp-
czym dla wynagrodzeń. Nazwanie takich świad-
czeń w układzie zbiorowym, regulaminie lub sta-
tucie zadośćuczynieniem albo odszkodowaniem 
nie wyłącza ryzyka sporu z fiskusem. Na taką in-
terpretację nowych przepisów wskazuje także 
funkcjonujący od wielu lat art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a 
ustawy o pdof, zgodnie z którym nie są zwolnione 
z opodatkowania określone w prawie pracy od-
prawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę. Uzasadnieniem 
dla tego wyłączenia jest to, że tego typu odprawy 
i odszkodowanie wyrównują pracownikowi uby-
tek dochodów z pensji. 

Certyfikaty rezydencji 
Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu 
zamieszkania podatnika dla celów podatkowych 
wydane przez właściwy organ administracji po-
datkowej państwa miejsca zamieszkania podatni-
ka. Ustawa nowelizująca wprowadza 12-mie-
sięczny okres ważności takiego certyfikatu. 

Przyznanie płatnikowi prawa do korzystania 
z takiego certyfikatu przez 12 miesięcy nie zwal-
nia podatnika z obowiązku jego aktualizacji w ra-
zie zmiany przed końcem tego okresu miejsca 
siedziby lub zamieszkania podatnika. 

Nowe przepisy dotyczące certyfikatów rezyden-
cji wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy nowelizującej. Jednak, jeżeli 
miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika zosta-
ło udokumentowane certyfikatem rezydencji nieza-
wierającym okresu jego ważności, wydanym przed 
dniem wejścia w życie nowych przepisów – płatnik 
przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat 
przez kolejne 12 miesięcy od dnia jego wydania.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 9 ust. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),
 � art. 5a pkt 21, art. 21 ust. 1, art. 41 ust. 9 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),
 � art. 2 pkt 8 lit. a, pkt 25 lit. b, art. 11, art. 14, art. 17 ustawy 
z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(w dniu oddania numeru do druku ustawa oczekiwała na pod-
pis Prezydenta).
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IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Świadczenia nieodpłatne przychodem 
pracownika – konsekwencje wyroku TK
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych dotyczące tzw. innych nieodpłatnych świadczeń są zgodne z Konstytu-
cją. Jednocześnie sformułował podstawowe przesłanki decydujące o uzyskaniu 
przez pracownika przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Obok różnych wypłat pieniężnych przychodami 
ze stosunku pracy są świadczenia pieniężne pono-
szone za pracownika, jak i wartość innych nieod-
płatnych świadczeń lub świadczeń częściowo od-
płatnych. Przychody w tym rozumieniu stanowią 
również podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne oraz zdrowotne. 

W przepisach podatkowych brakuje definicji 
„nieodpłatnego świadczenia”. Ustawodawca 
ogranicza się jedynie do wskazania sposobów 
ustalenia jego wartości. Pojęcie to obejmuje 
wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia 
prawne, których następstwem jest uzyskanie 
korzyści kosztem innego podmiotu lub te 
wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospo-
darcze w działalności osób prawnych, których 
skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane 
z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przy-
sporzenie majątku tej osobie, mające konkretny 
wymiar finansowy. NSA w wyroku z 16 czerw-
ca 2011 r. (II FSK 788/10, patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl) uznał, że: cechą świadczenia nieod-
płatnego jest (…) to, że otrzymujący przyspo-
rzenie nie jest zobowiązany do wykonania ja-
kiegokolwiek świadczenia wzajemnego. (...) 
Aby zatem dane świadczenie mogło być uznane 
za świadczenie nieodpłatne, konieczne jest, by 
polegało ono wyłącznie na jednostronnym przy-
sporzeniu po stronie podmiotu, który świadcze-
nie to uzyskał.

Przedmiotem nieodpłatnych świadczeń są więc 
nie tylko rzeczy, lecz także świadczone na rzecz 
podatnika usługi. Przychód może być wyrażony 
wyłącznie w pieniądzu. Stąd też przychodem są 
nie tyle same świadczenia, lecz ich wartość. 

Z nieodpłatnymi świadczeniami mamy do czynie-
nia również w relacji pracownik – pracodawca. 

Darmowe świadczenie 
jako przychód
8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny (dalej: 
TK) wydał wyrok w sprawie pracowniczych nie-
odpłatnych świadczeń. Konkretnie wypowiedział 
się, jakie cechy powinno posiadać świadczenie, 
aby stanowiło faktyczny przychód pracownika 
i kiedy taki przychód powstaje (K 7/13, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 947). 

Trybunał przyznał, że nie wszystko co dosta-

nie pracownik (w czym bierze udział) jest auto-

matycznie dla niego przysporzeniem dla celów 

podatkowych, a taka ztasada była stosowana 

przez organy podatkowe w wydawanych inter-

pretacjach. Jeśli można pogodzić się z tym, że 
darmowa opieka medyczna czy ochrona z polisy 
ubezpieczeniowej oznacza przychód, to już nie 
sposób zaakceptować sytuacji, kiedy trzeba osza-
cować i powiększyć przychód o wartość uczest-
nictwa pracownika np. w zakładowej Wigilii czy 
firmowym spotkaniu wielkanocnym. 

Oferowany przez pracodawcę 
abonament medyczny stanowi 
przychód pracownika i jest 
opodatkowany.

Imprezy o charakterze integracyjnym były 
zresztą przedmiotem wielu interpretacji urzędów 
skarbowych, a także rozstrzygnięć sądowych. Fi-
skus co prawda wycofał się już ze stanowiska, 



  nr 35/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 11

 TEMAT MIESIĄCA – PRZEŁOMOWE WYROKI SN I TK

które do niedawna przedstawiał, że samo zapro-
szenie pracownika na imprezę/spotkanie, bez 
względu na to, czy przybędzie czy nie, jest wy-
starczającą przesłanką powstania przychodu do 
opodatkowania. Obecnie prezentowane jest sta-
nowisko, że dopiero udział w takim spotkaniu po-
woduje przychód. Jednak i to wzbudzało i nadal 
budzi wątpliwości. Trudno bowiem stwierdzić, 
w jakim wymiarze/o jakiej wartości przypisać ten 
przychód, skoro pracodawca ponosi całościowy 
koszt imprezy i zazwyczaj nie kalkuluje kosztu na 
osobę. Posiłki i napoje są oferowane pracowni-
kom z reguły na zasadzie szwedzkiego stołu. Or-
gany podatkowe zalecają wycenę wartości indy-
widualnego świadczenia według ceny zakupu 
usług, poprzez podzielenie ogólnego kosztu im-
prezy przez liczbę uczestników. Według podob-
nego schematu odbywa się wycena dojazdów pra-
cowników do pracy, w sytuacji kiedy pracodawca 

organizuje im bezpłatny dowóz i płaci firmie 
przewozowej zryczałtowaną kwotę, bez względu 
na to kto, i ile razy faktycznie skorzystał z prze-
jazdu. Takie uproszczone podejście nie było jed-
nak jednomyślnie akceptowane w orzecznictwie. 

Wskazówki TK
Trybunał uznał, że zgodne z Konstytucją RP jest 
zaliczenie do przychodu ze stosunku pracy „inne-
go nieodpłatnego świadczenia” (o którym mowa 
w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, dalej: ustawa o pdof) i jego wy-
cena dokonana według art. 11 ust. 2–2b tej usta-
wy, ale rozumianego wyłącznie jako przysporze-
nie majątkowe o indywidualnie określonej 
wartości, otrzymane przez pracownika. Sformu-
łował równocześnie podstawowe przesłanki decy-
dujące o uzyskaniu przez pracownika przychodu 
z nieodpłatnego świadczenia.

Warunki uzyskania przez pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego 
świadczenia

Warunki Cechy
świadczenie zostało spełnione za zgodą 
pracownika (skorzystał z niego w pełni dobro-
wolnie)

warunek ten zachodzi, o ile nieodpłatne świadczenie nie zostało przyjęte jako 
wymóg niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy

świadczenie zostało spełnione w interesie 
pracownika (a nie w interesie pracodawcy) 
i przyniosło mu korzyść w postaci powiększe-
nia aktywów lub uniknięcia wydatku, który 
musiałby ponieść

podstawa tej przesłanki leży w dobrowolności skorzystania z oferowanego świad-
czenia, czyli pracownik zapoznaje się ze świadczeniem i analizuje jego ewentualne 
przyjęcie pod względem przydatności i celowości w życiu osobistym. Jeśli za-
akceptuje świadczenie, to istnieje domniemanie, że gdyby nie propozycja praco-
dawcy, pracownik musiałby ponieść wydatek na nie z własnych środków (opieka 
medyczna, ubezpieczenie). Tym samym dzięki świadczeniu pracodawcy dochodzi 
do zaoszczędzenia wydatku. Jak stwierdził TK, jest to również forma przysporzenia 
majątkowego (wydanie rzeczy, realizacja usługi), obok powiększenia aktywów 
finansowych w razie np. wypłaty nagrody.
TK uznał, że udział pracownika w zorganizowanej imprezie zbiorowej (dla 
wszystkich podwładnych) nie stanowi u niego przysporzenia, nawet jeżeli ma ona 
dobrowolny charakter, nie powoduje ani realnego pojawienia się aktywów, ani 
ograniczenia wydatków. Nie można założyć, że gdyby nie firmowa impreza, to pra-
cownik by uczestniczył w innej i wydał na to swoje środki; nie będzie więc podlegał 
opodatkowaniu

korzyść po stronie pracownika jest wymierna 
i przypisana indywidualnemu pracowniko-
wi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla 
wszystkich podmiotów)

świadczenie musi być zindywidualizowane, skierowane do konkretnej osoby 
(imiennie), a nie do ogółu. Wynika to z faktu, że podatnikiem może być jedynie dana 
osoba, a nie grupa osób. Przykładowo, przychodem pracownika może być wartość 
wręczonego mu vouchera na pobyt w ośrodku wczasowym lub bilet na koncert 
zespołu rockowego, natomiast nie można mówić o indywidualizacji świadczenia, 
jeśli pracodawca rozłoży wejściówki np. w firmowej recepcji lub sekretariacie i nie 
interesuje się, czy i kto z nich skorzystał

świadczenie zostało „otrzymane” w przeciwieństwie do pieniędzy lub wartości pieniężnych, które są przychodem 
w momencie wypłaty lub postawienia do dyspozycji, nieodpłatne świadczenia 
uzyskują status przychodu tylko w chwili realnego otrzymania ich o określonej 
wartości. Przemawia za tym ró wnież  fakt, ż e istotą  podatku dochodowego od osó b 
fizycznych jest opodatkowanie skonkretyzowanego przysporzenia, a nie potencjalnej 
moż liwoś ci jego uzyskania. TK wyjaśnił, że „otrzymanie” zakłada aktywność dwu 
podmiotów: tego, kto daje (wręcza), i tego, kto uzyskuje; to określenie cechuje tryb 
dokonany, czyli otrzymanie jako coś, co już zostało spełnione (a nie „otrzymywanie”)
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Wycena nieodpłatnego świadczenia

Wię kszoś ć  ś wiadczeń  niepienię ż nych przekazywa-
nych pracownikom przez pracodawcó w polega na 
zakupie okreś lonej usługi lub towaru. Wartoś ć  ta-
kiego ś wiadczenia okreś la się  według ceny jego 
zakupu (art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o pdof). 
W konsekwencji jest to cena faktycznie zapłacona, 
a wię c z VAT, któ ry jest składnikiem ceny, 
i z uwzglę dnieniem ewentualnie udzielonych ra-
bató w. TK aprobuje takie rozumienie omawianej 
metody wyceny, jak również dopuszcza rozbicie 
ogólnej, zbiorczej ceny zakupu między pracowni-
ków w razie nabywania przez pracodawcę pewnych 
dóbr dla większej liczby osób (w drodze jednej 
czynności prawnej). W takiej sytuacji proste dzia-
łanie matematyczne prowadzi do ustalenia przy-
chodu przypadającego na każdą z nich. W ocenie 
TK różnica między ceną zapłaconą przez praco-
dawcę a wartością przysporzenia po stronie pra-
cownika nie ma znaczenia. Cena usługi zakupionej 
przez pracodawcę, podzielona przez liczbę osób 
zainteresowanych (kilometrów w razie przewozu, 
rodzaju pakietu medycznego), daje wartość podle-
gającego opodatkowaniu przychodu pracownika. 

Pracodawca, który oferuje pracownikom dodat-
kowe świadczenia niepieniężne, powinien:
Krok 1 – zadbać o udokumentowanie przyspo-
rzenia na rzecz wskazanego pracownika oraz spo-
sób ewidencjonowania kupowanej usługi i wyko-
rzystania przez konkretnego pracownika (np. lista 
chętnych pracowników do objęcia opieką zdro-
wotną i wybór rodzaju pakietu, np. droższy pakiet 
gold – również dla członków rodziny pracownika, 
tańszy pakiet silver – dla jednej osoby),
Krok 2 – stwierdzić faktyczne przysporzenie na 
rzecz danego pracownika,
Krok 3 – ustalić, czy świadczenie zostało realnie 
otrzymane przez pracownika,
Krok 4 – oszacować wartość świadczenia we-
dług właściwej metody (w zależności od przed-
miotu świadczenia), 
Krok 5 – doliczyć wartość świadczenia do pozo-
stałych przychodów pracownika i pobrać zaliczkę 
na podatek oraz składki na ZUS.

Przykład

Pracodawca zakupił od gospodarstwa sadow-
niczego kilka skrzynek jabłek z przeznaczeniem

dla pracowników. W firmowej kuchni wystawio-
ny jest kosz z owocami i każdy pracownik ma do 
nich swobodny dostęp. Pracownicy mogą 
w czasie pracy spożywać dowolną liczbę jabłek 
i pracodawca nie kontroluje ile, kto zjadł. Na wy-
posażeniu pracowniczej kuchni jest również so-
kowirówka, więc pracownicy mają możliwość 
sporządzenia świeżego soku. Z tego względu, 
że owoce są dostępne dla wszystkich pracowni-
ków, ani soki, ani same owoce nie stanowią dla 
nich przychodu do opodatkowania. Nie można 
bowiem zindywidualizować świadczenia.

