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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Nowe wnioski o zwrot kosztów opieki 
medycznej udzielonej za granicą

Od 15 listopada 2014 r. obowiązują nowe wzory wnios-

ku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będą-

cych świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wnios-
ku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielonych poza granicami kraju (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1538).

Wykaz świadczeń zdrowotnych
Od 15 listopada 2014 r. obowiązuje wykaz świadczeń 

zdrowotnych, które można wykonać na terytorium pań-

stwa członkowskiego Unii, a zwrot ich kosztów odbywa 

się na podstawie uprzednio uzyskanej zgody dyrektora 

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-

wia.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu 
świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzed-
niej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1545).

Uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej 
poza granicami
Od 15 listopada 2014 r. obowiązuje nowy tryb składania 

i rozpatrywania wniosku o:

■  zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na 

sfinansowanie świadczenia z opieki zdrowotnej 

w krajach Unii lub w państwie członkowskim Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

■  skierowanie przez Prezesa NFZ do przeprowadzenia 

poza granicami kraju leczenia lub badań diagno-

stycznych – w przypadku leczenia lub badań diagno-

stycznych należących do świadczeń gwarantowa-

nych, aktualnie niewykonywanych w Polsce.

Nowe wzory wniosków stanowią załączniki do rozpo-

rządzenia Ministra Zdrowia z 4 listopada 2014 r.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania 
zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej 
poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów trans-
portu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1551).

Rejestr podmiotów posiadających 
uprawnienia budowlane i ukaranych

Od 19 listopada 2014 r. obowiązują zmienione zasady 

prowadzenia i dokonywania wpisów w centralnych reje-

strach osób posiadających uprawnienia budowlane oraz 

ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w bu-

downictwie. Po zmianach ułatwiających nabywanie 

uprawnień budowlanych centralny rejestr rzeczoznawców 

budowlanych prowadzi Izba Architektów RP oraz Polska 

Izba Inżynierów Budownictwa (poprzednio Główny In-

spektor Nadzoru Budowlanego). Określono również ro-

dzaje dokumentów dołączanych do wniosku o wpis do 

rejestru oraz nowe wzory formularzy (formularz osobo-

wy oraz formularz kary) dołączanych do niego.

Wnioski o wpis do centralnego rejestru złożone na 

podstawie przepisów dotychczas obowiązujących mogą 

stanowić podstawę wpisu, nie dłużej jednak niż przez 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji.

Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju z 23 października 
2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia 
w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób 
posiadających uprawnienia budowlane oraz ukara-
nych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w bu-
downictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1513).

Szkolenia marynarzy
Od 21 listopada 2014 r. przywrócone zostały egzaminy 

poprawkowe dla osób zdających egzaminy kwalifikacyj-

ne na: marynarzy działów maszynowych i pokładowych 

oraz w rybołówstwie morskim, które pod rządami po-

przednio obowiązujących przepisów uzyskały prawo do 

takiej poprawki. Dotyczy to osób, które przystąpiły do 

takiego egzaminu przed 1 lipca 2014 r. i otrzymały oce-

nę negatywną z nie więcej niż dwóch przedmiotów (je-

żeli egzamin obejmował przynajmniej 5 przedmiotów). 

W stosunku do nich na egzaminie poprawkowym nie 

stosuje się nowych wymagań egzaminacyjnych. Taka re-

gulacja ma obowiązywać nie dłużej niż do 1 lipca 2015 r.

Takie zmiany wprowadziły rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 29 października 2014 r.:
■  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych pro-

gramów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla ma-
rynarzy działu maszynowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1524),

■  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 
programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych 
w rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1529),
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■  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych pro-
gramów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla ma-
rynarzy działu pokładowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1531).

Badania lekarskie maszynistów
Od 21 listopada 2014 r. obowiązują zmienione wymaga-

nia dotyczące podmiotów ubiegających się o wpis na 

listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania ba-

dań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania 

w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania 

licencji oraz świadectwa maszynisty w transporcie ko-

lejowym. Dotyczy to także trybu dokonywania wpisu 

na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania 

takich badań oraz wykreślania z niej.

Po zmianach istnieje możliwość składania wniosku 

w formie papierowej i elektronicznej (z bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Wpisy na listę dokonane na podstawie dotychczaso-

wych przepisów uznaje się za dokonane na podstawie 

zmienionych zasad. Do spraw dotyczących wpisów na 

listę oraz wykreślania z niej, wszczętych i niezakończo-

nych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji, 

stosuje się przepisy dotychczasowe.

Takie zmiany oraz wzór wniosku o wpis na listę 
wprowadziło rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 17 października 2014 r. w sprawie listy 
podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań 
lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu 
sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycz-
nych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji 
maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także za-
chowania ich ważności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1534).

Z SEJMU I SENATU
7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ostatecznie ustawę 

o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej 

(druk sejmowy nr 2606).

Przewiduje ona m.in. zmiany w Kodeksie pracy w za-

kresie częstotliwości badań lekarskich pracowników. 

Jeśli w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jed-

nej firmie pracownik rozpocznie pracę w innej (w wa-

runkach opisanych w poprzednim skierowaniu na bada-

nia lekarskie), nie będzie musiał przeprowadzać 

wstępnych badań lekarskich. Będzie mógł przedstawić 

aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak prze-

ciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, zaś nowy 

pracodawca będzie potwierdzał, że warunki panujące 

w jego firmie odpowiadają warunkom u poprzedniego 

zatrudniającego (jeżeli będzie tak rzeczywiście).

Ponadto do Kodeksu pracy wprowadzono jednoznacz-

ny zapis, że wstępne, okresowe i kontrolne badania le-

karskie zatrudnionych przeprowadza się na podstawie 

skierowania wydanego przez pracodawcę.

Zmiany wprowadzono również w rozliczeniach po-

datkowych pracodawców z pracownikami z tytułu uży-

wania przez zatrudnionych samochodów służbowych 

do celów prywatnych. Wartość pieniężną nieodpłatnego 

świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu 

wykorzystywania samochodu służbowego do celów 

prywatnych ustala się w wysokości:

■  250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności 

silnika do 1600 cm3,

■  400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności 

silnika powyżej 1600 cm3.

Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z ty-

tułu wykorzystywania samochodu służbowego do ce-

lów prywatnych będzie częściowo odpłatne, to przycho-

dem pracownika będzie różnica pomiędzy ww. 

wartością (odpowiednią dla samochodu o danej pojem-

ności) i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. 

W przypadku wykorzystywania przez pracownika sa-

mochodu służbowego do celów prywatnych przez część 

miesiąca wartość świadczenia za każdy dzień wykorzy-

stywania samochodu do celów prywatnych będzie 

przyjmowana w wysokości 1/30 ww. kwot.

Nowelizacja zakłada również zniesienie obowiązku 

sprawdzania przez płatników prawidłowości danych 

przekazanych do ZUS do końca kwietnia każdego roku.

Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta.

Więcej na ten temat napiszemy w „Serwisie PP” 
nr 45/2014 w dziale „O tym się mówi”.

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 25 XI – 1 XII 2014 r.
30 listopada 
■  na ten dzień należy ustalić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, od której uzależnione jest 

ustalenie podmiotu uprawnionego do wypłaty zasiłków w 2015 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 2015 r. 1750 zł 1400 zł
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; Dz.U. z 2014 r. poz. 1220)

  PFRON
Wpłaty na PFRON

Okres
Kwota przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
Kwota 40,65% przeciętnego wynagrodzenia

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

3781,14 zł 1537,03 zł × liczba pracowników ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy 

z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych

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

(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1457, M.P. z 2014 r. poz. 682, komunikat Prezesa GUS z 12.11.2014 r.)

 DIETY RADNYCH

Radni województwa
Wysokość diet przysługujących radnemu sejmiku wojewódzkiego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty 

bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. W 2014 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 

1766,46 zł, w związku z czym maksymalna wysokość diet wynosi do 2649,69 zł.
Sejmik województwa przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 596; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072; j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645; Dz.U. z 2014 r. poz. 162)

Radni powiatu

Liczba mieszkańców powiatu Wysokość diety do Kwota do

powyżej 120 tys. mieszkańców 100% maksymalnej wysokości diety 2649,69 zł

od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 85% maksymalnej wysokości diety 2252,24 zł

poniżej 60 tys. mieszkańców 70% maksymalnej wysokości diety 1854,78 zł

Wysokość diet przysługujących radnemu powiatu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej 

w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej. W 2014 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1766,46 zł.

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072; j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645; 
Dz.U. z 2014 r. poz. 162; Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 709)

Radni gminy

Liczba mieszkańców gminy Wysokość diety do Kwota do

powyżej 100 tys. mieszkańców 100% maksymalnej wysokości diety 2649,69 zł

od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 75% maksymalnej wysokości diety 1987,27 zł

poniżej 15 tys. mieszkańców 50% maksymalnej wysokości diety 1324,85 zł

Wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej 

w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej. W 2014 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1766,46 zł. 

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072; j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645; 
Dz.U. z 2014 r. poz. 162; Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710)
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Minimalna podstawa wymiaru zasiłku w 2014 r. 

Etat I rok ubezpieczenia Od II roku ubezpieczenia

Pełny etat 1159,74 zł 1449,67 zł

3/4 etatu  869,80 zł 1087,25 zł

2/3 etatu  773,16 zł  966,45 zł

1/2 etatu  579,87 zł  724,84 zł

1/3 etatu  386,58 zł  483,22 zł

1/4 etatu  289,93 zł  362,42 zł

1/8 etatu   114,97 zł   181,21 zł

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

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)

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy 

lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych, wynoszą:

730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej 

o 10 punktów procentowych

12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia 

się stanu zdrowia rencisty

65 701 zł jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

32 851 zł jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż 

małżonek lub dziecko

65 701 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego 

ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych 

dzieci

65 701 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego 

lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne 

dziecko

12 775 zł gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny 

zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub 

dzieciom

32 851 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego 

ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego 

i każdego następnego uprawnionego

(Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, M.P. z 2014 r. poz. 187)

Stan prawny na 13 listopada 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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O TYM SIĘ MÓWI 

KATARZYNA KALATA – doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 11-letnim doświadczeniem 
w działach personalnych 

Zmiany w waloryzacji emerytur i rent 
od 1 marca 2015 r. fbb90dd0-763b-4f1f-98f3-65ce7f88eb2b

Od 1 marca 2015 r. emerytury i renty zostaną zwaloryzowane zgodnie z nowymi za-
sadami. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie minimalnej gwarantowanej pod-
wyżki świadczeń o kwotę 36 zł.

6 listopada br. Senat przyjął ustawę o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw (dalej: nowelizacja), która zacznie obowią-

zywać od 1 marca 2015 r., co oznacza, że corocz-

na waloryzacja odbędzie się na nowych zasadach.

Dotychczas waloryzacja była przeprowadzana 

od 1 marca z zastosowaniem procentowego wskaź-

nika waloryzacji, którego główną podstawą obli-

czenia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalen-

darzowym. 

Nowelizacja wprowadza waloryzację pro-
centowo-kwotową, co oznacza, że nadal walo-
ryzacja będzie procentowa, z tym że została 
wprowadzona gwarancja minimalnej podwyż-
ki świadczenia w wysokości 36 zł. W 2015 r. 
wskaźnik waloryzacji wyniesie 101,08%.

Nowe zasady waloryzacji będą miały również 

zastosowanie do emerytur i rent rolników indywi-

dualnych, służb mundurowych oraz emerytur po-

mostowych, nauczycielskich, świadczeń kompen-

sacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów 

wojennych i wojskowych (art. 7 ust. 1 nowelizacji).

Wszystkie dodatki do emerytur i rent zostaną 

podwyższone o wskaźnik procentowy waloryza-

cji, tj. 101,08%. Wskaźnik waloryzacji będzie miał 

również zastosowanie do obliczenia maksymal-

nych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku 

osiągania przez emeryta lub rencistę przychodu.

Nowelizacja rozszerza również kręg podmiotów 

uznawanych za członków rodziny, którzy będą 

mieli prawo do zasiłku pogrzebowego. Obecnie 

zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

■ ubezpieczonego, 

■ osoby pobierającej emeryturę lub rentę, 

■  osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalone-

go prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała 

warunki do jej uzyskania i pobierania oraz 

■  członków rodziny ubezpieczonego lub osoby 

pobierającej emeryturę lub rentę.

Po zmianach do kręgu osób będących członka-

mi rodziny, za które w przypadku śmierci przy-

sługuje zasiłek pogrzebowy, będą uznawani 

dziadkowie, dzieci w rodzinie zastępczej oraz 

osoby, nad którymi została ustanowiona opieka 

prawna. 
■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1, art. 3, art. 6, art. 7 ustawy z 23 października 2014 r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – w dniu 
przekazania niniejszego numeru do druku ustawa oczekiwała 
na podpis Prezydenta. 

Minimalne kwoty gwarantowane
Minimalna kwota gwa-

rantowana w przypadku Wyniesie Podstawa 
prawna

rent z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy 
i rent inwalidzkich 
III grupy

75% gwarantowanej 
minimalnej kwoty, 
tj. 27 zł 

(art. 6 ust. 5 
nowelizacji)

osób pobierających 
emeryturę częściową

nie mniej niż 18 zł (art. 6 ust. 6 
nowelizacji)

kobiet pobierających 
okresowe emerytury 
kapitałowe

kwotę stanowiącą 
proporcjonalny 
podział minimalnej 
gwarantowanej 
podwyżki świadcze-
nia w stosunku do 
wysokości emerytu-
ry z FUS i wysokości 
okresowej emerytury 
kapitałowej w łącz-
nej kwocie tych 
emerytur 

(art. 6 ust. 7) 
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 TEMAT MIESIĄCA – CHOROBA PRACOWNIKA

Wynagrodzenie chorobowe 
– odpowiedzi na najtrudniejsze 
pytania z praktyki
Wynagrodzenie chorobowe jest świadczeniem należnym pracownikowi z tytułu nie-
zdolności do pracy, wypłacanym ze środków pracodawcy. Przysługuje łącznie za 
33 dni choroby w roku kalendarzowym. W przypadku pracownika, który ukończył 
50 lat, okres ten jest krótszy i wynosi łącznie do 14 dni.

Rozmowa z Mariuszem Pigul-
skim, ekspertem w zakresie 
kadr i płac

■  Czy wynagrodzenie choro-
bowe przysługuje, jeżeli nie-
pełnoetatowiec zachoruje 
w dni, w które nie świadczy 
pracy?

– Tak. Wynagrodzenie chorobowe, tak samo jak 

zasiłek, przysługuje za wszystkie dni orzeczonej 

niezdolności do pracy. Pracownik niepełnoetatowy 

jest zatem uprawniony do świadczenia należnego 

za czas choroby za każdy dzień wskazany na druku 

zwolnienia lekarskiego, a więc również za dni, któ-

re zgodnie z harmonogramem są dla niego wolne.

■  Jak obliczać wynagrodzenie chorobowe pra-
cownikowi zatrudnionemu u dwóch praco-
dawców?
– W przypadku niedyspozycji zdrowotnej pra-

cownik u każdego z zatrudniających go pracodaw-

ców ma prawo do wynagrodzenia za okres nie-

zdolności do pracy z powodu choroby. Jeżeli 

pracownik w trakcie roku podejmuje dodatkowe 

zatrudnienie, to do okresu 33 (lub 14) dni niezdol-

ności do pracy, za które zachowuje prawo do wy-

nagrodzenia chorobowego u nowego pracodawcy, 

wlicza się również okresy wypłaconego w danym 

roku wynagrodzenia za chorobę u dotychczasowe-

go pracodawcy. Podstawę wymiaru wynagrodze-

nia za czas choroby każdy pracodawca ustala od-

rębnie, biorąc pod uwagę wypłacone przez siebie 

wynagrodzenie.

■ Pracownik w trakcie choroby ukończył 
50 lat. Czy ma to jakiś wpływ na jego wyna-
grodzenie chorobowe?

– Nie. Ukończenie 50 lat podczas niedyspozy-

cji zdrowotnej nie wpływa na kwestie związane 

z wynagrodzeniem chorobowym. Pracownik 

w roku, w którym osiągnął wiek 50 lat, zachowuje 

prawo do wynagrodzenia chorobowego za pierw-

sze 33 dni niezdolności do pracy trwającej w roku 

kalendarzowym. Dopiero od roku następującego 

po roku, w którym ukończył 50. rok życia, wyna-

grodzenie chorobowe należy się mu za pierwsze 

14 dni choroby przypadającej w danym roku.

■  Czy wynagrodzenie chorobowe podlega po-
trąceniom?
– Tak. Wynagrodzenie za czas niedyspozycji 

zdrowotnej podlega potrąceniom na zasadach 

przewidzianych dla płacy za pracę.

■  Jakie są różnice pomiędzy rozliczaniem po-
datku i składki zdrowotnej od wynagrodze-
nia chorobowego i zasiłku chorobowego?
– W naliczaniu należności publicznoprawnych 

od wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku cho-

robowego występują dwie zasadnicze różnice. 

Pierwsza z nich polega na tym, że od wynagrodze-

nia chorobowego, w odróżnieniu od zasiłku, od-

prowadza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

Druga odmienność dotyczy kosztów uzyskania 

przychodów, które nie przysługują z tytułu zasiłku 

chorobowego, który zaliczany jest do przychodów 

z innych źródeł. Jeżeli w danym miesiącu kalenda-

rzowym pracownik otrzymuje przychody ze sto-

sunku pracy (w tym wynagrodzenie chorobowe), 

jak również zasiłek chorobowy, to zaliczkę na po-

datek dochodowy pracodawca ustala od łącznej 

kwoty przychodu, jednak koszty uzyskania przycho-

du odlicza tylko od przychodów z umowy o pracę.

Rozmawiał TOMASZ KOWALSKI
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PRAWO PRACY powierzenie pracy

MAGDALENA OPALIŃSKA – prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy, od wielu lat zajmuje się zawodowo prawem pracy

Warunki powierzenia pracownikowi 
wykonywania innej pracy – praktyczne 
aspekty c9387b8c-62c0-4748-8fc7-a16cc3547e0d

Pracodawca nie musi wypowiadać pracownikowi dotychczasowych warunków 
pracy lub płacy w razie powierzenia mu, w przypadkach uzasadnionych potrzeba-
mi pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekra-
czający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Na przełomie roku takie powierzenie 
może nastąpić nawet na dłuższy okres.

Powierzenie innej pracy nie oznacza, że praco-

dawca może powierzyć pracownikowi wykony-

wanie dodatkowych zadań. Kodeks pracy wskazu-

je na powierzenie pracownikowi innej pracy, a nie 

pracy dodatkowej (art. 42 § 4 ustawy – Kodeks 

pracy; dalej: k.p.). Oznacza to, że w tym trybie 

możliwe jest powierzenie pracownikowi innej 

pracy, ale dopiero w sytuacji zaprzestania wyko-

nywania przez niego dotychczasowej pracy. W in-

nym przypadku regulacja ta służyłaby obejściu 

przepisów prawa pacy w zakresie czasu pracy, tj. 

pracy w godzinach nadliczbowych.

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż okre-

ślona w umowie o pracę jest uzależnione od speł-

nienia określonych przesłanek, przy czym warunki 

te muszą zostać spełnione łącznie. Pracodawca 

może powierzyć pracownikowi inną pracę, jeżeli:

■  jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy,

■  praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,

■  wykonywanie innej pracy nie trwa dłużej niż 

3 miesiące w roku kalendarzowym,

■  świadczenie innej pracy nie powoduje obniże-

nia wynagrodzenia.

W ramach skierowania 
pracownika do innej pracy 
pracodawca nie może mu 
powierzyć wykonywania 
dodatkowej pracy oprócz 
dotychczas świadczonej.