Przykład

Pracodawca planuje zorganizowanie dla pra-
cowników imprezy integracyjnej. Są 2 pomysły 
– wyjazd zimowy na narty lub bal sylwestrowy 
w restauracji (z osobami towarzyszącymi). Przy-
stąpiono do zbadania, czy i która z form cieszy-
łaby się zainteresowaniem. Wśród pracowników 
rozesłano ankietę do wypełnienia. Okazało się, 
że większość woli bal. Sporządzono listę chęt-
nych. Każdy pracownik chcący uczestniczyć 
w imprezie musiał zadeklarować udział, wpisu-
jąc swoje nazwisko. Zebrała się grupa 25 osób. 
Pracodawca ustalił z restauracją menu oraz 
koszt wynajmu sali i oprawy muzycznej. Szef za-
znaczył u menedżera lokalu, by dania były ser-
wowane, a tym samym udało się wyliczyć koszt 
na osobę, czyli skalkulować wartość udziału na 
poszczególnych pracowników. Ze specyfikacji 
kosztu wynika, jaka kwota przypada na jedzenie 
i picie, a koszt pozostały (sala, muzyka) zostanie 
podzielony przez liczbę bawiących się osób. 
Pracodawca, znając już szczegóły co do kosztu 
balu, przedstawił go do akceptacji pracowni-
kom, a ci wyrazili zgodę. Taka organizacja zaba-
wy spełnia przesłanki indywidualizacji nieod-
płatnego świadczenia, które stanowi przychód 
pracownika. Oznacza to, że pracodawca powi-
nien pobrać zaliczkę na podatek i składki ZUS.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 11 ust. 1 i 2a, art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915).
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MAURYCY ORGANA – radca prawny, syndyk licencjonowany, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa gospo-
darczego

Udzielanie pracownikom zaległych 
urlopów wypoczynkowych za 2013 r.
Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w tym roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli jednak w bieżącym roku pracownik nie 
wykorzysta tego urlopu, należy udzielić go najpóźniej do 30 września następnego 
roku kalendarzowego.

Urlop wypoczynkowy może nie zostać udzielony 
w roku, w którym pracownik nabył do tego urlo-
pu prawo, z przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy (np. z powodu konieczności zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy) 
lub z przyczyn leżących po stronie pracownika 
(np. jego choroby w okresie zaplanowanego 
urlopu).

Niewykorzystany w danym roku kalendarzo-
wym urlop wypoczynkowy przechodzi na następ-
ny rok i od 1 stycznia staje się urlopem zaleg-
łym. Pracodawca ma obowiązek udzielić pra-
cownikowi tego urlopu do 30 września następne-
go roku kalendarzowego (art. 168 ustawy – Ko-
deks pracy; dalej: k.p.). Termin ten jest 
zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie wyko-
rzystywanie zaległego urlopu przynajmniej 
30 września.

Przykład

Pracownik ma 15 dni zaległego urlopu za 
2013 r. Pracuje od poniedziałku do piątku. Na 
prośbę pracodawcy zgodził się wykorzystać 
7 dni urlopu do 30 września 2014 r., a pozostałe 
8 dni ma wykorzystać w grudniu 2014 r. Taką 
sytuację należy uznać za naruszenie zasady na-
kazującej rozpoczęcie wykorzystywania zaleg-
łego urlopu w terminie do końca września kolej-
nego roku kalendarzowego. Sytuacja byłaby 
prawidłowa, gdyby pracownik rozpoczął wyko-
rzystywanie 15 dni zaległego urlopu najpóźniej 
30 września br., ale bez dzielenia tego urlopu na 
części.

Niewykorzystanie zaległego urlopu w termi-
nie do końca września kolejnego roku nie powo-
duje utraty przez pracownika prawa do zaległego 
urlopu.

Pracownik nie musi wykorzystać 
całego zaległego urlopu do 
30 września kolejnego roku, 
wystarczy, że rozpocznie 
korzystanie z tego urlopu 
30 września.

Udzielanie urlopu zaległego
Urlopu zaległego należy udzielać tak samo, jak 
zwykłego urlopu wypoczynkowego, czyli wy-
łącznie na dni pracy pracownika (art. 1542 § 1 
k.p.). Urlop wypoczynkowy przeliczamy na go-
dziny, przyjmując, że 1 dzień urlopu to 8 godzin. 
A zatem pracownikowi, któremu udzielono zaleg-
łego urlopu wypoczynkowego, należy odpisać 
z puli urlopowej tyle godzin, ile miał do przepra-
cowania w dniu, w którym korzystał z urlopu wy-
poczynkowego.

Urlop wypoczynkowy jest najczęściej udziela-
ny w pełnych dniach. Wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy pozostała pracownikowi do wykorzystania 
część urlopu wypoczynkowego jest niższa niż 
pełny dobowy wymiar czasu pracy w dniu, w któ-
rym ma być udzielony urlop wypoczynkowy. 
W takim przypadku pracownikowi można udzie-
lić urlopu na część dnia pracy (art. 1542 § 4 k.p.). 
Jeżeli więc pracownikowi pozostały np. 4 godzi-
ny urlopu wypoczynkowego, a pracuje po 
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6 godzin na dobę, to wówczas można mu udzielić 
urlopu jedynie na część dnia pracy, a na pozostałe 
2 godziny pracownik powinien przyjść do pracy.

Pracownikowi nie można jednak udzielić zaleg-
łego urlopu wypoczynkowego na część dnia pra-
cy, jeżeli nabył prawo do urlopu za kolejny rok.

Przykład

Pracownik pracuje w równoważnym systemie 
czasu pracy, 3 dni w tygodniu po 10 godzin 
i 2 dni w tygodniu po 5 godzin. Pracownikowi 
pozostały 3 godziny zaległego urlopu za 2013 r. 
i chciałby wykorzystać go w dniu, w którym 
zgodnie z rozkładem czasu pracy ma pracować 
10 godzin. Pracownik ma prawo do 20 dni 
(160 godzin) urlopu wypoczynkowego za 
2014 r. W takiej sytuacji nie jest możliwe udziele-
nie pracownikowi zaległego urlopu na część 
dnia pracy, skoro nabył prawo do 160 godzin 
urlopu za 2014 r. Jeżeli pracodawca udzieli pra-
cownikowi urlopu w dniu, w którym miał prze-
pracować 10 godzin, powinien udzielić tego 
urlopu na cały dzień i odpisać z puli urlopowej 
3 godziny zaległego urlopu oraz 7 godzin ze 
160 godzin urlopu za 2014 r.

Zaległy urlop bez zgody pracownika
Pracownicy często nie chcą wykorzystywać zaleg-
łego urlopu w ostatecznym terminie, tj. do 
30 września. Powstaje wówczas pytanie, czy w ta-
kim przypadku pracodawca może zmusić pracow-
nika do wykorzystania zaległego urlopu w termi-
nie, w którym zaległy urlop powinien być 
wykorzystany.

Do zaległego urlopu należy stosować ogólne 
reguły udzielania urlopów wypoczynkowych. Pra-
codawca powinien zatem udzielać urlopu zaleg-
łego, biorąc pod uwagę wnioski urlopowe pra-
cowników (choć nie są one dla niego wiążące) 
oraz ustalenia zawarte w planie urlopów (art. 163 
k.p.). Pracodawca, który sporządza plan urlopów, 
powinien uzgodnić z pracownikiem termin wyko-
rzystania zaległego urlopu w planie urlopów. 
Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym termin 
urlopu zaległego powinien być ustalony wspólnie 
przez obie strony, oznacza, że pracodawca nie 
może skierować pracownika jednostronnie na za-
legły urlop. Dlatego, zgodnie ze stanowiskiem 
części specjalistów prawa pracy oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy (pismo nr GNP-110–4560–46/07/
PE), pracodawca nie może zmusić pracownika do 
wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowe-
go. Na podstawie tego stanowiska pracodawca 
wbrew woli pracownika może udzielić mu urlopu 
(bieżącego oraz zaległego) wyłącznie w okresie 
wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeżeli pracownik odmawia pójścia na zaległy 
urlop, dobrze jest przedstawić mu na piśmie pro-
pozycje dotyczące terminów wykorzystania tego 
urlopu i sporządzić notatkę służbową, jeżeli pra-
cownik nie wyrazi zgody na proponowane termi-
ny wykorzystania wypoczynku. Pracodawca bę-
dzie miał wówczas, w razie kontroli PIP, dowód 
na to, że chciał udzielić pracownikowi zaległego 
urlopu, ale pracownik nie chciał go wykorzystać.

Odmienny pogląd w tej sprawie zajął Sąd Naj-
wyższy, który w wyroku z 24 stycznia 2006 r. 
(I PK 124/05, niepubl., patrz: www.ekspert3.in-
forlex.pl) uznał, że pracodawca ma prawo zmusić 
pracownika do wykorzystania zaległego urlopu 
wypoczynkowego.

Pracodawcy mogą więc na podstawie wyroku 
Sądu Najwyższego udzielać zaległego urlopu bez 
zgody pracownika. W razie sporu w tym zakresie 
z pracownikami lub z PIP będą mogli bronić swo-
jego stanowiska przed sądem, powołując się na 
wskazany wyrok.

Sąd Najwyższy uznał, 
że pracodawca może 
zmusić pracownika do 
wykorzystania zaległego urlopu 
wypoczynkowego.

Jeżeli pracodawca przyjmie interpretację prze-
pisów zaproponowaną przez Sąd Najwyższy 
i zdecyduje się wysłać pracownika na zaległy 
urlop, musi go o tym poinformować na piśmie ze 
wskazaniem terminu wykorzystania urlopu. Gdy 
mimo wręczenia takiej informacji pracownik sta-
wi się w pracy w trakcie trwania urlopu, praco-
dawca może go nie dopuścić do wykonywania 
pracy.

Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi 
zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie do 
30 września kolejnego roku, mimo wniosku pra-
cownika o urlop, to pracownik nie może rozpo-
cząć wykorzystywania zaległego urlopu na wła-
sną rękę, bez zgody pracodawcy. Nieobecność 
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pracownika w pracy będzie w takiej sytuacji nie-
obecnością nieusprawiedliwioną.

Przykład

Pracownikowi przysługuje 10 dni zaległego 
urlopu za 2013 r. i chciał go wykorzystać na 
przełomie sierpnia i września 2014 r. Z uwagi na 
urlopy innych osób pracodawca odmówił udzie-
lenia mu urlopu i wskazał, że ma wykorzystać 
zaległy urlop w drugiej połowie października 
2014 r. Pracownik uznał, że tym poleceniem pra-
codawca naruszył zasadę udzielania zaległego 
urlopu do końca września kolejnego roku 
i wbrew woli pracodawcy poszedł na 10 dni 
urlopu w zaplanowanym przez siebie terminie. 
W związku z tym pracodawca uznał nieobec-
ność pracownika za nieusprawiedliwioną i roz-
wiązał z nim dyscyplinarnie umowę o pracę. 
Pracownik ma rację, że zaległy urlop powinien 
być wykorzystany do 30 września kolejnego 
roku. Jednak naruszenie przez pracodawcę tej 
zasady nie uprawniało pracownika do samo-
dzielnego wykorzystania urlopu. Nieobecność 
pracownika była nieusprawiedliwiona i praco-
dawca mógł z nim rozwiązać dyscyplinarnie 
umowę o pracę.

Zaległy urlop na żądanie
Pracownicy mają prawo w każdym roku kalenda-
rzowym do 4 dni urlopu na żądanie, które są 
udzielane przez pracodawcę w terminach wskaza-
nych przez pracownika (art. 1672 k.p.). Jeżeli pra-
cownik nie wykorzysta tego urlopu w danym roku 
kalendarzowym, to urlop ten traci swój specjalny 
charakter i przechodzi na następny rok kalenda-
rzowy jako zwykły zaległy urlop wypoczynkowy.

Pewne wątpliwości wiążą się z terminem wy-
korzystania zaległego urlopu, który był w po-
przednim roku kalendarzowym urlopem na żąda-
nie. Część ekspertów prawa pracy uważa, że 
zarówno zaległy urlop na żądanie, jak i normalny 
zaległy urlop wypoczynkowy powinny być wyko-
rzystane do końca września kolejnego roku kalen-
darzowego. Odmienne stanowisko w tym zakresie 
zajęła Państwowa Inspekcja Pracy (pismo GIP 
nr GPP-110–4560–170/08/PE). Zgodnie z tym 
stanowiskiem pracodawca nie może żądać od pra-
cownika wykorzystania w trakcie pierwszego 
kwartału kolejnego roku (termin wykorzystania 

zaległego urlopu wypoczynkowego w poprzednio 
obowiązującym stanie prawnym – aktualnie do 
30 września kolejnego roku) tych dni niewyko-
rzystanego urlopu za poprzedni rok, które miały 
w poprzednim roku charakter dni urlopu na żąda-
nie (4 dni w roku). Takie dni powinny być, zda-
niem PIP, wykorzystane łącznie z urlopem za ko-
lejny rok na ogólnych zasadach. Pracodawca może 
zatem odmówić pracownikowi, który w poprzed-
nim roku nie wykorzystał żadnego dnia urlopu na 
żądanie, udzielenia 4 dni zaległego urlopu w ter-
minie do końca września kolejnego roku.

Przykład

Pracownik nie wykorzystał w 2013 r. 6 dni urlo-
pu wypoczynkowego. W ubiegłym roku nie wy-
korzystał również żadnego dnia urlopu na żąda-
nie. Zgodnie ze stanowiskiem PIP, w 2014 r. 
pracodawca do końca września musi mu udzie-
lić jedynie 2 dni zaległego urlopu. Niewykorzy-
stane 4 dni urlopu na żądanie za ubiegły rok są 
traktowane w 2014 r. jak zwykły urlop wypo-
czynkowy. Zgodnie z poglądem PIP, te 4 niewy-
korzystane dni urlopu mogą być udzielone przez 
pracodawcę do końca 2014 r.

Stanowisko PIP dotyczące udzielania zaległych 
urlopów na żądanie budzi spore wątpliwości. 
Sprawa terminu, do którego trzeba udzielić tego 
urlopu, nadal będzie zapewne stwarzać problemy 
i może zostać ostatecznie rozstrzygnięta dopiero 
przez zmianę przepisów lub orzecznictwo. Do 
tego czasu pracodawcy mogą opierać się na stano-
wisku PIP i udzielać zaległego urlopu na żądanie 
po 30 września. Kontroli w zakresie przestrzega-
nia prawa pracy dokonuje Państwowa Inspekcja 
Pracy, zatem działając zgodnie ze stanowiskiem 
tego organu pracodawca nie zostanie ukarany.

Kiedy nie trzeba udzielać urlopu
Są sytuacje, kiedy pracodawca nie musi udzielać 
pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowe-
go. Jest tak wówczas, gdy udzielenie tego urlopu 
jest niemożliwe w terminie do końca września ko-
lejnego roku, np. z powodu choroby pracownika 
czy urlopu macierzyńskiego. W takich przypad-
kach pracodawca nie ponosi żadnych sankcji za 
nieudzielenie pracownikowi w terminie urlopu 
zaległego.
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Przykład

Pracownik rozpoczął w grudniu 2013 r. korzysta-
nie z urlopu wypoczynkowego. W pierwszym 
dniu urlopu zachorował. Z tego powodu nie wyko-
rzystał całego urlopu za ubiegły rok. Pracownik 
cały czas przebywał na zwolnieniu lekarskim, na-
stępnie otrzymał świadczenie rehabilitacyjne, któ-
re będzie pobierać do końca grudnia 2014 r. W ta-
kiej sytuacji pracodawca nie udzieli pracownikowi 
zaległego urlopu za 2013 r. do końca września 
2014 r. i nie zostanie za to ukarany przez PIP.