Uzasadnione potrzeby pracodawcy

Kodeks pracy nie precyzuje pojęcia „uzasadnione 

potrzeby pracodawcy”. Należy zatem przyjąć, że 

przez „uzasadnione potrzeby pracodawcy” trzeba 

rozumieć potrzeby związane z działalnością za-

kładu pracy, a także z organizacją pracy, występu-

jące w przejściowych okresach, co ma związek 

np. z absencją pracowników spowodowaną choro-

bami, urlopami czy zwiększoną ilością pracy 

w firmie. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 paź-

dziernika 1999 r. (I PKN 293/99, OSNP 

2001/4/113; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 

wskazał, że pojęcie potrzeb pracodawcy z art. 42 
§ 4 Kodeksu pracy nie obejmuje zmiany zakresu 
obowiązków pracownika z powodu stanu jego 
zdrowia. 

Pracownik ma prawo kwestionować powierze-

nie mu czasowo innej pracy niż określona w umo-

wie, jeśli ma wątpliwość, czy jest ono spowodo-

wane uzasadnionymi potrzebami pracodawcy 

oraz czy wystąpiły przesłanki powierzenia takiej 

pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p. Okoliczności 

te podlegają ocenie sądu pracy. W razie sporu, 

czy wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy, 

ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, 

pracownik odmawiający wykonania polecenia 
sprzecznego z art. 42 § 4 k.p. kierującego go do 
innej pracy nie uchybia obowiązkowi pracowni-
czemu i umowa o pracę nie może być z nim roz-
wiązana na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. (wy-
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rok SN z 18 listopada 1999 r., I PKN 370/99, 

OSNP 2001/7/225; patrz: www.ekspert3.inforlex.

pl).

Kwalifikacje pracownika
Powierzona praca powinna odpowiadać kwalifi-

kacjom pracownika. Pojęcie „kwalifikacje pra-

cownika” o którym mowa w art. 42 § 4 k.p., nale-

ży rozumieć w sposób szerszy, nie tylko jako 

posiadane wykształcenie, uprawnienia, ale także 

jego umiejętności i właściwości psychofizyczne. 

Powierzona inna praca nie może także przekra-

czać możliwości pracownika do jej wykonania, 

ale też nie można powierzać pracy niewymagają-

cej jakichkolwiek umiejętności oraz kwalifikacji 

zawodowych pracownikowi, który posiada znacz-

nie wyższe kwalifikacje. Stanowisko w tej spra-

wie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 

1997 r. (I PKN 131/97, OSNP 1998/6/178; patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl), w którym uznał, że 

powierzenie pracownikowi (technik chemik) pra-
cy niewymagającej żadnych kwalifikacji zawodo-
wych (sprzątanie) stanowi naruszenie art. 42 § 4 
k.p.

W wyroku z 5 lutego 1998 r. (I PKN 515/97, 

OSNP 1999/2/46) Sąd Najwyższy stwierdził, że 

pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika 
jest praca, która ich nie przekracza, ale też przy 
której te kwalifikacje znajdą zastosowanie, choć 
niekoniecznie w pełnym zakresie.

Inna powierzona pracownikowi praca powinna 

zatem odpowiadać tym kwalifikacjom zawodo-

wym pracownika, które wiążą się z ustalonym 

w umowie o pracę rodzajem pracy.

Pracodawca nie może 
powierzyć wykwalifikowanemu 
pracownikowi pracy 
niewymagającej żadnych 
kwalifikacji zawodowych.

Okres wykonywania innej pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy może na-

stąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy 

w roku kalendarzowym. Powierzenie to może na-

stąpić jednorazowo przez okres kolejnych 3 mie-

sięcy lub kilkakrotnie na krótsze okresy. Należy 

przy tym pamiętać, że okresy te łącznie nie mogą 

przekraczać 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Pracę można także powierzyć w ostatnich 

3 miesiącach jednego roku kalendarzowego, tj. 

w październiku, listopadzie i grudniu oraz ponow-

nie w pierwszych 3 miesiącach następnego roku 

kalendarzowego, tj. w styczniu, lutym i marcu.

Jeżeli pracodawca powierzył pracownikowi 

inną pracę, a pracownik faktycznie nie świadczył 

pracy na tym stanowisku z powodu nieobecności 

w pracy, wówczas dopuszczalny okres powierze-

nia innej pracy ulega przedłużeniu o czas nie-

obecności w pracy.

Przykład
Pracownicy zatrudnionej na stanowisku pra-
cownika ds. obsługi klienta powierzono pracę 
sekretarki na okres od 1 października 2014 r. do 
31 marca 2015 r. Łącznie pracodawca powie-
rzył pracownicy pracę na 6 miesięcy. Jednak 
pracownica na październik i listopad otrzymała 
zwolnienie lekarskie. W takim przypadku praco-
dawca nie może przedłużyć okresu powierzenia 
innej pracy, ponieważ w 2014 r. do końca roku 
został już tylko miesiąc, a w 2015 r. pracownicy 
powierzono już maksymalnie 3 miesiące pracy 
na innym stanowisku. Gdyby jednak pracownica 
chorowała w 2015 r., np. w okresie od 1 stycznia 
do 31 marca, to wówczas można jej wydłużyć 
czas powierzenia innej pracy o okres choroby.

Wynagrodzenie pracownika, 
którego skierowano do innej pracy
Pracownik, któremu powierzono inną pracę, po-

winien otrzymywać wynagrodzenie nie niższe od 

tego, które otrzymywałby, gdyby nie nastąpiło po-

wierzenie mu innej pracy. Oznacza to, że zakaz 

obniżenia wynagrodzenia pracownikowi, któremu 

powierzono inną pracę, obejmuje wszystkie 

składniki tego wynagrodzenia.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 

z 22 listopada 1990 r. (I PR 362/90, OSP 

1991/9/213), przy czasowym powierzeniu pracow-
nikowi innej pracy niż określona w umowie o pra-
cę (art. 42 § 4 k.p.) obniżeniu nie może ulec wy-
nagrodzenie pracownika obliczone na zasadach 
ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Forma powierzenia innej pracy
Przepisy prawa pracy nie określają, w jakiej for-

mie powinno nastąpić powierzenie pracownikowi 
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innej pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyż-

szego z 13 marca 1979 r. (I PRN 18/79, niepubl., 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) nie jest wyma-

gane zachowanie w tym przypadku formy pisem-

nej. Jednak do celów dowodowych sporządzenie 

powierzenia innej pracy pracownikowi w formie 

pisemnej jest słuszne.

Wzór pisma powierzającego pracownikowi 
inną pracę

Warszawa, 1 października 2014 r.

Akropol II Sp. z o.o.
ul. Sadowa 25
Warszawa

Pani Ewa Kowalska
   Pracownik 
   ds. obsługi klienta

Na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, z uwa-
gi na uzasadnione potrzeby zakładu pracy pole-
gające na braku obsady stanowiska sekretarki, 
z powodu choroby w sekretariacie Dyrektora 
Produkcji Akropol II, ul. Sadowa 25, Warszawa, 
powierzam Pani wykonywanie obowiązków se-
kretarki w okresie od 1 października 2014 r. do 
31 marca 2015 r., z zachowaniem prawa do do-
tychczasowego wynagrodzenia. 

1 października 2014 r., Ewa Kowalska
             (data i podpis pracownika)

Prezes Jan Nowak 
(podpis pracodawcy)

Miejsce powierzenia innej pracy
Wśród ekspertów prawa pracy prezentowane są 

różne poglądy w zakresie tego, czy powierzenie 

pracownikowi innej pracy niż określona w umo-

wie o pracę obejmuje także zmianę miejsca wy-

konywania pracy. Za dopuszczające powierzenie 

pracy pracownikowi w innym mieście wskazuje 

pośrednio wyrok Sądu Najwyższego z 16 lutego 

1995 r. (I PRN 122/94, OSNP 1995/15/189, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl), w którym sąd nie za-

kwestionował skierowania pracownika do innej 

pracy w innej miejscowości. Należy jednak uznać, 

że przepis art. 42 § 4 k.p. nie daje pracodawcy 

podstaw do powierzenia pracownikowi innej pra-

cy w innej miejscowości. Przemawia za tym fakt, 

że miejsce pracy pracownika określone w jego 

umowie o pracę jest odrębnym elementem tej 

umowy. Pracodawca może w takim przypadku 

korzystać z innych rozwiązań prawnych, np. dele-

gowania pracownika na określony czas poza stałe 

miejsce świadczenia pracy.

Skierowanie pracowników 
chronionych do innej pracy
Przepisy prawa pracy zapewniają szczególną 

ochronę przed zwolnieniem m.in. pracownikom 

w wieku przedemerytalnym, członkom związków 

zawodowych, pracownicom w ciąży. Przepisy 

prawa pracy nie wyłączają możliwości powierze-

nia w trybie art. 42 § 4 k.p. pracownikowi chro-

nionemu innej pracy niż określona w umowie 

o pracę na czas nieprzekraczający 3 miesięcy 

w roku kalendarzowym.

Przykład
Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony 
w sklepie z zabawkami jest w ciąży. Pracodaw-
ca ze względu na zwiększoną liczbę klientów 
w okresie przedświątecznym przesunął pracow-
nicę ze stanowiska doradcy klienta na stanowi-
sko sprzedawcy na okres 2 miesięcy od 1 listo-
pada do 31 grudnia br. Wynagrodzenie 
pracownicy pozostało niezmienione. Takie po-
stępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Jednak powierzenie innej pracy członkowi 

związku zawodowego może wzbudzać pewne 

wątpliwości. Pracodawca bez zgody zarządu za-

kładowej organizacji związkowej nie może jedno-

stronnie zmienić warunków pracy lub płacy na 

niekorzyść pracownika, z imiennie wskazanym 

uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pra-

cownikiem będącym członkiem danej zakładowej 

organizacji związkowej, upoważnionym do repre-

zentowania tej organizacji wobec pracodawcy 

albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

– z wyjątkiem, gdy dopuszczają to odrębne prze-

pisy (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach za-

wodowych).