Część ekspertów prawa pracy dopuszcza moż-
liwość przesunięcia zaległego urlopu na termin 
po 30 września danego roku – na wniosek pra-
cownika. Zgodnie z tym poglądem, jeżeli udziele-
nie urlopu w innym terminie niż do końca wrześ-
nia danego roku jest dla pracownika korzystniej-
sze, to nie ma przeszkód, aby pracodawca na to 
się zgodził. Pracodawca powinien wówczas prze-
chowywać pisemną prośbę pracownika w tej spra-
wie na wypadek kontroli PIP. Jednak stanowisko 
to jest krytykowane, ponieważ przesunięcie na 
prośbę pracownika zaległego urlopu po 30 wrześ-
nia danego roku jest niezgodne z przepisami pra-
wa pracy, a zatem nieważne (art. 18 w związku 
z art. 168 k.p.).

Przedawnienie roszczeń
Roszczenie pracownika o udzielenie urlopu wy-
poczynkowego przedawnia się z upływem 3 lat od 
dnia, kiedy urlop ten stał się wymagalny (art. 291 
§ 1 k.p.). Przepisy nie określają, od kiedy należy 
liczyć przedawnienie roszczenia o urlop wypo-
czynkowy. Istniejącą wątpliwość rozstrzygnął Sąd 
Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2004 r. 
(I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38, patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl). Sąd Najwyższy stwierdził, 
że bieg terminu przedawnienia następuje bądź 
z końcem roku kalendarzowego, za który urlop 
przysługuje (…), bądź najpóźniej z końcem pierw-
szego kwartału (obecnie z końcem września 
– przyp. red.) roku następnego, jeżeli urlop został 
przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po 
stronie pracownika lub pracodawcy (…).

Zgodnie z interpretacją PIP, obowiązek udzie-
lenia zaległego urlopu do 30 września kolejnego 
roku nie dotyczy urlopu na żądanie. Przyjmując 
stanowisko PIP za właściwe i uwzględniając po-

gląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wymie-
nionym. wyroku dotyczącym przedawnienia urlo-
pu wypoczynkowego, należałoby uznać, że okres 
przedawnienia urlopu na żądanie zaczyna się 
w innym terminie niż pozostałej części urlopu. 
Trudno wskazać taką datę, ale można przyjąć, że 
będzie to koniec roku następującego po roku, 
w którym pracownik nabył prawo do tego urlopu 
na żądanie, jeżeli nie został on wykorzystany 
z przyczyn leżących po stronie pracownika lub 
pracodawcy, np. został przerwany z powodu cho-
roby pracownika lub pracodawca odwołał pra-
cownika z tego urlopu w związku ze szczególny-
mi okolicznościami, które nie były mu znane 
w dniu udzielania tego urlopu. Jeżeli pracownik 
nie korzystał z urlopu na żądanie, wówczas ulega 
on przedawnieniu z upływem 3 lat liczonych od 
końca roku, za który ten urlop przysługiwał.

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlo-
pu wypoczynkowego nawet wówczas, gdy uległ 
on przedawnieniu. Udzielenie przedawnionego 
urlopu nie powoduje, że pracodawca może mieć 
względem pracowników jakiekolwiek roszczenia 
z tego tytułu (np. o zwrot wynagrodzenia za 
urlop), nawet jeżeli pracodawca nie miał świado-
mości, że urlop ten się przedawnił.

Pracodawca może udzielić 
pracownikowi przedawnionego 
urlopu wypoczynkowego.

Wniesienie powództwa do sądu pracy dotyczą-
cego udzielenia urlopu przerywa bieg jego 
przedawnienia. Po każdym przerwaniu biegu 
przedawnienia termin przedawnienia liczy się na 
nowo. Innym zdarzeniem powodującym przerwa-
nie biegu terminu przedawnienia jest uznanie 
roszczenia przez pracodawcę (art. 295 § 1 k.p.). 
Roszczenie, które zostało stwierdzone prawomoc-
nym orzeczeniem sądu, przedawnia się z upły-
wem 10 lat od daty uprawomocnienia się tego 
orzeczenia (lub zawarcia ugody przed sądem). 
Wynika to z art. 291 § 5 k.p.

Od 1 października 2013 r. urlop wypoczynkowy 
nie przedawnia się także, jeżeli pracownik korzy-
sta z urlopu wychowawczego. Bieg przedawnienia 
roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna 
się, a rozpoczęty zawiesza się na czas trwania 
urlopu wychowawczego. Zawieszenie biegu 
przedawnienia dotyczy urlopu zaległego, co do 
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czas pracy nauczyciela PRAWO PRACY

którego przed skorzystaniem z urlopu wychowaw-
czego rozpoczął już bieg okres przedawnienia.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 18, art. 152, art. 1542, art. 161–163, art. 165–1672, art. 168, 
art. 171, art. 282 § 1 pkt 2, art. 291 § 1 i § 5, art. 2931, art. 295 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

 � art. 96 § 1a, § 1b ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 395; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 579),
 � § 15–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, 
poz. 1353).

DARIUSZ DWOJEWSKI – prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pra-
cy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych

Jak rozliczać godziny pracy nauczyciela 
indywidualnego nauczania
Mamy zdolnego ucznia objętego indywidualnym programem nauki z matematyki. 
Plan nauczania opracował nauczyciel uczący w tej klasie tego przedmiotu, ale za-
jęcia będzie prowadził inny nauczyciel. Jak należy wynagradzać nauczyciela pro-
wadzącego zajęcia z indywidualnego nauczania – czy jako godziny ponadwymia-
rowe? Czy powinniśmy wystąpić o zwiększenie etatu dla tego nauczyciela (nauczyciel 
prowadzący indywidualne nauczanie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy, tj. 18 godzin tygodniowo) – pyta Czytelniczka z Płocka.

Zajęcia z uczniem mają charakter zajęć dydak-
tycznych, które nauczyciel realizuje w ramach 
pensum. Jeżeli nauczyciel realizuje już pełny 

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, pro-

wadzonych bezpośrednio z uczniami albo na 

ich rzecz, to godziny realizowane z uczniem 

objętym indywidualnym programem nauki 

mają charakter godzin ponadwymiarowych.

Godzinami ponadwymiarowymi są przydzielone 
nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (art. 35 
ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela; dalej: KN). Gdy-
by nauczyciel był zatrudniony w niepełnym wymia-
rze zajęć, godziny tych zajęć zwiększałyby wymiar 
jego etatu i wymagałoby to zmiany umowy o pracę 
w zakresie zmiany etatu (art. 42a ust. 3 KN).

Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnolet-
niego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologicz-
no-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

może zezwolić uczniowi na indywidualny program 
lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna 
(art. 66 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Uczeń realizujący indywidualny program na-
uki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 
wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, 
przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla 
danej klasy, według programu dostosowanego do 
jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edu-
kacyjnych (§ 1 rozporządzenia w sprawie warun-
ków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny 
program lub tok nauki oraz organizacji indywidu-
alnego programu lub toku nauki).

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 66 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1146),
 � art. 35 ust. 2, art. 42a ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 � § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 grud-
nia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 
indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidual-
nego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).
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WYNAGRODZENIA ekwiwalent dla rezerwisty

ANNA PUSZKARSKA – radca prawny

Pracodawca nie musi płacić 
wynagrodzenia za czas ćwiczeń 
wojskowych pracownika
W razie powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe, pracodawca ma obowią-
zek udzielić mu urlopu bezpłatnego na czas tych ćwiczeń. Musi także wystawić za-
świadczenie o wynagrodzeniu utraconym w związku z odbyciem ćwiczeń wojsko-
wych. 01874f69-5dab-4c5d-94e9-4609ef5dbcaa

W przypadku gdy pracownik zostaje powołany 
do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca 
udziela mu urlopu bezpłatnego na okres ich trwa-
nia. W czasie trwania tego urlopu podwładny za-
chowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze 
stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagro-
dzenia (art. 124 ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: 
ustawa o powszechnym obowiązku obrony).

Świadczenie dla rezerwisty
Żołnierzowi rezerwy, a także osobie przeniesio-
nej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, 
którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, przysługuje 
świadczenie pieniężne rekompensujące utracone 
przez nich wynagrodzenie ze stosunku pracy lub 
stosunku służbowego. Takie świadczenie ustala 
i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) 
na udokumentowany wniosek uprawnionego re-
zerwisty. Rezerwista powinien złożyć wniosek 
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończe-
nia ćwiczeń. Wydatki z tytułu wypłaty rekompen-
sat są pokrywane z budżetu Ministerstwa Obrony 
Narodowej. 

Prawo do rekompensaty mają również osoby 
niezatrudnione na podstawie stosunku pracy lub 
stosunku służbowego, ale prowadzące działalność 
gospodarczą lub rolniczą. W ich przypadku 
świadczenie rekompensuje dochód, który mogli-
by uzyskać z tej działalności w okresie odbywania 
ćwiczeń. 

W przepisach przewidziano jednak sytuację, 
gdy nie przysługuje rekompensata za utratę wyna-

grodzenia. Takie świadczenie nie należy się 
w przypadku ćwiczeń trwających do 24 godzin 
i odbywających się w czasie wolnym od pracy lub 
dniu wolnym od pracy (art. 119a ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony).

Pracodawca nie wypłaca 
pracownikowi wynagrodzenia 
za czas ćwiczeń wojskowych. 
Rekompensatę za 
wynagrodzenie wypłaca wójt 
lub burmistrz.

Wysokość rekompensaty
Po zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony RP, która weszła w życie 1 sierpnia 2014 r., 
świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń 
wojskowych stanowi kwota 1/21 (poprzednio 
1/30) utraconego miesięcznego wynagrodzenia 
pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń 
wojskowych. 

Obowiązuje również ograniczenie kwotowe. 
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie 
może być wyższa od 1/21 (poprzednio 1/30) dwu-
ipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązu-
jącego w okresie poprzedzającym termin 
powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, któ-
rego wysokość ogłasza Prezes GUS. 

dokończenie na str. 27



Płace i rozliczenia 
Nietypowe dodatki 
w podstawie wymiaru zasiłku 
i wynagrodzenia urlopowego

BARBARA UZAR – specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń

Prawie od wszystkich dodatków wypłaconych pracownikowi należy od-
prowadzić składki ZUS i podatek, jednak opłacenie składki chorobowej 
nie oznacza, że można każdy dodatek uwzględnić w podstawie wy-
miaru zasiłku czy wynagrodzenia urlopowego. W podstawie wymiaru 
zasiłku nie uwzględnia się dodatków, do których pracownik zachowuje 
prawo podczas niezdolności do pracy, natomiast w podstawie wyna-
grodzenia urlopowego – jednorazowych i nieperiodycznych wypłat. 

Ustalając wysokość wynagrodzenia urlopo-
wego, należy mieć na względzie, że za czas 
wypoczynku pracownik ma prawo do wyna-
grodzenia, jakie osiągnąłby, gdyby w tym 
czasie pracował (art. 172 ustawy – Kodeks 
pracy). A zatem, korzystając z płatnego wy-
poczynku, nie może w żaden sposób stracić 
finansowo. W podstawie wymiaru wynagro-
dzenia urlopowego należy uwzględnić wyna-
grodzenie i inne świadczenia ze stosunku pra-
cy. Nie oznacza to jednak, że każdą wypłatę 
na rzecz pracownika należy wliczyć do pod-
stawy urlopowej.  Powołany przepis  Kodeksu 
pracy wskazuje na zapewnienie pracowniko-
wi przebywającemu na urlopie wypoczynko-
wym wyłącznie wynagrodzenia za ten czas. 

Natomiast rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wy-
poczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalen-

tu pieniężnego za urlop (dalej: rozporzą-
dzenie w sprawie zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego) przy ustalaniu wynagro-
dzenia urlopowego nakazuje wliczać do 
podstawy urlopowej oprócz wynagrodzenia 
inne świadczenia ze stosunku pracy. Przyj-
muje się, że za świadczenia ze stosunku pra-
cy należy uważać obowiązkowe składniki 
wynagrodzenia, o których wypłatę pracow-
nik ma roszczenie do pracodawcy. Wynagro-
dzenie obejmuje co do zasady wypłaty pie-
niężne ponoszone przez pracodawców na 
rzecz pracowników na opłacenie wykonywa-
nej przez nich pracy. Możliwe jest też czę-
ściowe spełnienie wynagrodzenia w innej 
formie, np. w postaci świadczeń w naturze 
lub ich ekwiwalentów, ale tylko wówczas, 
gdy przewidują to przepisy prawa pracy, 
układ zbiorowy, regulamin wynagradzania 
albo umowa o pracę. 
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Przykładowe wypłaty na rzecz pracowników zaliczane i niezaliczane 
do wynagrodzeń, wynikające z objaśnień do sprawozdawczości

Do wynagrodzeń zalicza się: Do wynagrodzeń nie zalicza się:

■  wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, 
akordowej, prowizyjnej i innej,

■  dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe 
wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, 
szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

■  premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
■  dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
■  wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane 

w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, 
lecz niewynikające z zakresu czynności,

■   wynagrodzenia za czynności przewidziane do wyko-
nania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie 
lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodaw-
cę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),

■  wyrównanie do wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

■  wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wy-
płacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia 
za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, 
za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za 
czas przestoju niezawinionego przez pracownika 
i in.),

■  nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytal-
ne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy i inne,

■  uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem 
dodatkowym, odprawy emerytalne, rentowe i parla-
mentarne posłów i senatorów, odprawy pracowni-
ków biur klubów, kół poselskich i senatorskich oraz 
zespołów parlamentarnych w związku z zakoń-
czeniem kadencji Sejmu i Senatu, a także odprawy 
dla pracowników samorządowych zatrudnionych 
na podstawie wyboru, z którymi został rozwiązany 
stosunek pracy w związku z upływem kadencji,

■  świadczenia o charakterze deputatowym (wartość 
świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) 
lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglo-
we, energetyczne, środków spożywczych), a także 
ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli wymóg jego 
noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

■  świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skró-
ceniem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównaw-
czy wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie 
uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej.

■  świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego finansowa-
nych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ze środków 
budżetu państwa (zasiłki: chorobowe, opiekuńcze i macie-
rzyńskie oraz świadczenia rodzinne),

■  świadczeń finansowanych ze środków zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych i świadczeń urlopowych,

■  wartości świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilak-
tycznych posiłków i napojów) oraz dopuszczalnych ekwiwa-
lentów pieniężnych za te świadczenia, a także ekwiwalentów 
za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników 
i ekwiwalentów pieniężnych za używanie własnej odzieży 
i obuwia roboczego,

■  ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu 
pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność 
pracownika,

■  wypłat należności z tytułu podróży służbowych,
■  świadczeń przysługujących pracownikom przeniesionym 

do pracy w innej miejscowości, a także należności z tytułu 
wyrównania wydatków ponoszonych przez pracownika 
w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem 
pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania (m.in. dodat-
ków i ryczałtów za rozłąkę),

■  jednorazowych pożyczek na zagospodarowanie,
■  zasiłków na zagospodarowanie oraz zasiłków osiedlenio-

wych,
■  ryczałtów pieniężnych za używanie do celów służbowych 

samochodów lub innych środków lokomocji niebędących 
własnością pracodawcy,

■  wartości środków wydawanych do spożycia pracownikom 
wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwi-
walentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, 
placówkach wyżywienia przyzakładowego, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, zakładach dla nieletnich, 
służbie zdrowia),

■  wartości zakwaterowania oraz wyżywienia świadczonego 
bezpłatnie lub częściowo odpłatnie na kursach i szkoleniach,

■  wartości umundurowania, jeśli wymóg jego noszenia wynika 
z obowiązujących ustaw,

■  określonych ustawowo odpraw pieniężnych, odszkodowań, 
rekompensat lub innych świadczeń z powodu ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji 
zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,

■  odszkodowań przysługujących od pracodawcy za przedmio-
ty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,

■  wartości polis ubezpieczeniowych na życie oraz składek pod-
stawowych w ramach pracowniczego programu emerytalne-
go (III filar) wykupionych pracownikom przez pracodawcę,

■  nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 
zatrudnionych na terenie wiejskim oraz w miastach liczących 
do 5000 mieszkańców,

■  wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
■  środków otrzymywanych w zakładach pracy chronionej 

i zakładach aktywności zawodowej na rehabilitację zawodo-
wą, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na 
podstawie odrębnych przepisów, ze środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakła-
dowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń 
finansowanych ze środków tych funduszy.
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Ze wskazanego przykładowego katalogu 
świadczeń ze stosunku pracy zaliczanych 
do wynagrodzeń z podstawy wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego należy wyłą-
czyć:
■  jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty 

za spełnienie określonego zadania bądź za 
określone osiągnięcie,

■  wynagrodzenie za czas gotowości do pra-
cy oraz za czas niezawinionego przez pra-
cownika przestoju,

■  gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
■  wynagrodzenie za czas urlopu wypoczyn-

kowego, a także za czas innej usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy,

■  kwotę wyrównania do wynagrodzenia za 
pracę do wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę,

■  dodatkowe wynagrodzenie radcy prawne-
go z tytułu zastępstwa sądowego,

■  wynagrodzenie za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną,

■  ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczyn-
kowy,

■  nagrody z zakładowego funduszu nagród, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, należ-
ności przysługujące z tytułu udziału w zy-
sku lub w nadwyżce bilansowej,

■  odprawy emerytalne lub rentowe albo 
inne odprawy pieniężne,

■  wynagrodzenie i odszkodowanie przysłu-
gujące w razie rozwiązania stosunku pracy 
– § 6 rozporządzenia w sprawie zasad 

udzielania urlopu wypoczynkowego.
Należy przyjąć, że świadczenia nieznajdu-

jące się w katalogu wyłączeń z podstawy 
urlopowej, lecz nieuznawane za wynagrodze-
nie według statystyki, nie podlegają uwzględ-
nieniu w wynagrodzeniu urlopowym.  

Zasady uwzględniania składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu 
za urlop 

Rodzaj składnika Sposób uwzględniania w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Składniki wynagrodzenia określone w stawce 
miesięcznej, w stałej wysokości

W wysokości należnej w miesiącu korzystania z urlopu wypoczynkowego

Składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż 
1 miesiąc

W łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy ka-
lendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypad-
ku znacznego wahania między wysokością tych składników w poszcze-
gólnych miesiącach – z 12 miesięcy

Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 
1 miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne)

Nie należy uwzględniać

Nagroda uznaniowa 
w wynagrodzeniu urlopowym 

Nagroda uznaniowa (premia uznaniowa), 
mimo że do celów statystycznych jest uzna-
wana za świadczenie ze stosunku pracy zali-
czane do wynagrodzeń, to jej charakter 
wskazuje na brak roszczenia o taką wypłatę 
i jej nieperiodyczność. 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nagroda 
uznaniowa została przyznana pracownikowi, 
lecz jej nie otrzymał. Wówczas zatrudniony 
ma roszczenie do pracodawcy o taką wypłatę.

W wyroku z 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00, 
OSNP 2002/3/77) Sąd Najwyższy uznał, że  
(…) Pracodawca, gdy uzna to za zasadne, 
może wypłacić taką premię także w okresie 
urlopu czy np. zawieszenia w czynnościach, 
skoro zależy ona od jego uznania. (…) pre-

mia uznaniowa, jeżeli nie ma charakteru 
roszczeniowego – nie stanowi składnika wy-
nagrodzenia za pracę i wobec tego nie mie-
ści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego 
(wynagrodzenia służącego do ustalenia 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop) (…). 

Jeżeli w przepisach wewnątrzzakłado-
wych albo w umowie o pracę:
■  określono wyłącznie możliwość otrzyma-

nia nagrody (premii) uznaniowej bez 
wskazywania warunków, jakie pracownik 
musi spełnić, aby nabyć do niej prawo,

■  przyznanie jej przez pracodawcę jest zu-
pełnie dobrowolne, 

■  wypłata nagrody co do zasady jest jedno-
razowa lub nieregularna, 

■  wypłata ma faktycznie taki charakter
– to należy uznać, że mamy do czynienia 

z nagrodą. 
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Przykład

Pracodawca wypłaca pracownikom pre-
mie uznaniowe. Zasady przyznawania ta-
kiego świadczenia nie są uregulowane 
w przepisach wewnątrzzakładowych ani 
w umowach o pracę. Pracodawca przyzna-
je premie pracownikom wyróżniającym się 
większą starannością przy wykonywaniu 
pracy, innowacyjnością i pomysłowością, 
ale też niską absencją w pracy. Wypłata na-
grody ma na celu zmotywowanie pracow-
ników do lepszej, wydajniejszej pracy. W tej 
sytuacji można przyjąć, że przyznawana 
premia jest nagrodą, którą należy wyłączyć 
z podstawy wymiaru wynagrodzenia urlo-
powego. 

Nazwanie składnika nagrodą, lecz uza-
leżnienie jej przyznania od spełnienia 
przez zatrudnionego określonych warun-
ków, zobowiązanie pracodawcy do jej wy-
płaty lub powtarzalność świadczenia mogą 
sugerować, że pracownik może żądać od 
pracodawcy takiej nagrody. Wówczas na-
leży przyjąć, że jest to rodzaj premii, a nie 
wyróżnienie dla pracownika. Taka kwali-
fikacja powoduje, że premię należy 
uwzględnić w podstawie wymiaru wyna-
grodzenia urlopowego (i ekwiwalentu za 
urlop). 

Przykład

Joannie T. w umowie o pracę pracodaw-
ca przyznał prawo do premii uznaniowej. 
Według regulaminu premiowania premia 
przysługuje w określonym procencie 
uzależnionym od wysokości przekrocze-
nia przez pracownika założonych na po-
czątku roku przychodów na każdy mie-
siąc.  
Tak przyznawana premia nie ma charakte-
ru nagrody i pracownik może mieć rosz-
czenie do pracodawcy o jej wypłatę, jeżeli 
spełni warunki do jej otrzymania. Taką pre-
mię pracodawca powinien uwzględniać 
w wynagrodzeniu za urlop.  

Nagroda (premia uznaniowa) podlega 
uwzględnieniu w podstawie wymiaru skła-
dek ZUS i podatku.

Dodatek paliwowy 
(ryczałt paliwowy) 

Pracodawca może przyznać pracownikowi 
wykorzystującemu do celów służbowych po-
jazd prywatny tzw. dodatek paliwowy. Ce-
lem przyznania takiego dodatku może być 
przeciwdziałanie zmiennym cenom oleju na-
pędowego przez wypłatę pracownikowi wy-
równania ponoszonych przez niego w tym 
zakresie kosztów.  Zasady ustalenia wysoko-
ści dodatku i jego wypłaty strony mogą usta-
lić dowolnie. 

Dodatek paliwowy może być ustalony np. 
w wysokości procentowej będącej stosunkiem 
średniej ceny paliwa w danym miesiącu do 
poprzedniego miesiąca. Z tego tytułu po stro-
nie pracownika powstanie przychód stanowią-
cy podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne oraz podatku.

Przykład

Spółka XYZ wypłaca pracownikom korzy-
stającym z prywatnych pojazdów do ce-
lów służbowych za każdy wykonany przez 
nich kurs w odległości do 50 km w obie 
strony po 40 zł i w odległości do 100 km 
65 zł. Stawka została ustalona w drodze 
porozumienia z uwzględnieniem średnich 
cen stosowanych na rynku. Dodatkowo 
w każdym miesiącu przysługuje im za każ-
dy kurs określony procent dodatku paliwo-
wego, który w sierpniu wynosi 12% od da-
nego kursu. W sierpniu br. pracownik 
wykonał 7 kursów po 40 zł i 3 po 65 zł, za 
co otrzymał wraz z dodatkiem paliwowym 
532 zł, tj. (7 x 40 zł + 3 x 65 zł) + 12% = 
532 zł. Od wysokości świadczenia należy 
naliczyć składki ZUS i podatek. 

Dodatek paliwowy może być również ro-
zumiany jako ryczałt paliwowy wypłacany 
pracownikowi wykorzystującemu pojazd 
prywatny do celów służbowych w formie:
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■  ryczałtu na jazdy lokalne (z ogranicze-
niem stawki za 1 kilometr przebiegu po-
jazdu i miesięcznej liczby kilometrów 
w zależności od liczby mieszkańców da-
nej gminy lub miasta, w których pracow-
nik jest zatrudniony),

■  kilometrówki na jazdy lokalne i poza miej-
scowością, w której znajduje się siedziba 
pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracow-
nika – w ramach podróży służbowej (z ogra-
niczeniem stawki za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu, § 2–3 rozporządzenia w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokony-
wania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, mo-
tocykli i motorowerów niebędących własno-
ścią pracodawcy, dalej: rozporządzenie 
w sprawie zwrotu kosztów używania pry-
watnych pojazdów do celów służbowych).
Jeśli zwrot kosztów dotyczy jazd lokal-

nych, to wartość świadczenia (ryczałtu i ki-

lometrówki) jest przychodem podlegającym 

opodatkowaniu, ale wyłączonym ze składek 

ZUS. Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia 
z podatku wskazanych form rekompensaty 
tych kosztów, jeżeli obowiązek ich ponoszenia 
przez zakład pracy albo możliwość przyznania 
prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost 
z przepisów innych ustaw, np. pracownicy 
służby leśnej, listonosze. Zwolniona z podatku 
jest również kilometrówka wypłacona pracow-
nikowi używającemu prywatnego pojazdu 
w ramach innych należności poniesionych 
przez niego w związku z podróżą służbową, do 
wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu. 

Ryczałtu ani kilometrówki 
nie należy uwzględniać 
w podstawie wymiaru wy-
nagrodzenia urlopowego.

Bez względu na formę ustalenia zwrotu 
kosztów związanych z wykorzystaniem pry-
watnego pojazdu do celów służbowych, taka 
rekompensata nie stanowi zapłaty za wyko-
nanie pracy określonej jakości czy ilości. 
Nie można jej zatem uznać za wynagrodze-
nie, które należy wliczyć do podstawy wy-
miaru wynagrodzenia urlopowego.    

Samochód służbowy do celów 
prywatnych 

Pracodawca może, np. na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, udostępnić pracownikowi 
pojazd służbowy do celów prywatnych. Jest 
to świadczenie dodatkowe służące wyłącz-
nie celom pracownika niewynikające z prze-
pisów prawa pracy i niestanowiące dla pra-
codawcy zobowiązania finansowego wobec 
zatrudnionego. Takie udostępnienie może 
być zarówno odpłatne (w całości lub części), 
jak i nieodpłatne. W każdym przypadku pra-
cownik otrzymuje przysporzenie, które nale-
ży odpowiednio wycenić. Jeżeli udostępnie-
nie jest nieodpłatne, to od jego wartości 
należy naliczyć podatek i składki ZUS. 

Zasady wyceny nieodpłatnych 
świadczeń

Wartość pieniężną innych 
nieodpłatnych świadczeń 
ustala się:

jeżeli przedmiotem świadczenia są 
usługi wchodzące w zakres działalności 
gospodarczej dokonującego świadcze-
nia – według cen stosowanych wobec 
innych odbiorców

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi 
zakupione – według cen zakupu

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udo-
stępnienie lokalu lub budynku – według 
równowartości czynszu, jaki przysługi-
wałby w razie zawarcia umowy najmu 
tego lokalu lub budynku

w pozostałych przypadkach – na 
podstawie cen rynkowych stosowanych 
przy świadczeniu usług lub udostęp-
nianiu rzeczy lub praw tego samego 
rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem 
w szczególności ich stanu i stopnia zu-
życia oraz czasu i miejsca udostępnienia

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, 
przychodem podatnika jest różnica między 
wartością tych świadczeń, ustaloną według 
zasad wskazanych wcześniej, a odpłatnością 
ponoszoną przez podatnika. W przypadku 
ponoszenia odpłatności w pełnej wysokości 
przez pracownika, nie osiągnie on przychodu.  
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Przykład

Andrzej T. wystąpił do pracodawcy o udo-
stępnienie mu używanego przez niego sa-
mochodu służbowego także do użytku pry-
watnego, na co otrzymał zgodę. Pracodawca 
nie prowadzi działalności w zakresie wynaj-
mu samochodów. Z prowadzonej przez pra-
cownika ewidencji przebiegu pojazdu za 
sierpień br. wynika, że przejechał służbo-
wym samochodem 600 km, w tym 120 km 
przypada na jazdy prywatne. Pracodawca 
poniósł koszty paliwa w wysokości 200 zł. 
Stawka ustalona za 1 kilometr przejazdu wy-
pożyczonym samochodem według cen ryn-
kowych wynosi 2,30 zł. Wysokość nieodpłat-
nego świadczenia dla pracownika wyniosła: 
120 km x 2,30 zł = 276 zł. Od tej kwoty nale-
ży naliczyć składki ZUS i zaliczkę na podatek 
dochodowy. 