Z regulacji tej nie wynika jednoznaczny zakaz 

czasowego powierzania działaczom związkowym 

innej pracy. Powierzenie pracownikowi innej pra-
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cy w tym trybie nie wymaga od pracodawcy za-

chowania formy wypowiedzenia zmieniającego 

czy zawiadomienia zakładowej organizacji związ-

kowej. Jednak bez zgody zarządu zakładowej or-

ganizacji związkowej nie jest możliwa jedno-

stronna zmiana warunków pracy lub płacy na 

niekorzyść chronionego członka związku zawo-

dowego.

Natomiast niekorzystne zmiany w zakresie wa-

runków pracy, które mogą nastąpić w wyniku po-

wierzenia innej pracy mogą dotyczyć np. zmiany 

systemu czasu pracy, zmiany organizacji pracy 

przez wprowadzenie pracy zmianowej. Jeżeli po-

wierzenie innej pracy spowoduje niekorzystną 

zmianę warunków pracy członka związku zawo-

dowego, pracodawca musi uzyskać zgodę zarządu 

zakładowej organizacji związkowej na powierze-

nie innej pracy ww. członkowi związku zawodo-

wego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 

z 29 września 2001 r. (I PKN 31/00, OSNP 

2002/9/208), zakaz jednostronnej zmiany warun-

ków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika 
z art. 32 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych 
obejmują nie tylko zmiany, które mogłyby być 
wprowadzone do umowy o pracę w drodze wypo-
wiedzenia zmieniającego, lecz także inne zmiany 
na niekorzyść pracownika wprowadzone jedno-
stronnie przez pracodawcę dotyczące stosunku 
pracy, opartego nawet na innych podstawach niż 
umowa o pracę.

W trybie art. 42 § 4 k.p. niedopuszczalne jest 

powierzenie innej pracy pracownikowi tymczaso-

wemu.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 29 § 1 pkt 1 i pkt 2, art. 39, art. 42 § 4, art. 52 § 1 pkt 1, 
art. 177 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
 � art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost. zm. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1737).

JADWIGA KRUKOWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy można zwolnić pracownika, 
który po otrzymaniu wypowiedzenia 
umowy o pracę został radnym
W październiku 2014 r. wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę z powodu 
nieterminowego rozliczania się z pobranych zaliczek pieniężnych. Pracownikowi 
przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który rozpoczął się 1 listopada 2014 r. 
i potrwa do 31 stycznia 2015 r. Pracownik 16 listopada 2014 r. został wybrany na rad-
nego gminy. Czy w takim przypadku umowa o pracę rozwiąże się, czy jednak musi-
my cofnąć wypowiedzenie – pyta Czytelnik z Wrocławia. 63f1e2b6-5a57-4732-a9a1-36241be9b3bd

Umowa o pracę z Państwa pracownikiem, który 

został radnym, rozwiąże się, jeżeli przed usta-

niem stosunku pracy uzyskają Państwo zgodę 

rady gminy na rozwiązanie z pracownikiem umo-

wy o pracę. W przypadku braku zgody powinni 

Państwo cofnąć złożone pracownikowi wypowie-

dzenie umowy o pracę. W przeciwnym razie pra-

cownik będzie mógł w sądzie pracy żądać przy-

wrócenia do pracy lub odszkodowania.

Mimo że wypowiedzieli Państwo umowę o pra-

cę pracownikowi w czasie, kiedy nie pełnił on 

jeszcze funkcji radnego, to umowa o pracę roz-

wiązałaby się na skutek tego wypowiedzenia, gdy 

pracownik będzie już radnym. Natomiast rozwią-
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zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzed-

niej zgody rady gminy, której jest on członkiem 

(art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). 

Dlatego, aby rozwiązać z pracownikiem umowę 

o pracę, powinni Państwo uzyskać zgodę rady 

gminy. W podobnej sprawie wypowiedział się 

NSA w orzeczeniu z 6 maja 2003 r. (II SA/Kr 

251/03, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), uzna-

jąc, że ochrona stosunku pracy radnego dotyczy 

także sytuacji, kiedy pracownik został radnym 

w czasie okresu wypowiedzenia. Zdaniem NSA, 

ochrona taka dotyczy nie tylko samego wypowie-

dzenia, ale odnosi się także do rozwiązania sto-

sunku pracy. Rada gminy zachowuje kompetencje 

w zakresie wyrażania zgody na rozwiązanie sto-

sunku pracy radnego, jeżeli wypowiedzenie umo-

wy o pracę nastąpiło wcześniej niż wybór pra-

cownika na radnego, ale okres wypowiedzenia 

jeszcze nie upłynął.

Z pracownikiem, który 
został radnym w okresie 
wypowiedzenia, pracodawca 
nie może rozwiązać umowy 
o pracę bez zgody rady gminy.

Jeżeli rada nie wyrazi zgody na rozwiązanie 

umowy o pracę z Państwa pracownikiem, powinni 

Państwo cofnąć to wypowiedzenie, pamiętając, że 

będzie potrzebna zgoda pracownika (art. 61 usta-

wy – Kodeks cywilny w związku z art. 300 usta-

wy – Kodeks pracy). Jeżeli Państwa pracownik 

odmówi anulowania wypowiedzenia, będzie ono 

skuteczne i umowa rozwiąże się z upływem okre-

su wypowiedzenia.

Rada gminy odmawia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy radnego, jeżeli podstawą rozwią-

zania tego stosunku są zdarzenia związane z wy-

konywaniem przez radnego mandatu. W pozosta-

łych przypadkach rada może tej zgody odmówić 

lub jej udzielić.

Szczególna ochrona przed zwolnieniem z pra-

cy dotyczy także tych radnych, którym pracodaw-

ca zamierza wypowiedzieć warunki pracy i płacy 

(wyrok SN z 17 września 2007 r., III PK 36/07, 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Kadencja rady gminy trwa 4 lata, licząc od 

dnia wyboru. Dzień wyboru radnego należy rozu-

mieć jako dzień wyznaczony na przeprowadze-

nie wyborów samorządowych, zarządzonych 

w 2014 r. na 16 listopada. W razie wniesienia pro-

testu wyborczego do czasu rozstrzygnięcia spra-

wy, do osób wybranych stosuje się przepisy 

o obowiązkach i prawach radnych (art. 392 usta-

wy – Kodeks wyborczy). A zatem złożenie prote-

stu wyborczego nie pozbawia od razu pracownika 

ochrony przed zwolnieniem z pracy.

Szczególna ochrona radnego nie ma zastoso-

wania w razie tzw. zwolnień grupowych w zakła-

dzie pracy. W takim przypadku uzyskanie zgody 

rady gminy nie jest wymagane (wyrok NSA 

w Warszawie z 9 maja 2006 r., II OSK 194/06, 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). Szczególna 

ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiąza-

niem będzie jednak obowiązywała w sytuacji tzw. 

zwolnień indywidualnych w trybie art. 10 ustawy 

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-

cownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-

czących pracowników.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 32, 42, 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1072),
 � art. 61 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 � art. 392 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 
Nr 21 poz. 112; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072),
 � art. 5, 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; 
ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654).

Czytelniku, zaproponuj własny temat! 

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

jolanta.bugaj@infor.pl

Najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.

C Z E K A M Y  N A   T WO J E   P R O P O Z YC J E
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odszkodowanie za zakaz konkurencji WYNAGRODZENIA

ANNA PUSZKARSKA – radca prawny, ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji 

z tej tematyki – radca prawn– radca prawny

Zakaz konkurencji – jak obliczyć 
i wypłacić odszkodowanie  53e53f02-9a28-434c-92fd-9bae13087f78

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę zobowiązującą go 
do przestrzegania zakazu konkurencji. Jeżeli taki zakaz dotyczy okresu po ustaniu 
stosunku pracy, byłemu pracownikowi pracodawca musi wypłacić odszkodowanie. 

Zakaz konkurencji polega na ustaleniu w odręb-

nej umowie zawieranej pomiędzy pracodawcą 

a pracownikiem, że w zakresie w niej wskazanym 

pracownik nie będzie:

■  prowadzić działalności konkurencyjnej wobec 

swojego pracodawcy ani 

■  świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub 

na innej podstawie na rzecz podmiotu prowa-

dzącego taką działalność 

(art. 1011–1013 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Umowa o zakazie konkurencji jest odrębną 

umową w tym znaczeniu, że stanowi odrębne zo-

bowiązanie, a nie dlatego, że każdorazowo musi 

być sporządzona w odrębnym dokumencie. Moż-

na ją zawrzeć również w umowie o pracę. 

Strony muszą sporządzić umowę o zakazie 

konkurencji w formie pisemnej pod rygorem nie-

ważności. Taka umowa nie może być zawarta 

w dorozumiany sposób. Również zmiana umowy 

o zakazie konkurencji wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawo do odszkodowania
W razie zawarcia umowy o zakazie konkurencji 

w czasie trwania zatrudnienia strony mogą, ale nie 

muszą, zastrzegać w niej prawa pracownika do od-

szkodowania za przestrzeganie tego zakazu. Inaczej 

jest w sytuacji, gdy zakaz konkurencji dotyczy okre-

su po ustaniu stosunku pracy. W takim przypadku 

trzeba ustalić w umowie okres obowiązywania tego 

zakazu oraz wysokość odszkodowania należnego 

byłemu podwładnemu od pracodawcy. Takie od-

szkodowanie nie może być niższe od 25% wynagro-

dzenia otrzymanego przez zatrudnionego przed 

ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadają-

cy okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. 

Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcz-

nych ratach. W razie sporu orzeka o nim sąd pracy. 

Odszkodowanie z tytułu 
zakazu konkurencji po ustaniu 
zatrudnienia nie może być 
niższe od 25% wynagrodzenia 
otrzymywanego przez byłego 
pracownika.

Nieuzgodnienie w umowie o zakazie konku-

rencji po ustaniu stosunku pracy odszkodowania 

przysługującego pracownikowi nie powoduje nie-

ważności tej umowy. W takim przypadku byłemu 

pracownikowi należy się odszkodowanie w mini-

malnej wysokości określonej w Kodeksie pracy. 

Tak też uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 3 grud-

nia 2003 r. (III PZP 16/03, OSNP 2004/7/116, 

www.ekspert3.inforlex.pl). 