Wartość udostępnienia pojazdu służbo-

wego do celów prywatnych nie podlega 

uwzględnieniu w podstawie wymiaru wy-

nagrodzenia urlopowego. Nie jest to ani 
wynagrodzenie za pracę, ani inne obowiąz-
kowe świadczenie będące ekwiwalentem za 
wykonaną pracę.  

Wybrane świadczenia 
pozapłacowe w podstawie 
wymiaru zasiłku 
(wynagrodzenia) chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
(wynagrodzenia chorobowego) przysługują-
cego ubezpieczonemu będącemu pracowni-
kiem stanowi przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy 
u pracodawcy, u którego przysługuje świad-
czenie chorobowe. Przez wynagrodzenie na-
leży rozumieć przychód pracownika stano-
wiący podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu po-
trąconych przez pracodawcę składek na ubez-
pieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpie-
czenie chorobowe. Ponieważ zarówno 

dodatek (ryczałt) paliwowy, jak i wartość 
świadczenia z tytułu udostępnienia pracow-
nikowi służbowego pojazdu do celów pry-
watnych nie stanowią składników wynagro-
dzenia za pracę, dodatkowo ryczałt 
i kilometrówka do wysokości ustalonej 
w rozporządzeniu w sprawie zwrotu kosztów 
używania prywatnych pojazdów do celów 
służbowych nie podlegają składce chorobo-
wej, nie należy wliczać ich do podstawy wy-
miaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowe-
go. Uwzględnieniu w podstawie wymiaru nie 

podlegają również nagrody lub premie, jeżeli 

zasady ich przyznawania i wypłaty zawierają 

postanowienia o zachowaniu przez pracow-

nika prawa do tego składnika wynagrodze-

nia w pełnej wysokości za okres pobierania 

zasiłków. Do podstawy wymiaru zasiłku nie 
należy wliczać również tych składników, któ-
re nie są ustalone jako procent płacy zasadni-
czej otrzymanej za czas faktycznie przepra-
cowany w danym miesiącu. 

Przykład

Wiesław P. zachorował w sierpniu br. Pra-
cownik jest zatrudniony od 2012 r. i otrzy-
muje stałe miesięczne wynagrodzenie. 
W lutym br. otrzymał nagrodę uznaniową 
za ponadprzeciętne wyniki w pracy. Pra-
codawca ustalił zasady przyznawania 
i wypłaty tej nagrody w regulaminie wyna-
gradzania, zgodnie z którymi przysługuje 
ona bez względu na rodzaj i liczbę dni ab-
sencji w pracy.  Takiej nagrody nie należy 
uwzględniać w podstawie wymiaru 
świadczenia chorobowego.  

Składniki wynagrodzenia, do których 

pracownik zachowuje prawo za okres po-

bierania zasiłku przysługującego w czasie 

ubezpieczenia, zostaną uwzględnione 

w podstawie wymiaru zasiłku przysługu-

jącego za okres po ustaniu tytułu ubez-

pieczenia, wypłacanego przez ZUS. 

Według stanowiska ZUS wyrażonego 
w poradniku „Świadczenia pieniężne 
z ubezpieczenia społecznego w razie choro-
by i macierzyństwa”, str. 88: (…). Jeżeli 
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w przepisach płacowych lub umowach o pracę 
nie ma odpowiednich postanowień o zachowy-
waniu prawa do składnika wynagrodzenia za 
okres pobierania zasiłku, należy uznać, że 
składnik wynagrodzenia nie jest pracownikowi 
wypłacany za okres pobierania zasiłku 
i w związku z tym powinien być przyjęty do 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. (…) Nie 
można uznać, że pracownik zachowuje prawo 
do składnika wynagrodzenia, jeżeli pracodaw-
ca nie ma regulaminu dotyczącego wypłaty 
składnika wynagrodzenia, a także gdy wypła-
canym składnikiem jest premia lub nagroda 
uznaniowa, przyznawana za ocenę pracy pra-
cownika, która nie jest związana z żadnym 
okresem pracy (…). Oznacza to, że taki skład-
nik podlega uwzględnieniu w podstawie wy-
miaru świadczeń chorobowych. 

Przykład

Maria O. zachorowała w sierpniu br. Pra-
cownica jest zatrudniona od 2011 r. i otrzy-
muje stałe miesięczne wynagrodzenie. 
W marcu br. otrzymała nagrodę uznanio-
wą za innowacyjność i wzorcową organi-
zację pracy. Pracodawca nie posiada za-
sad przyznawania i wypłaty tej nagrody.  
Nagrodę należy uwzględnić w podstawie 
wymiaru świadczenia chorobowego 
w kwocie faktycznie wypłaconej. 

Ustalanie przychodu z tytułu 
świadczeń pozapłacowych 
po wyroku TK

W wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) Trybu-
nał Konstytucyjny uznał, że świadczenia 
uzyskiwane nieodpłatnie od pracodawcy, 
niezależnie od formy, w jakiej są udzielane 
(pieniężna lub rzeczowa), aby zostały uzna-
ne za przychód podlegający opodatkowaniu 
(a co jest z tym związane – w większości 
przypadków również oskładkowaniu), muszą 
prowadzić do pojawienia się po stronie pra-
cownika korzyści majątkowej. Taka korzyść 
może wystąpić w dwóch sytuacjach, tj.:
■  prowadzi do powiększenia aktywów lub
■  pozwoli uniknąć wydatków. 

Ustalenie tej okoliczności zależy od tego, 
czy pracownik skorzystał ze świadczenia 
oferowanego przez pracodawcę w pełni do-
browolnie. Sytuacja jest oczywista, jeżeli 
pracodawca wskazał w umowie o pracę 
określone świadczenia, które zapewni pra-
cownikowi, np. bilet miesięczny, pakiet pry-
watnego ubezpieczenia zdrowotnego, miesz-
kanie służbowe, dowóz do pracy. Pracownik, 
wyrażając zgodę (do celów dowodowych 
najlepiej na piśmie) na warunki umowy, 
przyjmuje oferowane świadczenia. Identycz-
nie będzie w sytuacji zaoferowania pracow-
nikowi dodatkowego świadczenia w trakcie 
zatrudnienia i uzyskanie jego zgody na przy-
jęcie takiego bonusu. Zgoda pracownika jest 
utożsamiana z przydatnością świadczenia 
i oznacza, że w przeciwnym razie pracownik 
poniósłby taki wydatek z własnych środków. 

Aby nieodpłatne świadcze-
nie zapewnione przez praco-
dawcę powodowało powsta-
nie przychodu u pracownika, 
co do zasady musi on wyra-
zić zgodę na jego przyjęcie. 

Jednak przychodem pracownika nie jest 
wartość ubezpieczenia niezbędnego z uwagi 
na wykonywaną przez niego pracę. Zakup 
takiego ubezpieczenia jest wyrazem dbało-
ści pracodawcy o własne interesy (jest spo-
sobem na zabezpieczenie ewentualnych, nie-
przewidzianych wydatków), a nie wynika 
z chęci zapewnienia korzyści pracownikowi.  

Dowożenie pracownika z miejsca zamieszka-
nia do pracy czy wykupione dla niego dodat-
kowe ubezpieczenie może oznaczać zaoszczę-
dzenie wydatku i – w konsekwencji – może sta-
nowić przysporzenie podlegające opodatkowa-
niu. Jest to jednak prawidłowa analiza, jeżeli 
pracodawca zapewnił pracownikowi te świad-
czenia za jego zgodą. Należy uznać, że brak zgo-
dy pracownika na przyjęcie świadczenia ozna-
cza brak przychodu po jego stronie. Pracodawca 
powinien więc gromadzić wszelkie dokumenty 
potwierdzające zgodę pracownika na otrzyma-
nie świadczenia lub skorzystanie z niego. 
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Jeżeli pracownik nie wyraził 
zgody na otrzymanie świad-
czenia pozapłacowego, nie 
powstanie przychód.

Obiektywne kryterium wystąpienia po 
stronie pracownika przysporzenia majątko-
wego nie jest spełnione, gdy pracodawca pro-
ponuje pracownikom udział w spotkaniach 
integracyjnych czy szkoleniowych, choćby 
organizowanych poza miejscem pracy (np. 
imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, gdy 
pracownik uczestniczy dobrowolnie w takim 
spotkaniu powiązanym z konferencją czy 
szkoleniem, po jego stronie nie pojawia się 
korzyść, nawet w postaci zaoszczędzenia wy-
datku. Nie można bowiem zakładać, że gdy-
by nie tego rodzaju wyjazd (z zapewnionymi 
np. obiadem, kolacją, poczęstunkiem), pra-
cownik z własnych środków sfinansowałby 
uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. 

 ■

PODSTAWA PRAWNA:

■  art. 78, 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 

z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),

■  art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych  (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 

ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),

■  art. 36 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),

■  § 1–2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustala-

nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. 

Nr 127, poz. 860),

■  § 6–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-

nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-

grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 

urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, 

poz. 1353),

■  § 2–3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 

2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokony-

wania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samo-

chodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271; ost. zm. 

Dz.U. z 2011 r. Nr 61, poz. 308),

■  § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządo-

wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Tylko do 26 września br. 
za opłacenie rocznego abonamentu  

Serwisu Prawno-Pracowniczego na 2015 rok 
prezenty do wyboru:

 * Niezależnie od liczby opłaconych abonamentów otrzymają Państwo jeden kalendarz.

kalendarz książkowypublikacja książkowa

PREZENT GWARANTOWANY*

odtwarzacz MP3 pendrive 8 GB

JUŻ DZIŚ odwiedź www.infor.pl/oferta i wybierz prezent!
Oferta ważna tylko do 26 września 2014 r.
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Według stanu na dzień oddania niniejszego nu-
meru do druku ostatnie takie obwieszczenie doty-
czyło przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2014 r., które 
wyniosło 3964,91 zł. Obliczona na podstawie 
tego wynagrodzenia:
■  maksymalna miesięczna podstawa do ustalenia 

świadczenia rekompensacyjnego stanowi kwo-
tę: 
3964,91 zł x 2,5 = 9912,28 zł,

■  maksymalna dzienna stawka świadczenia re-
kompensacyjnego wynosi: 
1/21 x 9912,28 zł = 472,01 zł.
Stosowanie wskaźnika 1/30 miesięcznego wy-

nagrodzenia zaniżało świadczenie rekompensują-
ce utracone zarobki, które dana osoba mogłaby 
uzyskać, gdyby nie odbywała ćwiczeń wojsko-
wych. Z tego względu zmieniono ten wskaźnik na 
1/21, odnosząc się do przeciętnej liczby dni robo-
czych w skali miesiąca. 

Zasady obliczeń
W nowelizacji zawarto upoważnienie dla Rady 
Ministrów do określenia, w drodze rozporządze-
nia, sposobu ustalania i trybu wypłacania świad-
czenia pieniężnego, trybu zwrotu wydatków 
z tego tytułu organom samorządu terytorialnego 
oraz trybu postępowania w tych sprawach, 
z uwzględnieniem potrzeby rekompensaty utraco-
nego wynagrodzenia albo dochodu oraz koniecz-
ności zapewnienia sprawności i szybkości postę-
powania. Obecnie kwestie te reguluje jednak 
nadal rozporządzenie z 1 lutego 2000 r., które 
zachowało moc obowiązującą. Będzie ono obo-
wiązywać do czasu wejścia w życie nowych prze-
pisów wykonawczych, ale nie dłużej niż przez 
18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, czyli 
nie dłużej niż do 2 lutego 2016 r. 

Świadczenie pieniężne – rekompensujące wy-
nagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku 
służbowego utracone w związku z odbyciem 
ćwiczeń wojskowych – stanowi kwotę wynagro-
dzenia za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcz-
nego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres 
odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 
90 i następnie pomnożoną przez liczbę dni odby-
tych ćwiczeń wojskowych. W tym zakresie funk-
cjonuje więc jeszcze sposób ustalania dziennej 

stawki rekompensaty jako 1/30 (a nie 1/21) utra-
conego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 sier-
pnia 2014 r. trzeba jednak stosować wskaźnik 
1/21, gdyż nowe regulacje weszły w życie w tym 
dniu, bez okresu przejściowego w tym zakresie. 
Poprzednio obowiązujące zasady można stoso-
wać tylko w takim zakresie, w jakim nie jest 
sprzeczne z nowelizacją.

Przy ustalaniu kwoty utraconego wynagrodze-
nia należy pominąć:
■  obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane 

lub należne i odprowadzane do właściwych or-
ganów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubez-
pieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatko-
wych,

■  premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki 
finansowe albo wartość świadczeń otrzymywa-
nych w naturze, przysługujących żołnierzowi 
na podstawie odrębnych przepisów lub umów, 
a także wyroków sądowych lub decyzji admini-
stracyjnych.
Do podstawy wymiaru świadczenia rekom-

pensacyjnego wlicza się kwoty ponoszonych 
przez żołnierza świadczeń alimentacyjnych lub 
odszkodowawczych nałożonych prawomocnym 
wyrokiem sądowym lub decyzją administracyj-
ną. Od tej podstawy wymiaru odlicza się nato-
miast kwotę przyznanego na podstawie odręb-
nych przepisów uposażenia, które żołnierz 
otrzymał z tytułu odbywania ćwiczeń wojsko-
wych.

Jeśli okres pozostawania w stosunku pracy lub 
służbowym jest krótszy niż 3 miesiące pełnego 
miesięcznego wymiaru czasu pracy przed odby-
ciem ćwiczeń wojskowych, podstawę wymiaru 
świadczenia rekompensacyjnego oblicza się pro-
porcjonalnie.  

W razie powołania pracownika 
do odbycia ćwiczeń 
wojskowych pracodawca 
wystawia mu – w ciągu 7 dni od 
złożenia wniosku w tej sprawie 
– zaświadczenie określające 
kwotę utraconego dziennego 
wynagrodzenia.

Wysokość świadczenia rekompensacyjne-
go, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń woj-
skowych, powinna zostać stwierdzona przez 

dokończenie ze str. 18
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pracodawcę – na wniosek żołnierza będącego pra-
cownikiem lub pozostającym w stosunku służby 
– niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia przez niego takiego wniosku. Pracodawca 
powinien wydać w tym terminie rezerwiście za-
świadczenie, w którym określi kwotę dziennego utra-
conego wynagrodzenia i wskaże datę wydania za-
świadczenia.

Jeżeli dzienna kwota świadczenia rekompensa-
cyjnego stwierdzona w tym zaświadczeniu będzie 
wyższa niż maksymalna kwota określona na pod-
stawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, 
żołnierzowi zostanie wypłacone świadczenie re-
kompensacyjne w kwocie określonej na podsta-
wie tej ustawy i pomnożonej przez liczbę dni od-
bytych ćwiczeń wojskowych. W takim przypadku 
będzie to więc należność niższa od wynikającej 
z zaświadczenia pracodawcy.

Obliczenie kwoty utraconego dziennego wyna-
grodzenia, podawanego w zaświadczeniu, powin-
no być dokonane w następujący sposób:

Krok 1. Ustalamy podstawę wymiaru, czyli wy-
nagrodzenie za ostatnie 3 miesiące pełnego mie-
sięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające 
okres odbytych ćwiczeń.

Krok 2. Określamy dzienną stawkę utracone-
go wynagrodzenia, dzieląc podstawę wymiaru 
przez 63 (3 x 21), a przed nowelizacją przez 90 
(3 x 30).

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie-
zwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania wniosku o ustalenie i wypłatę świad-
czenia rekompensującego, wypłaca rezerwiście 
należne świadczenie.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 119a, art. 124 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 461; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 773),
 � art. 1, art. 12–13 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 773),
 � § 8, 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lutego 2000 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania 
świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym 
ćwiczenia wojskowe (Dz.U. Nr 13, poz. 155),
 � obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2014 r. 
(Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 31).

Przykład

Pracownik przedstawił pracodawcy wezwanie do odbycia ćwiczeń wojskowych od 1 do 5 września 2014 r. Na tej 
podstawie pracodawca udzielił mu urlopu bezpłatnego, a po odbyciu przez pracownika ćwiczeń wojskowych – na 
jego wniosek – wystawił mu zaświadczenie o utraconych zarobkach (z podaniem stawki dziennej). 
Wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres 
odbytych ćwiczeń (po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz zaliczki na podatek dochodowy) wynosiło 7425,21 zł. Stawka dzienna utraconego wynagrodzenia sta-
nowiła kwotę: 7425,21 zł : 63 dni = 117,86 zł. 
W tej sytuacji pracodawca wydał pracownikowi zaświadczenie potwierdzające wysokość utraconego zarob-
ku o podanej treści: 

Warszawa, 10 września 2014 r. 
MCD – Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
ul. Henryka 12

Zgodnie z art. 119a ust. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.), zaświadcza się, że Robert Malinowski, syn Jana, PESEL 86121904576, 
w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych w dniach 1–5 września 2014 r. utracił za każdy dzień tych ćwiczeń 
wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości 117,86 zł (słownie: sto siedemnaście złotych 86/100).

         Jan Kowalski
         prezes zarządu



  nr 35/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 29

wysokość wynagrodzenia WYNAGRODZENIA

MAREK ROTKIEWICZ – ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy pracownikowi oddelegowanemu 
do pracy za granicą przysługują diety
Pracownik został oddelegowany do pracy w Rosji. Miejscem wykonywania pracy jest 
Moskwa. Pracownikowi zdarza się podróżować służbowo do Petersburga samocho-
dem służbowym, który jest w jego dyspozycji. Osoba ta wystąpiła do nas o wypłatę 
diet za odbycie podróży służbowej. Czy ma do nich prawo? Jeżeli tak, to na jakich 
zasadach i w jakiej wysokości powinniśmy je wypłacić – pyta Czytelnik z Olsztyna.

Tak. Państwa pracownik ma prawo do diet. W pry-
watnej firmie przysługują one w wysokości prze-
widzianej w regulacjach wewnątrzzakładowych, 
a w przypadku ich braku – w wysokości określo-
nej w przepisach rozporządzenia w sprawie należ-
ności przysługujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (da-
lej: rozporządzenie o podróżach służbowych).

Miejscem pracy Państwa pracownika jest Mo-
skwa, a zatem wyjazd w celach służbowych odby-
wany na polecenie pracodawcy poza Moskwę sta-
nowi podróż służbową. 

Naliczając przy tym świadczenia należne pracow-
nikowi, takich wyjazdów nie można uznać za podróże 
krajowe. Podziału na delegacje krajowe i zagraniczne 
nie odnosi się do miejsca pracy. Jak wynika z przepi-
sów rozporządzenia o podróżach służbowych, podró-
że krajowe odbywają się na terenie Polski.

Państwa pracownik ma zapewniony przejazd, 
a zatem należy rozliczyć koszty samochodu służ-
bowego. Oprócz tego pracownikowi będą przy-
sługiwać diety i zwrot kosztów noclegów (lub ry-
czałt w przypadku braku dowodu poniesienia tych 
kosztów). Rozliczenie powinno następować na 
zasadach wskazanych w przepisach rozporządze-
nia o podróżach służbowych albo w przepisach 
wewnętrznych (układ zbiorowy pracy, regulamin 
wynagradzania) obowiązujących u pracodawcy.

Przykład

Marcin G. został oddelegowany do pracy w Mo-
skwie. Pracownik wyjechał w podróż służbową 

z Moskwy do Petersburga służbowym samocho-
dem 25 sierpnia 2014 r. o godz. 7.00 i wrócił 
29 sierpnia o godz. 20.00. Pracownikowi w każ-
dym dniu podróży zapewniono obiad. Praco-
dawca wypłaca diety i inne należności z tytułu 
podróży służbowej na podstawie rozporządze-
nia o podróżach służbowych.
Marcin G. był w podróży 4 doby i 13 godzin. Na 
podstawie czasu trwania podróży przysługiwa-
łaby mu kwota 240 euro (4 x 48 euro z tytułu 
diety za każdą dobę w Rosji + 1 x 48 euro z tytu-
łu diety za ponad 12 godzin). Jednak w każdym 
dniu miał zapewniony obiad, a zatem od kwoty 
240 euro należy odliczyć 72 euro z tytułu obia-
dów (48 euro x 30% zmniejszenia diety za obiad 
x 5 dni). Pracownikowi przysługują diety 
w wysokości 168 euro (240 euro – 72 euro = 
168 euro).

Podróż służbowa polega na wykonywaniu na 
polecenie pracodawcy zadania służbowego poza 
miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce 
pracy pracownika lub w której znajduje się siedzi-
ba pracodawcy (art. 775 § 1 ustawy – Kodeks pra-
cy). Pojęcie to jest bardzo istotne, gdyż staje się 
wyznacznikiem dla kwalifikowania wyjazdów jako 
podróże służbowe i tych, które za takie nie mogą 
być uznane. 

Zobiektywizowanym wyznacznikiem wyjazdu 
jako podróży służbowej jest to, że celem jest punkt 
(punkty, obszar) znajdujący się poza stałym miej-
scem pracy pracownika. Tym miejscem może być 
miejscowość, obszar albo takie miejsce może być 

podróże służbowe WYNAGRODZENIA
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WYNAGRODZENIA ekwiwalent dla rezerwisty

określone nawet jako zmienne. Przy określaniu miej-
sca pracy ważne jest jednak, aby było ono wskazane:
■ konkretnie (w wyroku z 16 grudnia 2008 r., 

I PK 96/08, OSNP 2010/11–12/138 Sąd Naj-
wyższy za niedopuszczalne uznał zawieranie 
w umowach zapisów, zgodnie z którymi pra-
cownicy wyrażaliby bezwarunkową zgodę na 
czasową zmianę miejsca pracy w każdym przy-
padku uzasadnionym potrzebami pracodawcy, 
tj. bez określenia miejscowości, w której praca 
miałaby być świadczona, jak również okresu, 
którego te zmiany dotyczą),

■ w sposób rzeczywisty, przez co należy rozumieć 
bezpośrednie powiązanie z zakresem terytorial-
nym zwykłej, codziennej pracy pracownika.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 � § 12–14 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podró-
ży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

BOŻENA STYCZYŃSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Jakie warunki musi spełnić nauczyciel, żeby 
otrzymać zasiłek na zagospodarowanie
Nauczyciel złożył wniosek o zasiłek na zagospodarowanie. Był zatrudniony w bursie 
na cały etat od 2 stycznia do 28 czerwca 2013 r. na podstawie umowy na zastęp-
stwo. To jego pierwsza praca zawodowa. Od 1 września 2013 r. nadal jest zatrudnio-
ny w bursie na cały etat. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskał w lipcu 2014 r. 
Posiada pełne kwalifikacje do pracy w bursie. Czy należy mu wypłacić zasiłek na 
zagospodarowanie? Czy przerwa w zatrudnieniu nie wpływa na nabycie prawa do 
tego zasiłku – pyta Czytelniczka z Poznania.

W ustawie – Karta Nauczyciela nie ma określone-
go warunku ciągłości zatrudnienia dla uzyskania 
prawa do zasiłku na zagospodarowanie. Zatem 
przerwa w zatrudnieniu nie stanowi przeszkody 
w otrzymaniu zasiłku na zagospodarowanie, dla-
tego nauczycielowi należy wypłacić taki zasiłek.

Aby uzyskać zasiłek na zagospodarowanie, na-
uczyciel musi:
■  uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego 

w ciągu 2 lat od dnia podjęcia pierwszej pracy 
zawodowej w życiu w szkole,

■  mieć kwalifikacje do zajmowania danego sta-
nowiska,

■  przed pracą w szkole nie pracować zawodowo 
– przy czym do okresu tego nie wlicza się pra-
cy wykonywanej w okresie studiów lub nauki 
w zakładzie kształcenia nauczycieli (innymi 
słowy – kariera zawodowa nauczyciela musi 
się zacząć od pracy w szkole),

■  złożyć wniosek o wypłatę zasiłku w ciągu 
1 roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela 
kontraktowego.
Nauczyciel, który spełnił powyższe warunki, 

otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe 
miejsce zatrudnienia jednorazowy zasiłek na za-
gospodarowanie w wysokości 2-miesięcznego 
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole 

3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczy-

ciela kontraktowego, musi zwrócić zasiłek na 

zagospodarowanie. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach organ prowadzący szkołę może 
zwolnić nauczyciela, w całości lub w części, 
z obowiązku zwrotu tego zasiłku.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 61 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191).

WYNAGRODZENIA dodatek na zagospodarowanie
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podstawa wymiaru zasiłku ZUS

ALDONA SALAMON – specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, 
jeżeli za poprzedni okres nie została 
wypłacona premia a99dbd74-3347-410b-8342-d0492a23f53d

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wli-
cza się do podstawy wymiaru zasiłku w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące 
kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru 
zasiłku. Jeżeli pracownik nie nabył prawa do premii, ponieważ nie spełnił wymaganych 
warunków, premii za poprzedni okres nie należy wyłączać z podstawy wymiaru zasiłku.

W podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić 
premie, nagrody i dodatki, jeżeli nie są wypłaca-
ne za okres pobierania zasiłku zgodnie z obowią-
zującymi u pracodawcy przepisami wewnątrzza-
kładowymi.

Premie oraz inne składniki wynagrodzenia 

(nagrody, dodatki) przysługujące za okresy mie-

sięczne pracodawca uwzględnia w podstawie 

wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypła-

conej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, 

z których wynagrodzenie przyjmuje się do usta-

lenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za 
okresy kwartalne należy wliczać do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do 
ustalenia podstawy wymiaru zasiłku w wysokości 
1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery 
kwartały poprzedzające miesiąc, w którym po-
wstała niezdolność do pracy. Natomiast premie, 
nagrody i dodatki przysługujące za okresy roczne 
wlicza się w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty za 
rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała ta 

niezdolność. Takie same zasady mają zastosowa-
nie w odniesieniu do składników wynagrodzenia 
wypłacanych za inne okresy (np. półroczne, 
4-miesięczne, 2-miesięczne).

Gdy składnik przysługuje 
tylko do określonego terminu
Pracodawca, wprowadzając składnik wynagro-
dzenia, może z góry określić okres, na jaki ten 
składnik przyznaje. W takiej sytuacji powinien 
pamiętać, że jeśli zgodnie z umową o pracę skład-
niki wynagrodzenia przysługują tylko do określo-
nego terminu, powinny być uwzględnione w pod-
stawie wymiaru zasiłku chorobowego tylko do 
tego terminu.

Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie w ra-
zie podjęcia przez pracodawcę decyzji o zaprze-
staniu wypłaty składnika wynagrodzenia. Nie do-
tyczy to jednak przypadków:
■  włączenia składnika wynagrodzenia w całości 

lub w części do innego składnika lub
■  zamiany na inny składnik wynagrodzenia.

Przykład

W wyniku zmiany zasad wynagradzania od sierpnia br. pracodawca zaprzestał wypłacania premii kwartal-
nej, uwzględnianej dotychczas w podstawie wymiaru zasiłku. Premia kwartalna nie została włączona do in-
nego składnika wynagrodzenia ani nie została zamieniona na inny składnik. Objęty zmianami pracownik był 
niezdolny do pracy z powodu choroby od 5 do 9 września 2014 r., nabywając za ten okres prawo do wyna-
grodzenia chorobowego. W 2014 r. jest to jego druga niezdolność do pracy. Poprzednio pracownik chorował 
w lipcu br. i przysługujące mu wówczas wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru 
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zostało wyliczone z kwoty 3410,61 zł. Kwota ta wynikała z wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za okres 
od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. oraz z premii kwartalnych za cztery kwartały poprzedzające lipiec 2014 r.

Kartoteka płacowa pracownika

Miesiąc/rok Wynagrodzenie 
zasadnicze

Wysokość 
wypłaconej 

premii

Premia 
kwartalna za

Składki ZUS 
13,71%

Wynagrodzenie 
pomniejszone 
o składki ZUS

06/2014 3200,00 438,72 2761,28
05/2014 3200,00 2950,00 I kwartał 2014 r. 843,17 5306,83
04/2014 2800,00 383,88 2416,12
03/2014 2800,00 383,88 2416,12
02/2014 2800,00 2640,00 IV kwartał 2013 r. 745,82 4694,18
01/2014 2800,00 383,88 2416,12
12/2013 2800,00 383,88 2416,12
11/2013 2800,00 4180,00 III kwartał 2013 r. 956,96 6023,04
10/2013 2800,00 383,88 2416,12
09/2013 2800,00 383,88 2416,12
08/2013 2800,00 3262,00 II kwartał 2013 r. 831,10 5230,90
07/2013 2800,00 383,88 2416,12
Suma 34 400,00 13 032,00 6502,93 40 929,07
Przeciętny miesięczny przychód 3410,76
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego – 80% 2728,61
Kwota wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy – 80% 90,95

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego należnego pracownikowi w lipcu br. została ustalona w następują-
cy sposób:
Krok 1. Obliczono przeciętne miesięczne wynagrodzenie:
■ (2800 zł – 13,71%) x 10 miesięcy = 24 161,20 zł,
■ (3200 zł – 13,71%) x 2 miesiące = 5522,56 zł,
■ 24 161,20 zł + 5522,56 zł = 29 683,76 zł,
■ 29 683,76 zł : 12 miesięcy = 2473,65 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie).
Krok 2. Do przeciętnego wynagrodzenia dodano 1/12 kwot premii kwartalnych wypłaconych za cztery 
kwartały poprzedzające lipiec 2014 r. (tj. za I kwartał 2014 r. II, III i IV kwartał 2013 r.):
2473,65 zł + 937,11 zł (13 032 zł – 13,71% : 12 = 937,11 zł) = 3410,76 zł.
Krok 3. Ustalono kwotę zasiłku:
3410,76 x 80% = 2728,61 zł : 30 = 90,95 zł.
Zasiłek chorobowy za jeden dzień (80%) wynosił 90,95 zł.
Między okresami pobierania świadczeń chorobowych przerwa jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe (po-
przednia niezdolność do pracy miała miejsce w lipcu, a następna we wrześniu br.), w związku z tym praco-
dawca nie ustala na nowo podstawy wymiaru zasiłku. Z podstawy tej należy jednak wyłączyć premię kwar-
talną, czyli składnik wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano. Premia kwartalna nie została włączona do 
innego składnika wynagrodzenia ani pracodawca nie zamienił jej na inny składnik płacowy. Podstawa wy-
miaru wynagrodzenia chorobowego należnego pracownikowi we wrześniu br. wyniesie 2473,65 zł, a kwota 
świadczenia chorobowego za jeden dzień 65,96 zł, co wynika z wyliczenia:
■ podstawa wymiaru zasiłku: 3410,76 zł – 937,11 zł = 2473,65 zł,
■ podstawa wymiaru zasiłku w wysokości 80%: 2473,65 zł x 80% = 1978,92 zł,
■ kwota zasiłku za jeden dzień niezdolności: 1978,92 zł : 30 = 65,96 zł.