Obliczenie odszkodowania 
Wysokość odszkodowania za powstrzymanie się 

od działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrud-

nienia zależy od realnie otrzymanego wynagro-

dzenia. Kodeks pracy nie odsyła w zakresie spo-

sobu obliczania tego wynagrodzenia, a zatem 

i odszkodowania za zakaz konkurencji, do zasad 

ustalania wynagrodzenia urlopowego. 

Wysokość odszkodowania odniesiono do wy-

nagrodzenia, w związku z czym do puli otrzyma-

nego wynagrodzenia nie zalicza się odpraw, od-

szkodowań, wynagrodzenia za projekty 

wynalazcze itd. Minimalne odszkodowanie za 
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zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia ozna-

cza sumę otrzymanych (a nie uśrednionych) 

składników wynagrodzenia za pracę w okresie 

równym okresowi obowiązywania tego zakazu. 

Wynagrodzenie to może różnić się od wynagro-

dzenia umówionego i od wynagrodzenia, które 

w przyszłości otrzymałby pracownik, gdyby dalej 

pracował. Odszkodowanie oblicza się przy 

uwzględnieniu tzw. kwot brutto, czyli przed ob-

ciążeniem ich koniecznymi daninami o charakte-

rze publicznym.

Przy ustalaniu odszkodowania za zakaz konku-

rencji po ustaniu stosunku pracy należy więc:

Krok 1. Obliczyć sumę składników wynagrodze-

nia rzeczywiście otrzymanych przez pracownika 

przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpo-

wiadający okresowi obowiązywania zakazu kon-

kurencji.

Krok 2. Ustalić 25% tej kwoty.

Krok 3. Porównać obliczone w ten sposób mini-

malne odszkodowanie z kwotą odszkodowania, 

która ma być wpisana w umowie. 

Pracownik nie może otrzymywać odszkodowa-

nia niższego niż minimalne (25% wynagrodzenia 

otrzymywanego przed ustaniem zatrudnienia), ale 

można przyznać mu wyższą kwotę. 

Przykład
Spółka zawarła z pracownikiem umowę o zaka-
zie konkurencji na okres 3 miesięcy po ustaniu 
stosunku pracy. Umowa o pracę została rozwią-
zana za porozumieniem stron z końcem paź-
dziernika. W takim przypadku podstawą do 
ustalenia minimalnego odszkodowania za za-
kaz konkurencji będzie stanowić wynagrodzenie 
otrzymane przez pracownika w okresie 3 mie-
sięcy przed rozwiązaniem umowy, czyli od 
sierpnia do października. W sierpniu pracownik 
otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
3200 zł oraz dodatek funkcyjny (200 zł). Od 
września jego płaca zasadnicza wzrosła 
o 150 zł, a dodatek funkcyjny o 20 zł.
Krok 1. Obliczamy sumę składników wynagro-
dzenia otrzymanych przez pracownika:
■ w sierpniu: 3200 zł + 200 zł = 3400 zł, 
■ we wrześniu: 3200 zł + 150 zł + 200 zł + 

20 zł = 3570 zł,
■ w październiku taka sama kwota jak we 

wrześniu, czyli 3570 zł.

Wynagrodzenie otrzymane przez niego łącznie 
w okresie 3 miesięcy przed rozwiązaniem sto-
sunku pracy wyniosło:
■ 3400 zł + 3570 zł + 3570 zł = 10 540 zł.
Krok 2. Z tej kwoty obliczamy 25%, czyli:
■ 10 540 x 25% = 2635 zł.
W rozpatrywanym przypadku odszkodowanie 
za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
nie może być więc niższe niż 2635 zł. Gdyby 
pracodawca wypłacał je w 3 miesięcznych ra-
tach, suma tych rat nie może być niższa od tej 
kwoty.

Może zaistnieć sytuacja, gdy w okresie przed 

rozwiązaniem stosunku pracy pracownik przeby-

wał na urlopie bezpłatnym. W takim przypadku 

przy ustalaniu minimalnego odszkodowania za 

zakaz konkurencji trzeba uwzględnić wynagro-

dzenie otrzymane przez niego przed tym urlopem. 

Przykład
Spółka zawarła z pracownikiem umowę o zaka-
zie konkurencji na 5 miesięcy po ustaniu stosun-
ku pracy. Przez ostatnie 5 miesięcy przed roz-
wiązaniem umowy pracownik przebywał na 
urlopie bezpłatnym. Przy ustalaniu minimalnego 
odszkodowania za zakaz konkurencji spółka nie 
może uwzględnić zerowych zarobków podwład-
nego w okresie, gdy przebywał na urlopie bez-
płatnym. Trzeba wziąć pod uwagę jego wyna-
grodzenie z pięciu miesięcy przed urlopem 
bezpłatnym.

Krótki okres pracy
W sytuacji gdy okres zatrudnienia u danego praco-

dawcy trwał krócej niż okres obowiązywania zaka-

zu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, może 

powstać wątpliwość, czy minimalne odszkodowa-

nie za zakaz konkurencji ustala się na podstawie 

wynagrodzenia faktycznie otrzymanego przez by-

łego podwładnego w okresie świadczenia pracy, 

czy odszkodowanie powinno być odniesione do 

okresu obowiązywania zakazu konkurencji. 

W wyroku z 8 stycznia 2008 r. (I PK 161/07, 

OSNP 2009/3–4/42, patrz: www.ekspert3.infor-

lex.pl) Sąd Najwyższy stwierdził, że w takim 

przypadku wysokość odszkodowania (...) powin-
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na być odniesiona do okresu, przez jaki byłego 
pracownika ma obowiązywać zakaz konkurencji. 
Zdaniem sądu, podstawą ustalenia odszkodowa-
nia należnego pracownikowi powinno być wyna-
grodzenie otrzymywane przez niego przed usta-
niem stosunku pracy, ale przez okres nie krótszy 
niż okres obowiązywania zakazu konkurencji, na-
wet jeżeli faktyczne zatrudnienie trwało krócej. 
Wynika to z ekwiwalentności świadczeń byłego 

pracownika (powstrzymywanie się od prowadze-

nia działalności konkurencyjnej) i byłego praco-

dawcy (wypłacanie stosownego odszkodowania). 

Przykład
Pracownik był zatrudniony w spółce przez 
9 miesięcy. Po rozwiązaniu umowy o pracę wią-
że go roczny zakaz konkurencji. Były podwładny 
otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w kwo-
cie 4500 zł. W razie odniesienia wysokości mini-
malnego odszkodowania do okresu, przez jaki 
byłego pracownika będzie obowiązywać zakaz 
konkurencji, trzeba przeprowadzić następujące 
obliczenia:
■ 4500 zł x 12 miesięcy = 54 000 zł,
■ 54 000 zł x 25% = 13 500 zł. 
W takim przypadku minimalne odszkodowanie 
nie może być więc niższe niż 13 500 zł.

Termin wypłaty odszkodowania 
Pracodawca powinien wypłacać odszkodowanie 

za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy 

w terminach określonych w umowie o zakazie 

konkurencji. W orzecznictwie przyjmuje się, że 

w sytuacji gdy strony nie określiły terminu wy-

płaty odszkodowania w treści umowy, należy wy-

płacać je w miesięcznych ratach. Jak stwierdził 

Sąd Najwyższy w wyroku z 27 lutego 2013 r. 

(II PK 176/12, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 

okresy te powinny być zgodne z terminami wypła-
ty wynagrodzenia, co odpowiada charakterowi 
zakazu konkurencji. (...) Skoro zasadą jest, że mi-
nimalne odszkodowanie (...) oznacza 25% sumy 
otrzymanych składników wynagrodzenia za pracę 
w okresie równym okresowi obowiązywania zaka-
zu konkurencji, to w razie braku stosownych po-
stanowień umownych miesięczne raty powinny 
być spełniane w terminach, w jakich wypłacano 
pracownikowi wynagrodzenia składające się na 
tę sumę.

Jeśli strony nie określiły terminu 
wypłaty odszkodowania 
z tytułu zakazu konkurencji, 
pracodawca powinien 
je wypłacać co miesiąc 
w terminach, w jakich 
wypłacano wynagrodzenie 
byłemu pracownikowi.

Zaprzestanie wypłaty 
odszkodowania

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy prze-

staje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki 

została zawarta umowa, w razie ustania przyczyn 

uzasadniających taki zakaz (art. 1012 § 2 k.p.). Przyj-

muje się jednak, że w razie ustania przyczyn uzasad-

niających zakaz konkurencji przestaje obowiązywać 

tylko ten zakaz, a nie cała umowa. Oznacza to, że 

pracodawca nie może na tej podstawie zaprzestać 

wypłaty odszkodowania, jeżeli pracownik nadal 

przestrzega zakazu konkurencji (uchwała SN z 11 

kwietnia 2001 r., III ZP 7/01, OSNP 2002/7/155). 

Aby uniknąć takich sytuacji, w umowie o zakazie 

konkurencji po ustaniu stosunku pracy można prze-

widzieć możliwość jej wypowiedzenia. Takie regu-

lacje muszą być jednak przewidziane w umowie 

o zakazie konkurencji, co będzie oznaczało, że pra-

cownik wyraził na nie zgodę. 

Jeżeli pracownik podjął działalność konkuren-

cyjną, można zaprzestać wypłacania mu dalszych 

rat odszkodowania. Wśród ekspertów prawa pracy 

dominuje pogląd, że naruszenie przez byłego pra-

cownika umowy o zakazie konkurencji upoważ-

nia byłego pracodawcę do wstrzymania wypłaty 

dalszych rat odszkodowania. Powinno to nastąpić, 

poczynając od daty powzięcia o tym wiadomości 

przez pracodawcę, a jeżeli pracodawca wypłacał 

raty odszkodowania, mimo że wcześniej doszło 

do naruszenia tego zakazu przez byłego podwład-

nego, do żądania ich zwrotu na podstawie przepi-

sów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1011–1014, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 58, 84, 89 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-
ny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 827).
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WYNAGRODZENIA odprawa pośmiertna

IZABELA NOWACKA – specjalista w zakresie kadr i płac

Kiedy odprawa pośmiertna przysługuje 
rodzicom zmarłego pracownika
Zmarły pracownik był kawalerem, mieszkał sam, nie miał dzieci. Rodzice pracowni-
ka domagają się wypłaty odprawy pośmiertnej. Czy mają do niej prawo – pyta Czy-
telniczka z Kołobrzegu. 50f60536-320e-4f85-a6b1-4aafbcd2aa30

Rodzice zmarłego pracownika będą uprawnieni do od-

prawy pośmiertnej, jeżeli spełniają warunki do otrzy-

mania renty rodzinnej oraz bezpośrednio przed śmier-

cią pracownik przyczyniał się do ich utrzymania. 

W razie śmierci pracownika w czasie trwania 

stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego 

rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pra-

cy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pra-

codawcy odprawa pośmiertna (art. 93 § 1 ustawy 

– Kodeks pracy; dalej: k.p.). Przysługuje ona na-

stępującym członkom rodziny pracownika:

■  małżonkowi,

■  innym członkom rodziny spełniającym warunki 

wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa o FUS).

Pracodawca wypłaca odprawę 
pośmiertną, jeżeli pracownik 
zmarł w czasie trwania stosunku 
pracy lub w czasie pobierania 
po jego rozwiązaniu zasiłku 
z tytułu niezdolności do pracy 
wskutek choroby.

Do renty rodzinnej, oprócz dzieci małżonka 

(wdowy, wdowca), są także uprawnieni rodzice 

zmarłego. Za rodziców uważa się nie tylko tych 

biologicznych, ale także ojczyma, macochę oraz 

osoby przysposabiające. Rodzice mają prawo do 

renty rodzinnej, a tym samym do odprawy, jeżeli 

pracownik, bezpośrednio przed śmiercią, przyczy-

niał się do ich utrzymania i jednocześnie spełniają 

warunki określone odpowiednio dla wdowy/wdow-

ca, czyli:

■   w chwili śmierci ubezpieczonego osiągnęli 

50 lat lub byli niezdolni do pracy albo

■   wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnu-

ków uprawnione do renty rodzinnej po zmar-

łym, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci 

się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawują 

opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym 

do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej, 

albo

■  stali się niezdolni do pracy po śmierci ubezpie-

czonego, nie później niż w ciągu 5 lat od jego 

śmierci lub od zaprzestania wychowywania 

osób wymienionych w pkt 2 (art. 70 ust. 1–2 

i ust. 5 ustawy o FUS).

Przepisy nie definiują, co oznacza, że zmarły 

„przyczyniał się do utrzymania” rodziców. 

W razie wątpliwości to sąd oceni, czy warunek 

przyczyniania się dziecka do utrzymywania ro-

dziców został spełniony, biorąc pod uwagę ich 

stan majątkowy oraz koszty ich egzystencji, 

a także czy faktycznie nie mogli samodzielnie, 

bez pomocy dziecka, zabezpieczyć swojego 

bytu.

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależnio-

na od okresu zatrudnienia pracownika u danego 

pracodawcy.

Wysokość odprawy 
pośmiertnej

Okres zatrudnienia u danego 
pracodawcy

1-miesięczne wynagrodzenie krócej niż 10 lat

3-miesięczne wynagrodzenie co najmniej 10 lat

6-miesięczne wynagrodzenie co najmniej 15 lat

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach 

równych pomiędzy wszystkich uprawnionych 

dokończenie na str. 27



Prawo w jednostkach
budżetowych 
Ustalanie uposażenia dla funkcjonariuszy 
za czas choroby

 ANNA PUSZKARSKA – radca prawny, ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka licznych 
publikacji z tej tematyki

Funkcjonariusze za czas niezdolności do pracy mają prawo do wynagrodze-
nia w wysokości 80%, a nie jak dotychczas 100% uposażenia. Okres przeby-
wania na zwolnieniu lekarskim może być również zweryfikowany przez bez-
pośredniego przełożonego albo osobę przez niego uposażoną pod kątem 
prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy. 3ff3d9c7-117b-438d-9836-cdbbd5f1e398

Od 1 czerwca br. zmieniły się zasady wynagra-

dzania funkcjonariuszy za czas niezdolności 

do pracy, które dotyczą:

■  policjantów, 

■  strażaków, 

■  funkcjonariuszy: Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Central-

nego Biura Antykorupcyjnego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-

wiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej, 

■  żołnierzy zawodowych.

Warto zwrócić uwagę, że zmiana przepisów 

w zakresie wysokości uposażenia za czas nie-

zdolności do pracy, nie dotyczy funkcjonariuszy 

Służby Celnej (art. 152 ustawy o Służbie Celnej).

Funkcjonariuszom wyżej wymienionych służb 

przebywającym na zwolnieniu lekarskim przy-

sługuje uposażenie za czas niezdolności do pracy, 

ale też sprawowania opieki nad chorym i zdro-

wym członkiem rodziny w wysokości 80%, a nie 

jak dotychczas 100% uposażenia. Przewidziano 

jednak również sytuacje, gdy funkcjonariusz za-

chowuje prawo do 100% uposażenia, np. z tytułu 

wypadku przy pracy (zob. schemat na str. 20). 

Funkcjonariusz zachowuje prawo do pełne-

go uposażenia w sytuacji, gdy jest niezdolny 

do pracy na skutek wypadku:

■  pozostającego w związku z pełnieniem 

służby, 

■  w drodze do miejsca pełnienia służby lub 

w drodze powrotnej ze służby.

Przykład
Funkcjonariusz Straży Granicznej we wrześ-
niu br. przebywał na zwolnieniu lekarskim 
z powodu urazu, którego doznał na skutek 
wypadku przy pracy. Za ten okres pracownik 
zachowuje prawo do uposażenia w wysoko-
ści 100%. Gdyby na skutek wypadku pozo-
stającego w związku ze służbą funkcjona-
riusz doznał stałego lub długotrwałego 
(przekraczającego 6 miesięcy) uszczerbku 
na zdrowiu, przysługiwałoby mu także jedno-
razowe odszkodowanie w wysokości 20% 
przeciętnego wynagrodzenia za każdy pro-
cent tego uszczerbku. 
Wypadek pozostający w związku ze służbą 
uprawniałby również funkcjonariusza do od-
szkodowania za udowodnione szkody ponie-
sione na skutek utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia przedmiotów osobistego użyt-
ku w związku z tym wypadkiem. 
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Sytuacje uznawane za będące w związku z pełnieniem służby, 
uprawniające do 100% uposażenia za czas choroby*

Prawo do 100% uposażenia wynikające z choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami 
lub warunkami służby przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek:

 

wykonywania 
lub w związku 

z wykony-
waniem 

obowiązków 
służbowych 
albo poleceń 
przełożonych

wykonywania 
lub w związku 
z wykonywa-

niem czynności 
w interesie 

służby, nawet 
bez polecenia 
przełożonych

uczestniczenia 
lub w związku 

z uczest-
niczeniem 

w obowiązko-
wych zajęciach 

związanych 
z podno-
szeniem 

kwalifikacji 
zawodowych 
i sprawności 

fizycznej funk-
cjonariuszy

wykonywania 
lub w związku 
z wykonywa-
niem funkcji 

lub zadań zle-
conych przez 

działający 
w służbie zwią-
zek zawodowy 

funkcjona-
riuszy albo 
organizacje 

zawodowe lub 
społeczne

ratowania lub 
w związku z ra-
towaniem ludzi 

z grożącego 
niebezpie-

czeństwa lub 
ratowaniem 

mienia Skarbu 
Państwa przed 
zniszczeniem 
lub zagarnię-

ciem

udzielania lub 
w związku 

z udzielaniem 
przedstawicie-

lowi organu 
państwowego 
pomocy przy 
wykonywaniu 

przez niego 
czynności 

urzędowych

* Dotyczy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, ABW, Agencji Wywiadu i CBA. 

Za chorobę uprawniającą do 100% uposaże-

nia uznaje się również chorobę:

■  spowodowaną działaniem czynników szko-

dliwych występujących w środowisku służ-

by albo

■  wymienioną w wykazie chorób pozostają-

cych w związku z pełnieniem służby, zawar-

tym w załączniku 1 do rozporządzenia Mi-

nistra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjona-

riuszy Policji, Straży Granicznej, Państwo-

wej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem, do chorób 

pozostających w związku z pełnieniem służby 

w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej i Biura Ochrony Rządu należą m.in. za-

trucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa 

wywołane przez substancje chemiczne – w przy-

padku narażenia funkcjonariusza na działanie 

szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. 

Okres występowania udokumentowanych obja-

wów chorobowych, który upoważnia do rozpo-

znania choroby pozostającej w związku ze służbą: 

■  w przypadku zatruć ostrych – wynosi 3 dni 

od zatrucia, 

■  w przypadku zatruć przewlekłych – nie jest 

określony w przepisach.

W razie ujawnienia u funkcjonariusza choro-

by, co do której zachodzi podejrzenie, że powsta-

ła w związku ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami służby, kierownik jednostki or-

ganizacyjnej, w której ten funkcjonariusz pełni 

służbę, kieruje go do komisji lekarskiej podległej 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych – z urzędu lub 

na wniosek funkcjonariusza. Jeżeli komisja le-

karska stwierdzi, że na skutek choroby funkcjo-

nariusz doznał stałego lub długotrwałego (powy-

żej 6 miesięcy) uszczerbku na zdrowiu, będzie 

mu także przysługiwać jednorazowe odszkodo-

wanie w wysokości 20% przeciętnego wynagro-

dzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu 

konieczności sprawowania osobistej opieki nad:

■  zdrowym dzieckiem do ukończenia 8. roku 

życia lub 

■  chorym dzieckiem do ukończenia 14. roku 

życia 

przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni 

w roku kalendarzowym, a w razie opieki nad 

chorym członkiem rodziny – przez okres nie 

dłuższy niż 14 dni w roku kalendarzowym. 

Okresy te nie mogą jednak przekroczyć łącznie 

60 dni w roku kalendarzowym. Takie ogranicze-

nie stosuje się bez względu na liczbę dzieci i in-

nych członków rodziny wymagających opieki.