Gdy składnik za miniony okres 
nie przysługuje, ale nie zaprzestano 
jego wypłaty
W praktyce nierzadko zdarza się, że za poprzedni 
okres nie przysługuje dany składnik wynagrodze-

nia (np. premia kwartalna), ponieważ pracownik 
nie spełnił kryteriów uprawniających do jego wy-
płaty. 

W takiej sytuacji premia nie jest składnikiem 
wynagrodzenia:
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■  który przysługiwał tylko do określonego ter-
minu,

■  którego wypłaty zaprzestano na podstawie 
przepisów płacowych obowiązujących u praco-
dawcy.
Pojawia się wówczas wątpliwość, czy w takim 

przypadku w podstawie wymiaru świadczenia 
chorobowego należy uwzględnić premię za okres 
poprzedni (zgodnie z treścią art. 42 ust. 5 ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa) 
i do podstawy wymiaru zasiłku przyjąć cztery 
premie kwartalne. Należy przyjąć, że premia na-

dal przysługuje pracownikowi (nie zaprzestano 
jej wypłaty), a jedynie nie przysługuje za miniony 
okres z powodu niespełnienia kryteriów jej uzy-
skania. A zatem premię tę pracodawca powinien 
uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku należ-
nego pracownikowi.

W omawianej sytuacji nie ma zastosowania za-
sada, zgodnie z którą składnik wynagrodzenia, 
np. premia kwartalna, jest uwzględniany w pod-
stawie wymiaru zasiłku, w wysokości wypłaconej 
za okres poprzedni, jeżeli nie został wypłacony 
do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat 
zasiłków.

Przykład

Pracownicy zatrudnieni w spółce oprócz wynagrodzenia zasadniczego mają prawo do premii kwartalnej, pomniej-
szanej za okresy pobierania zasiłku, a tym samym uwzględnianej w podstawie wymiaru zasiłku. Jeden z pracow-
ników działu sprzedaży we wrześniu br. stał się niezdolny do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej 
opieki nad chorym dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi:
■ przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od września 2013 r. do sierpnia 2014 r.,
■ 1/12 kwot premii kwartalnych za cztery kwartały poprzedzające wrzesień br., tj. za I i II kwartał 2014 r. oraz 

III i IV kwartał 2013 r.
Pracownik w ciągu czterech kwartałów poprzedzających wrzesień br. otrzymał premie kwartalne (za I kwar-
tał 2014 r. oraz za III i IV kwartał 2013 r.), natomiast nie otrzymał premii kwartalnej za II kwartał 2014 r., po-
nieważ nie zrealizował planu sprzedaży w wymaganym zakresie.

Kartoteka płacowa pracownika

Miesiąc/rok Wynagrodzenie 
zasadnicze

Wysokość 
wypłaconej 

premii
Premia za Składki ZUS 

13,71%

Wynagrodzenie 
pomniejszone 
o składki ZUS

08/2014 3600,00 0,00 II kwartał 2014 r. 493,56 3106,44
07/2014 3600,00 493,56 3106,44
06/2014 3600,00 493,56 3106,44
05/2014 3600,00 1980,00 I kwartał 2014 r. 765,02 4814,98
04/2014 3400,00 466,14 2933,86
03/2014 3400,00 466,14 2933,86
02/2014 3400,00 2260,00 IV kwartał 2013 r. 775,99 4884,01
01/2014 3400,00 466,14 2933,86
12/2013 3400,00 466,14 2933,86
11/2013 3400,00 1290,00 III kwartał 2013 r. 643,00 4047,00
10/2013 3400,00 466,14 2933,86
09/2013 3400,00 466,14 2933,86
Suma 41 600,00 5530,00 6461,53 40 668,47

Ponieważ premia kwartalna nadal przysługuje pracownikowi (nie zaprzestano jej wypłaty), a jedynie nie 
przysługuje za miniony okres z powodu niespełnienia kryteriów jej uzyskania, to premię tę pracodawca powi-
nien uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku należnego pracownikowi we wrześniu br. Jeżeli zatem premia 
kwartalna za ostatni z uwzględnianych kwartałów nie przysługuje, podstawę wymiaru zasiłku ustala się bez 
tego składnika wynagrodzenia. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego pracownikowi we wrześ-
niu br. pracodawca powinien ustalać, uwzględniając 1/12 kwot premii kwartalnych za I kwartał 2014 r. oraz 
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za III i IV kwartał 2013 r. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego pracownikowi we wrześniu br. 
wynosi 3389,04 zł, a kwota zasiłku za jeden dzień 90,37 zł, co wynika z wyliczenia:
Krok 1. Ustalenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
■ (3400 zł – 13,71% x 8 miesięcy) + (3600 zł – 13,71% x 4 miesiące) = 23 470,88 zł + 12 425,76 zł = 

35 896,64 zł,
■ 35 896,64 zł : 12 = 2991,39 zł.
Krok 2. Ustalenie kwoty premii uwzględnianej w podstawie wymiaru zasiłku:
Do podstawy wymiaru należy doliczyć 1/12 kwot premii kwartalnych wypłaconych za I kwartał 2014 r. oraz 
za III i IV kwartał 2013 r. obliczonej następująco:
5530 zł (premia za 3 kwartały) – 13,71% : 12 = 397,65 zł.
Krok 3. Obliczenie zasiłku do wypłaty:
Podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma średniej podstawy wymiaru zasiłku oraz 1/12 premii:
2991,39 zł + 397,65 zł = 3389,04 zł.
Kwota zasiłku chorobowego (80%) za jeden dzień:
3389,04 zł x 80% = 2711,23 zł : 30 = 90,37 zł.

Taka sama zasada obowiązuje w odniesieniu 
do premii, nagród czy dodatków przysługujących 
za inne okresy. Na szczególną uwagę zasługuje 
premia roczna w sytuacji, gdy za miniony okres:
■  nie przysługuje,
■  między okresami pobierania świadczeń choro-

bowych nie ma przerwy albo
■  przerwa jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Jeżeli premia roczna uwzględniana w podstawie 
wymiaru zasiłku nie została wypłacona do czasu 

ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków 
chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyj-
muje się premię roczną w wysokości wypłaconej za 
okres poprzedni, czyli za wcześniejszy rok.

Jeżeli premia roczna za miniony rok przysługuje, 
lecz nie została wypłacona, to wówczas należy 
uwzględnić premię przysługującą za okres poprzed-
ni. W takim przypadku wypłata premii rocznej po 
ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku nie powoduje 
konieczności ponownego ustalenia tej podstawy.

Przykład

Pracownikom działu produkcji przysługuje premia roczna, uzależniona od jakości produkowanych wyrobów. 
Premia ta jest pomniejszana za okresy absencji chorobowych w sposób nieproporcjonalny, zatem pracodaw-
ca uwzględnia ją w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania. Zgodnie 
z ustalonym w regulaminie pracy terminem, wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje przedostat-
niego dnia tego miesiąca, natomiast premia roczna za poprzedni rok jest wypłacana we wrześniu następne-
go roku.
Na początku września 2014 r., po dokonaniu analizy wyników jakości wyrobów wyprodukowanych w 2013 r., 
okazało się, że z powodu niespełnienia kryteriów (nieosiągnięcia zakładanego średniego minimum jakości 
wyrobów) premia roczna za 2013 r. nie przysługuje pracownikom. Taka sytuacja dotyczy wszystkich pracow-
ników działu. We wrześniu 2014 r. dwaj pracownicy działu produkcji, Krzysztof J. i Maciej Z., stali się niezdolni 
do pracy wskutek choroby, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 19 do 29 wrześ-
nia br. Maciej Z. był poprzednio niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 25 
lipca 2014 r. i za ten okres pracodawca wypłacił mu zasiłek chorobowy.
Jeżeli premia nie przysługuje za okres, z którego uwzględnia się ją w podstawie wymiaru zasiłku, podstawę 
tę ustala się bez tego składnika wynagrodzenia. Powyższe oznacza, że w 2014 r. podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego i innych świadczeń chorobowych dla pracowników działu produkcji pracodawca powinien 
ustalać bez premii rocznej. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego Krzysztofowi J. 
będzie zatem stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2013 r. do 
sierpnia 2014 r. Pracodawca ustali tę podstawę bez premii rocznej. Natomiast dla Macieja Z., który stał się
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niezdolny do pracy we wrześniu 2014 r., ale po przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe, nie należy 
ustalać nowej podstawy wymiaru zasiłku.
W takiej sytuacji uwzględniona wcześniej w podstawie wymiaru zasiłku odpowiednia kwota premii rocznej 
nadal powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku należnego we wrześniu 2014 r. Ze względu 
na to, że nie zaprzestano wypłacania premii rocznej wskutek zmiany funkcjonujących u pracodawcy zasad 
premiowania, premia roczna nadal powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku. Nie można jej 
bowiem traktować jako składnika, którego wypłaty zaprzestano, i wyłączać z podstawy wymiaru zasiłku. Bez 
znaczenia pozostaje fakt, że za 2013 r. premia roczna nie przysługuje.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 41 ust. 1–3, art. 42 ust. 1–5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).

ANDRZEJ RADZISŁAW – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Według jakiego kursu należy przeliczać 
podstawę wymiaru składek
Nasi pracownicy są oddelegowani do pracy w Niemczech (mają poświadczony for-
mularz A-1). Do tej pory otrzymywaliśmy wynagrodzenie w zł, ale zamierzamy im wy-
płacać wynagrodzenie w euro. Według jakiego kursu powinniśmy przeliczyć wyna-
grodzenie pracowników do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne – pyta Czytelnik ze Świnoujścia. 55d9cc7a-8963-4cfe-a22a-da8a39a724ee

Pracodawca, który będzie wypłacał wynagrodze-
nie w walucie obcej, w celu ustalenia podstawy 
wymiaru składek ma obowiązek przeliczyć je na 
złote w sposób przyjęty w przepisach ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Przychody w walutach obcych przelicza się na 

złote według kursu średniego walut obcych ogła-
szanego przez Narodowy Bank Polski z ostatnie-
go dnia roboczego poprzedzającego dzień uzy-
skania przychodu. Należy więc przyjąć kurs 
poprzedzający dzień, w którym zostało wypłaco-
ne wynagrodzenie pracownikowi. 

INSTRUKCJA – Jak ustalić podstawę wymiaru składek pracownika oddelegowanego 

Krok 1. Ustalenie przychodu pracownika 
W celu ustalenia podstawy wymiaru składek za pracownika pracodawca najpierw musi ustalić przychód 
pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek. W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wy-
nagrodzenia za czas choroby i zasiłków oraz przychodów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, np. nagrody 
jubileuszowej wypłacanej co 5 lat, odszkodowań, odpraw. 
Krok 2. Pomniejszenie podstawy wymiaru składek o diety
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się części wynagrodzenia pra-
cowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców (z wyłączeniem członków służby zagranicz-
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nej) w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za 
każdy dzień pobytu. 
Krok 3. Porównanie przychodu z kwotą przeciętnego wynagrodzenia
Miesięczny przychód nie może być niższy niż kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodar-
ce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2014 r. – 3746 zł). A zatem przychód po odjęciu równowartości 
diet należy porównać z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. Gdy przychód ten jest wyższy od prze-
ciętnego wynagrodzenia, od tego przychodu powinny zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne. 
Jeżeli jest niższy, składki powinny zostać naliczone od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. 

Przykład

Pracownik zatrudniony w Niemczech we wrześniu br. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1600 euro. Die-
ta za jeden dzień pobytu wynosi 49 euro. Załóżmy, że wynagrodzenie zostało pracownikowi wypłacone 
30 września br., a 29 września br. kurs NBP wynosił 4,3352 zł.
Wynagrodzenie po odjęciu równowartości diet i przeliczeniu na złote wyniosło 563,58 zł zgodnie z wyliczeniem:
30 dni x 49 euro = 1470 euro (równowartość diet do odliczenia od przychodu),
1600 euro – 1470 euro = 130 euro,
130 euro x 4,3352 zł (kurs z dnia wypłaty) = 563,58 zł.
W  związku z tym, że uzyskany przychód jest niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w 2014 r., 
tj. 3746 zł, składki na ubezpieczenia społeczne powinny zostać naliczone od kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika wyniosą:
■ emerytalna 3746 zł x 9,76% = 365,61 zł,
■ rentowe 3746 zł x 1,5% = 56,19 zł,
■ chorobowa 3746 zł x 2,45% = 91,78 zł.
Razem składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą 513,58 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego. 
Podstawa ta wynosi 3232,42 zł, tj. 3746 zł – 513,58 zł.
3232,42 zł x 9% = 290,92 zł.
Natomiast składka do odliczenia od zaliczki na podatek wyniesie 250,51 zł (3232,42 zł x 7,75%).