Przykład
Policjantka jest matką dwojga dzieci: 12-let-
niej córki i 4-letniego syna. W październiku br. 
przez 5 dni nie mogła wykonywać obowiąz-
ków służbowych z powodu nieprzewidziane-
go zamknięcia przedszkola, do którego
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uczęszcza jej syn. Załóżmy, że w październi-
ku i listopadzie br. łącznie przez 55 dni będzie 
musiała opiekować się chorą córką. Za te 
60 dni opieki nad dziećmi (5 dni opieki nad 
synem i 55 dni opieki nad córką) należy się 
jej uposażenie w wysokości 80%. Jeżeli jed-
nak w grudniu br. zachoruje mieszkająca 
wspólnie z policjantką i jej mężem teściowa, 
to funkcjonariuszka do końca grudnia 2014 r. 
nie będzie mogła skorzystać z płatnego zwol-
nienia ze służby w celu sprawowania opieki, 
z powodu wykorzystania limitu (60 dni) na 
ten rok kalendarzowy. 

Ustalanie wysokości uposażenia

Podstawę uposażenia za okres przebywania 

przez funkcjonariusza na zwolnieniu lekar-

skim stanowi:

■  uposażenie zasadnicze, 

■  dodatki o charakterze stałym, 

przysługujące na ostatnio zajmowanym stano-

wisku służbowym. 

Trzeba jednak uwzględnić zmiany powstałe 

w okresie zwolnienia, mające wpływ na prawo 

do uposażenia, a także na inne należności lub 

na ich wysokość. Uposażenie za jeden dzień 

zwolnienia lekarskiego wynosi 1/30 uposażenia 

zasadniczego i dodatków o charakterze stałym. 

W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już 

uposażenie za okres, w którym przebywał na 

zwolnieniu lekarskim, należy mu potrącić od-

powiednią część uposażenia przy najbliższej 

wypłacie. Natomiast funkcjonariuszowi, który 

przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostat-

nim miesiącu pełnienia służby, odpowiednią 

część uposażenia potrąca się z należności 

przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze 

służby. W sytuacji gdy nie jest to możliwe, 

taka osoba zwraca odpowiednią część uposa-

żenia w dniu ustania stosunku służbowego. 

Obliczanie uposażenia dla niezdolnych 
do pracy funkcjonariuszy – instrukcja 

Krok 1. Ustalenie podstawy uposażenia za 
czas niezdolności do pracy
Należy zsumować uposażenie zasadnicze 
i dodatki o charakterze stałym należne funk-

cjonariuszowi na stanowisku służbowym 
zajmowanym przez niego przed chorobą. 
W razie powstania w okresie korzystania ze 
zwolnienia lekarskiego zmian mających 
wpływ na prawo do uposażenia i innych na-
leżności lub na ich wysokość, przy ustalaniu 
podstawy wymiaru trzeba uwzględnić te 
zmiany, tj. przeliczyć od nowa podstawę 
uposażenia.
Krok 2. Obliczenie uposażenia za 1 dzień 
niezdolności do pracy
Miesięczną podstawę wymiaru (ustaloną 
w kroku 1) należy podzielić przez 30 (także 
wówczas, gdy dany miesiąc ma mniej lub 
więcej dni). Otrzymany wynik należy pomno-
żyć przez 80%, jeżeli funkcjonariusz zacho-
wuje prawo do takiego wynagrodzenia, lub 
pozostawić w pełnej wysokości.
Krok 3. Obliczenie uposażenia za okres nie-
zdolności do pracy
Stawkę dzienną należy pomnożyć przez licz-
bę dni niezdolności do wykonywania obo-
wiązków wynikającą z zaświadczenia lekar-
skiego. 

Przykład 
Funkcjonariusz Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego zajmujący stanowisko młodsze-
go inspektora korzystał w październiku br. 
z 5 dni zwolnienia lekarskiego z powodu za-
palenia oskrzeli. Jego uposażenie składa się 
z uposażenia zasadniczego i premii. Przyj-
mijmy, że jest to łącznie kwota 3260,40 zł. 
Będzie ona stanowić podstawę do oblicze-
nia uposażenia chorobowego, które za 5 dni 
zwolnienia wyniesie 434,70 zł, zgodnie 
z poniższym wyliczeniem:
■  3260,40 zł : 30 = 108,68 zł,
■  108,68 zł x 80% = 86,94 zł,
■  86,94 zł x 5 dni = 434,70 zł.

Przykład
Policjantka, która jest w ciąży, od 8 do 12 paź-
dziernika br. przebywała na zwolnieniu le-
karskim. Za okres choroby przypadającej 
w czasie ciąży funkcjonariuszka zachowuje 
prawo do 100% uposażenia (ma prawo do
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uposażenia zasadniczego w wysokości 
2364 zł oraz dodatku za stopień posterunko-
wego w wysokości 630 zł). Przepisy regulu-
jące zasady wynagradzania policjantów 
przewidują, że uposażenie zasadnicze wzra-
sta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służ-
by. Policjantka osiągnie 2 lata służby 10 paź-
dziernika br. Zmiana uposażenia następuje 
z dniem zaistnienia okoliczności uzasadnia-
jących tę zmianę, tj. od 10 października. 
Uposażenie policjantki za okres niezdolno-
ści do pracy należy wyliczyć w następujący 
sposób:
Krok 1. Obliczenie uposażenia za okres od 
8 do 9 października br.:
■  2364 zł (uposażenie zasadnicze) + 

630 zł (dodatek) = 2994 zł (podstawa 
uposażenia za okres niezdolności do 
pracy),

■  2994 zł : 30 = 99,80 zł (uposażenie za 
1 dzień niezdolności do pracy),

■  99,80 zł x 2 = 199,60 zł (uposażenie za 
okres od 8 do 9 października br.).

Krok 2. Obliczenie uposażenia za okres od 
10 do 12 października br.:
■  2364 zł + 2% = 2411,28 zł (wysokość 

uposażenia po zmianie),
■  2411,28 zł + 630 zł (dodatek) = 

3041,28 zł (podstawa uposażenia za 
okres niezdolności do pracy),

■  3041,28 zł : 30 = 101,38 zł (uposażenie 
za 1 dzień niezdolności do pracy),

■  101,38 zł x 3 = 304,14 zł (uposażenie 
należne za okres od 10 do 12 październi-
ka br.).

Krok 3. Obliczenie uposażenia za okres nie-
zdolności do pracy:
199,60 zł + 304,14 zł = 503,74 zł.

Kontrola niezdolności 
do pracy

Zwolnienie lekarskie funkcjonariusza może 

być z urzędu skierowane do komisji lekarskiej 

podległej ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych (bądź szefom Agencji Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywia-

du) albo wojskowej komisji lekarskiej, która 

sprawdzi prawidłowość: 

■  orzekania o czasowej niezdolności do służ-

by z powodu choroby lub

■  wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Również przełożony funkcjonariusza wła-

ściwy w sprawach osobowych lub dowódca 

jednostki wojskowej może przeprowadzić kon-

trolę:

■  prawidłowości wykorzystania zwolnienia 

lekarskiego,

■  spełnienia wymagań formalnych zaświad-

czenia lekarskiego oraz

■  oświadczenia złożonego przez funkcjona-

riusza w zakresie prawa do opieki nad 

członkiem rodziny.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania 

zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonej nie-

zdolności do służby, w tym sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem lub innym 

członkiem rodziny, nie wykorzystuje zwol-

nienia lekarskiego w sposób niezgodny 

z jego celem, a w szczególności czy nie wy-

konuje pracy zarobkowej. Kontrolę prawi-

dłowości wykorzystania zwolnienia lekar-

skiego oraz oświadczenia funkcjonariusza 

przeprowadza osoba upoważniona przez 

jego przełożonego. 

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że 

funkcjonariusz: 

■  wykonuje pracę zarobkową albo 

■  wykorzystuje zwolnienie lekarskie w spo-

sób niezgodny z jego celem, 

osoba kontrolująca sporządza protokół, w któ-

rym podaje, na czym polegało nieprawidłowe 

wykorzystanie tego zwolnienia.

Osoba kontrolująca sporządza protokół rów-

nież w razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że 

oświadczenie funkcjonariusza nie jest zgodne 

z prawdą. Protokół należy przedstawić funk-

cjonariuszowi w celu wniesienia do niego 

ewentualnych uwag. Funkcjonariusz potwier-

dza wniesienie uwag własnoręcznym podpi-

sem.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalo-
ne nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia 
lekarskiego, funkcjonariusz traci prawo do 
uposażenia za cały okres zwolnienia. Na 

podstawie ustaleń zawartych w protokole prze-

łożony stwierdza utratę prawa do uposażenia 

za ten okres. Od decyzji o utracie uposażenia 

funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego.
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Przykład
Policjant przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające jego niezdolność do służby w okresie 
od 1 do 29 października br. Komendant powiatowy policji, będący przełożonym tego funkcjonariusza, 
10 października wydał upoważnienie do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnie-
nia lekarskiego: 

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 121e ust. 9 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, 
poz. 1687 ze zm.) upoważniam Jana Kowalskiego (stopień służbowy) do przeprowadzenia kontro-
li prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez policjantów Komendy Powiatowej Policji 
w Legionowie.

Upoważnienie jest ważne od 10 października 2014 r. łącznie z legitymacją służbową 
nr DBHU98952. 