W przypadku gdy praca za granicą nie jest wy-
konywana przez cały miesiąc (np. z powodu jej roz-
poczęcia lub zakończenia w trakcie miesiąca), naj-
niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 
Kwotę najniższej podstawy wymiaru składek 
zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez 
liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mno-
żąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. 
W ten sam sposób należy postąpić, gdy w danym 
miesiącu pracownik był niezdolny do pracy lub 
przebywał na urlopie bezpłatnym. Przychód pra-
cownika oddelegowanego pomniejsza się o przy-
sługujące mu diety za cały okres pobytu za granicą, 
z tym, że można je odliczać wyłącznie za dni pracy 
i dni wolne od pracy, zgodnie z rozkładem czasu 
pracy obowiązującym pracownika. Oznacza to, że 
od przychodu, który uzyskuje pracownik, nie 

należy odliczać równowartości diet za okres ko-

rzystania przez pracownika z urlopu wypoczyn-

kowego, bez względu na to, gdzie pracownik wów-
czas przebywa, w Polsce czy kraju oddelegowania.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 18 ust. 1, 2 i 9 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. 1161),
 � § 2, 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grud-
nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 
Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860),
 � art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(j.t. Dz.U. z  2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),
 � załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samo-
rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
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Czy wypowiedzenie zmieniające oznacza konieczność wypłaty odprawy 
z tytułu zwolnień grupowych

W ramach zwolnień grupowych jeden z pracowników dostał wypowiedzenie 
zmieniające wysokość wynagrodzenia za pracę. Pracownik nie przyjął tej pro-
pozycji. Czy w związku z tym należy mu wypłacić odprawę tak jak innym pra-
cownikom zwalnianym grupowo?

TAK. Odprawa z tytułu zwolnień grupowych przysługuje także wtedy, gdy pracodawca wypowie-

dział pracownikowi warunki płacowe, a ten ich nie przyjął. Dzieje się tak wówczas, gdy zostaną 

spełnione 2 warunki: po pierwsze – przyczyny wypowiedzenia zmieniającego leżą po stronie 

pracodawcy, a po drugie – nowe warunki płacy wynikające z wypowiedzenia zmieniającego są 

ewidentnie mniej korzystne dla pracownika.

Czy do zmiany regulaminu zfśs wystarczy konsultacja 
z przedstawicielami pracowników

Chcemy wprowadzić zmiany do regulaminu zfśs. Czy wystarczy, że skonsultuje-
my je z przedstawicielami załogi?

NIE. Wprowadzenie zmian do regulaminu zfśs, nawet jeśli są one korzystniejsze dla pracowników, 

zawsze wymaga zgody zakładowej organizacji związkowej albo (gdy nie ma związku) uzgodnień 

z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Dlatego konsultacja 

z przedstawicielami strony pracowniczej nie wystarczy – konieczna jest ich wyraźna zgoda na 

zmiany w regulaminie zfśs.

Czy można ograniczyć wychodzenie pracowników z �irmy w czasie prze-
rwy śniadaniowej

W czasie przerwy śniadaniowej pracownicy czasami opuszczają teren zakładu 
pracy. Czy możemy im tego zabronić?

TAK. Pracodawca powinien w tym celu wprowadzić stosowny zakaz do wewnętrznych przepi-

sów zakładowych, np. regulaminu pracy. Zakaz taki nie może naruszać prawa pracownika, któ-

rego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin do przerwy w pracy trwającej co 

najmniej 15 minut. Pracownicy nadal będą mogli z niej korzystać, tylko bez opuszczania terenu 

zakładu pracy.

Czy w świadectwie pracy powinny się znaleźć informacje 
o wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Pracownica wykorzystała w całości dodatkowy urlop macierzyński. Czy infor-
mację o tym powinniśmy zamieścić w jej świadectwie pracy?

NIE. Jeśli pracownica w całości wykorzystała dodatkowy urlop macierzyński, to nie ma potrzeby 

zamieszczania informacji o tym w świadectwie pracy. Fakt ten nie ma wpływu na jej uprawnienia 

pracownicze u kolejnego pracodawcy. 

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

Ewa Preis
specjalista 
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SEBASTIAN KRYCZKA – specjalista z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i administracyjnego, autor artykułów i komenta-
rzy z tej dziedziny 

Czy pracodawca musi sporządzić 
protokół powypadkowy, jeżeli 
pracownik nie doznał urazu podczas 
wypadku 7ca0b318-7ac2-4cf6-a8fb-6a62568125c3

Nasz kierowca TIR-a potrącił rowerzystę. Policja stwierdziła winę rowerzysty. Jest on 
w ciężkim stanie, natomiast naszemu kierowcy nic się nie stało. Czy jest to wypadek 
przy pracy? Czy mamy obowiązek sporządzić protokół powypadkowy – pyta Czytel-
niczka z Wodzisławia Śląskiego. 

Nie. Takie zdarzenie nie jest wypadkiem przy 
pracy. Wynika to z faktu, że nie zostały spełnione 
wszystkie elementy składające się na definicję 
wypadku przy pracy. W sytuacji gdy zdarzenie 
nie jest wypadkiem przy pracy, pracodawca jest 
zwolniony z obowiązku sporządzenia protokołu 
powypadkowego. 

Ustalenie, co jest, a co nie jest wypadkiem 
przy pracy wymaga odwołania się do definicji, 
która w jednoznaczny sposób wskazuje na ele-
menty, jakimi powinno cechować się zdarzenie 
wypadkowe. 

Cechy wypadku przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie na-
głe:
■ wywołane przyczyną zewnętrzną, 
■ powodujące uraz lub śmierć, 
■ mające związek z pracą. 

Bez wątpienia zdarzenie, w którym uczestni-
czył Państwa pracownik, jest zdarzeniem nagłym. 
Zdarzenie wywołała przyczyna zewnętrzna, jaką 
jest kolizja drogowa. Zdarzenie to ma też związek 
z wykonywaną pracą – kierowca, prowadząc 
TIR-a, wykonywał zapewne swoje obowiązki pra-
cownicze. Jednak brak urazu pracownika powo-
duje, że zdarzenie to nie może zostać uznane za 
wypadek przy pracy. Dlatego nie mają Państwo 

obowiązku sporządzania protokołu powypadko-
wego. 

Jeżeli pracownik uczestniczący 
w wypadku nie doznał urazu, 
zdarzenie to nie będzie uznane 
przez pracodawcę za wypadek 
przy pracy.

W zdarzeniu wypadkowym osobami poszkodo-
wanymi mogą być zarówno pracownicy, jak i oso-
by postronne niebędące pracownikami. Z punktu 
widzenia obowiązków pracodawcy w zakresie 
przeprowadzenia i udokumentowania postępowa-
nia powypadkowego poszkodowanym nie może 
być każda dowolna osoba, tylko pracownik. Wy-
nika to z art. 5 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, zgodnie z którym ustalenie okolicz-
ności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu 
uległ ubezpieczony będący pracownikiem, nastę-
puje w trybie określonym przepisami ustawy 
– Kodeks pracy. 

Przykład 

Rusztowanie, na którym pracowali pracownicy 
firmy budowlanej, zawaliło się. Na skutek tego

BEZPIECZNA PRACA wypadek przy pracy
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zdarzenia urazy odnieśli pracownicy, a także 
osoby postronne. Niezależnie od faktu, że w tym 
samym zdarzeniu poszkodowani zostali zarów-
no pracownicy, jak i osoby niezatrudnione przez 
pracodawcę, będzie on prowadził postępowa-
nie powypadkowe tylko w stosunku do pracow-
ników. 

W omawianym przypadku nie mają Państwo 
obowiązku przeprowadzania postępowania powy-
padkowego oraz sporządzania protokołu powy-
padkowego, niezależnie od skali obrażeń, jakich 
doznała uczestnicząca w zdarzeniu osoba po-
stronna. Państwa pracownik nie doznał urazu, co 
od samego początku dyskwalifikuje omawiane 
zdarzenie jako wypadek przy pracy. Postępowa-
nie w sprawie wyjaśnienia omawianej kolizji dro-
gowej będą prowadziły organy postępowania kar-
nego. 

Pracodawca nie 
obejmuje postępowaniem 
powypadkowym innych 
niż jego pracownicy osób 
uczestniczących w zdarzeniu.

Elementem kluczowym dla uznania danego 
zdarzenia jako wypadku przy pracy jest wystąpie-
nie urazu, którym jest uszkodzenie tkanek ciała 
lub narządów człowieka wskutek działania czynni-
ka zewnętrznego. Brak urazu u pracownika powo-
duje, że nie można mówić o wypadku przy pracy. 

Niezależnie od powyższego, można przyjąć, że 
będący pracownikiem kierowca wskutek zdarze-
nia może doznać „urazu psychicznego” w postaci 
szoku, stresu czy obaw co do prowadzenia samo-

chodu na przyszłość. Niezależnie od rozumienia 
zwrotu „uraz psychiczny”, jego wystąpienie nie 
wiąże się z bezpośrednim uszkodzeniem tkanek 
czy narządów. 

Pracownik, który uległ wypadkowi, ma obo-
wiązek niezwłocznego poinformowania o zdarze-
niu swojego przełożonego – jeśli stan zdrowia 
pozwala na wykonanie tego obowiązku. W oma-
wianym przypadku pracownik co do zasady nie 
uległ wypadkowi – nie został poszkodowany 
w wyniku zdarzenia. Pracownik nie miał zatem 
obowiązku informowania pracodawcy o wypad-
ku. Należy jednak przyjąć, że pracownik powi-
nien wykazać się starannością w wykonywaniu 
swoich obowiązków i o zaistniałej sytuacji nie-
zwłocznie powiadomić pracodawcę. Doszło bo-
wiem do zdarzenia zakłócającego tok pracy, 
w którym uczestniczył pracownik, wyrządzając 
podczas wykonywania obowiązków szkodę oso-
bie trzeciej (wprawdzie, jak wynika z ustaleń 
śledczych – nie ze swojej winy). Co do zasady ta-
kie zawiadomienie nie będzie nosiło znamion za-
wiadomienia o wypadku przy pracy, ponieważ 
pracownik w wyniku zdarzenia nie doznał urazu 
(pracownik nie uległ wypadkowi). 

Wzory formularzy związanych ze zgłasza-

niem i ustalaniem okoliczności wystąpienia 

wypadku przy pracy znajdują się na stronie 

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

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 234 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208), 
 � art. 2 pkt 13, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 2 ustawy z 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, 
poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637), 
 � § 2, § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. 
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870).

W numerze 36/2014 „Serwisu PP”  polecamy Państwu dodatek z serii 

Prawo w jednostkach budżetowych: „Pracownicy samorządowi – nabór, służba przygotowawcza 
i awansowanie po roku od wprowadzenia nowych regulacji”,

a w nim m.in. o:
■ funkcjonowaniu nowych zasad naboru pracowników samorządowych, 
■ możliwościach awansu wewnętrznego, 
■ sankcjach za zatrudnienie pracownika samorządowego bez wymaganych kwalifikacji,
■ procedurze zwalniania pracowników samorządowych skazanych wyrokiem sądu za przestępstwa. 
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ŚCIĄGAWKA DLA KADROWEGO zfśs

16 września 2014 roku

Procedura dokonywania 
odpisów na zfśs 
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oskładkowanie umów Z WOKANDY

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

Umowa o wygłoszenie standardowych 
wykładów podlega oskładkowaniu
Umowa o wygłoszenie wykładów z zastosowaniem standardowych metod i form 
przekazu lub wykonywanie innych usług dydaktycznych, którym w świetle prawa au-
torskiego nie można przypisać cech utworu – nie jest umową o dzieło, lecz umową 
o świadczenie usług, a zatem wykładowca podlega ubezpieczeniom społecznym 
i zdrowotnemu (wyrok Sądu Najwyższego z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13).

Uczelnia zawarła z wykładowcą umowę o dzieło 
wraz z przeniesieniem praw autorskich do dzieła, 
której przedmiotem było wygłoszenie wykładów 
dla studentów. Wynagrodzenie wykładowcy obli-
czano na podstawie uzgodnionej w umowie staw-
ki godzinowej.

ZUS uznał, że wykładowca podlega ubezpie-
czeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu za-
wartej umowy, ponieważ posiada ona cechy umo-
wy o świadczenie usług (a więc jest oskładkowana 
jak umowa zlecenia). Zdaniem organu rentowego 
umowa z wykładowcą nie była umową o dzieło.

Uczelnia nie zgodziła się z decyzją organu ren-
towego. Sprawa trafiła więc na drogę sądową.

Stanowisko sądów i wyrok SN
Sąd I instancji uznał decyzję ZUS za prawidłową. 
Zdaniem sądu łącząca strony umowa nie ma cech 
umowy o dzieło, skoro jej przedmiotem było 
przekazanie wiedzy studentom (nie była to więc 
tzw. umowa rezultatu).

Apelację od wyroku sądu I instancji wniosła 
uczelnia. Sąd apelacyjny potwierdził, że umowa 
uczelni z wykładowcą powinna zostać oskładko-
wana jak umowa zlecenia. Zdaniem sądu apela-
cyjnego prezentacja wiedzy nieodbiegająca od 
zwykłych, standardowych metod jej przekazywa-
nia nie jest chroniona prawem autorskim (a zatem 
nie można mówić o twórczym rezultacie pracy 
wykładowcy).

Wyrok sądu apelacyjnego został przez uczelnię 
zaskarżony skargą kasacyjną.

Sąd Najwyższy (dalej: SN) oddalił skargę ka-
sacyjną, przyjmując, że ZUS miał podstawy, by 

zawartą między stronami umowę potraktować tak 
jak umowę o świadczenie usług – i w rezultacie 
żądać zapłaty składek.

Sąd Najwyższy nie zgodził się z argumentacją 
stron zawartej umowy, że wygłoszenie wykładów 
jest dziełem – utworem chronionym prawem au-
torskim. 

Według SN przeprowadzenie cyklu standar-

dowych wykładów nie wypełnia znamion utwo-

ru w rozumieniu prawa autorskiego. Odwołu-
jąc się do wcześniejszego orzecznictwa SN, 
zaznaczył, że przedmiotem prawa autorskiego 
może być wykład o charakterze niestandardowym, 
niepowtarzalnym, spełniającym kryteria twórcze-
go i indywidualnego utworu naukowego.

Zdaniem SN przyjęcie w kwestionowanej umo-
wie o dzieło stawki godzinowej wynagrodzenia 
za wykonywanie powtarzalnej czynności (wygła-
szanie wykładów) potwierdza, że wynagrodzenie 
nie ma związku z dziełem, jego wartością – ale 
zasadniczo zależy od liczby przeprowadzonych 
wykładów i czasu ich trwania. A zatem – jak ar-
gumentował SN – strony zawarły umowę o świad-
czenie usług, a nie umowę o dzieło.

Wnioski z orzeczenia
Wykonywanie typowych usług dydaktycznych 

polegających na standardowym prowadzeniu 

wykładów, ćwiczeń, konsultacji czy egzamino-

waniu studentów wypełnia znamiona umowy 

o świadczenie usług (a nie umowy o dzieło), 

a zatem wykładowca podlega z tego tytułu 

ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.
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