Marek Malinowski
Komendant powiatowy Policji w Legionowie

Na podstawie tego upoważnienia Jan Kowalski skontrolował 10 października prawidłowość wyko-
rzystywania zwolnienia lekarskiego przez chorego funkcjonariusza. Podczas kontroli stwierdzono, 
że podwładny remontował w tym czasie swoje mieszkanie (kładł glazurę w kuchni), w związku 
z czym został sporządzony protokół o treści:

Komenda Powiatowa Policji w ……. (pieczęć)
PROTOKÓŁ

kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od służby, przeprowadzonej 10 paź-
dziernika 2014 r. o godz. 10.30 przez Jana Kowalskiego.
I. Dane dotyczące osoby kontrolowanej: 

1. Nazwisko i imię: Adam Twardowski (stopień służbowy)
2. PESEL: 69120703867
3. Miejsce zamieszkania: Legionowo, ul. Polna 10 m. 3
4. Miejsce pełnienia służby: Legionowo 
5. Okres orzeczonej niezdolności do służby: od 1 października 2014 r. do 29 października 
2014 r.
6. Numer zaświadczenia o czasowej niezdolności do służby: ABF 89622
7. Nazwisko i imię lekarza, który wydał zaświadczenie o czasowej niezdolności do służby: Zofia 
Brzezińska

II. Ustalenie osoby przeprowadzającej kontrolę: 
W dniu przeprowadzania kontroli Adam Twardowski wykonywał prace remontowe (kładł glazurę 
w kuchni) w swoim mieszkaniu.

Jan Kowalski
(podpis kontrolera)

III. Ewentualne zastrzeżenia osoby kontrolowanej:
Adam Twardowski
(podpis)

Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego spowoduje, że chory funkcjonariusz 
– Adam Twardowski utraci prawo do uposażenia za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy 
(od 1 do 29 października).
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Kontrola wymagań formalnych zaświad-

czeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie:

■  nie zostało sfałszowane oraz

■  zostało wydane zgodnie z przepisami 

w sprawie zasad i trybu wystawiania za-

świadczeń lekarskich.

Jeżeli w wyniku takiej kontroli zachodzi 

podejrzenie, że zaświadczenie zostało sfałszo-

wane, przełożony funkcjonariusz występuje do 

lekarza, który wystawił to zaświadczenie, 

o wyjaśnienie sprawy.

Kontrola formalna to spraw-
dzenie, czy zwolnienie 
lekarskie jest poprawnie 
wystawione.

W razie podejrzenia, że zaświadczenie zo-

stało wydane niezgodnie z przepisami w spra-

wie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń 

lekarskich przełożony występuje o wyjaśnie-

nie sprawy do terenowej jednostki organiza-

cyjnej ZUS.

W przypadkach uzasadnionych charakterem 

zadań służbowych wykonywanych przez funk-

cjonariusza Policji lub Straży Granicznej okres 

jego przebywania na zwolnieniu lekarskim 

może być potwierdzony w inny sposób niż po-

dany w tabeli. Taki sposób określa w drodze 

zarządzenia odpowiednio Komendant Główny 

Policji lub Straży Granicznej, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

Dotyczy to również funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-

wiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wy-

wiadu Wojskowego. W przypadkach uzasad-

nionych charakterem, miejscem, sposobem lub 

rodzajem zadań służbowych wykonywanych 

przez tych funkcjonariuszy okres ich przeby-

wania na zwolnieniu lekarskim może być 

stwierdzony w sposób określony w drodze za-

rządzenia przez szefa wskazanej wyżej agen-

cji, biura lub służby.

Funkcjonariusz ma obowiązek dostarczyć 

wymagane zaświadczenie:

■  przełożonemu właściwemu do spraw osobo-

wych lub 

■  dowódcy jednostki wojskowej 

w ciągu 7 dni od jego otrzymania, a oświad-

czenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłob-

ka, przedszkola lub szkoły – w ciągu 7 dni od 

zaistnienia tych okoliczności. 

Pracownik musi dostarczyć 
zwolnienie lekarskie w cią-
gu 7 dni.

Dokumentowanie prawa do 
uposażenia podczas niezdolności 
do pracy i sprawowania opieki

Przyczyna nieobecności Wymagane dokumenty
niezdolność do służby zaświadczenie lekarskie 

wystawione na druku ZUS 
ZLA, z tym że: 
■  w przypadku poddania 

się niezbędnym 
badaniom lekarskim 
przewidzianym dla 
kandydatów na daw-
ców komórek, tkanek 
i narządów lub

■  poddania się zabiego-
wi pobrania komórek, 
tkanek i narządów

– wystarcza zaświad-
czenie wystawione przez 
lekarza na zwykłym druku

oddawanie krwi lub 
okresowe badania lekarskie 
dawców krwi

zaświadczenie jednostki 
organizacyjnej publicznej 
służby krwi

konieczność osobistego spra-
wowania opieki na dzieckiem 
do ukończenia przez nie 8. ro-
ku życia w przypadku nie-
przewidzianego zamknięcia 
żłobka, przedszkola lub szkoły

oświadczenie funkcjona-
riusza

konieczność osobistego spra-
wowania opieki na dzieckiem 
do ukończenia przez nie 8. ro-
ku życia w przypadku:
■  porodu lub choroby mał-

żonka stale opiekującego 
się dzieckiem, jeżeli poród 
lub choroba uniemożliwia 
temu małżonkowi sprawo-
wanie opieki,

■  pobytu małżonka 
stale opiekującego się 
dzieckiem w podmiocie 
leczniczym wykonującym 
działalność polegającą na 
udzielaniu stacjonarnych 
i całodobowych świad-
czeń zdrowotnych

zaświadczenie lekarskie 
wystawione na zwykłym 
druku

choroba zakaźna decyzja właściwego 
organu lub podmiotu w tej 
sprawie 
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W razie niedopełnienia tego obowiązku, 

jego nieobecność na służbie w tym okresie 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że 

niedostarczenie zaświadczenia albo oświad-

czenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

funkcjonariusza.

Przykład
Funkcjonariusz Służby Więziennej 8 paź-
dziernika br. otrzymał zwolnienie lekarskie 
potwierdzające jego niezdolność do służby 
w okresie od 8 do 19 października. Powinien 
je dostarczyć kierownikowi jednostki organi-
zacyjnej, w której pełni służbę, w ciągu 7 dni. 
Termin ten liczy się od 9 października, co po-
woduje, że upłynął on 15 października br.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1–9, art. 13 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży 
Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służ-
bie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy 
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 502),
 � art. 2–16, art. 30–31 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach 
odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 
pozostających w związku ze służbą (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 616; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1199), 
 � art. 152 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1404; ost.  zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 486),
 � art. 89 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1411),
 � art. 100–101, art. 106 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1199),
 � załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu 
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar-
nej i Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r. poz. 866),
 � załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 6 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na 
poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Central-
nego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadnicze-
go z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 2014 r. poz. 1479),
 � § 2–4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania 
i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do 
uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony 
wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. Nr 152, poz. 1732; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1287).

Encyklopedia 
kadr i płac
Kompendium wiedzy dla kadrowych, 
księgowych, prawników

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

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl
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 WYNAGRODZENIA

członków rodziny, chyba że do odprawy jest 

uprawniony tylko jeden członek rodziny. Wów-

czas przysługuje mu połowa należnej odprawy.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom 

rodziny, czyli np. rodzicom, jeżeli pracodawca 

ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowa-

nie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową 

jest nie niższe niż obliczona odprawa. Jeżeli od-

szkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, 

pracodawca jest zobowiązany wypłacić rodzinie 

kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadcze-

niami (art. 93 § 7 k.p.).

Wysokość odprawy ustala się z zastosowaniem 

zasad właściwych do naliczenia ekwiwalentu pie-

niężnego za urlop wypoczynkowy.

Odprawa nie podlega oskładkowaniu i jest 

zwolniona z podatku dochodowego. 

Przykład
Pracownik będący kawalerem, bezdzietny, 
zmarł w październiku 2014 r. Przez 5 lat był za-
trudniony jako stolarz, z wynagrodzeniem w wy-
sokości 12,50 zł za godzinę pracy oraz premie 
regulaminową od 1% do 5% wartości usług wy-
konanych w miesiącu. W okresie od lipca do 
września 2014 r. pracownik uzyskał premie 
w wysokościach odpowiednio: 235,60 zł, 
421,30 zł, 287 zł. Zmarły mieszkał z rodzicami 
spełniającymi warunki do uzyskania renty ro-
dzinnej. Odprawę w wysokości 1-miesięcznego 
wynagrodzenia oblicza się w następujący spo-
sób:

Krok 1. Należy ustalić średnią wysokość wyna-
grodzenia zasadniczego i premii:
■ 2535,60 zł (za lipiec: 184 godz. x 12,50 zł + 

235,60 zł) + 2421,30 zł (za sierpień: 
160 godz. x 12,50 zł + 421,30 zł) + 2487 zł 
(za wrzesień: 176 godz. x 12,50 zł + 287 zł) = 
7443,90 zł,

■ 7443,90 zł : 3 miesiące = 2481,30 zł.
Krok 2. Należy ustalić wysokość odprawy:
2481,30 zł x 1 miesiąc = 2481,30 zł.
Krok 3. Należy ustalić, jaka kwota przysługuje 
każdemu z rodziców:
2481,30 zł x 1/2 = 1240,65 zł.
Ojcu i matce zmarłego pracownika przysługuje 
po 1240,65 zł.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 93 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 70 ust. 1–2, ust. 5, art. 71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 567),
 � art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328),
 � § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wy-
nagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wyna-
grodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 
Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
 � § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 127, poz. 860).

dokończenie ze str. 18

W numerze 45/2014 „Serwisu Prawno-Pracowniczego” polecamy artykuł 
o minimalnym wynagrodzeniu w 2015 r. i świadczeniach od niego zależnych. 

Omówimy w nim wpływ minimalnego wynagrodzenia m.in. na:
■  kwoty wolne od potrąceń,
■  dodatek za godzinę pracy w nocy,
■  odprawę pieniężną z tytułu zwolnienia grupowego,
■  odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminację, 

mobbing.
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ZUS wymiar składek

ANDRZEJ RADZISŁAW – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych 

Podstawa wymiaru składek 
dla zleceniobiorców – warunki ustalania
Ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców jest uzależnione od tego, w jaki sposób 
zostało określone wynagrodzenie w umowie zlecenia oraz kiedy taka umowa zosta-
ła zawarta. Podstawę wymiaru składek może stanowić przychód lub minimalne wy-
nagrodzenie. e0acfae2-1e35-42e1-a177-6af00e6de96e

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia 

nieposiadająca innych tytułów do obowiązkowych 

ubezpieczeń podlega obowiązkowo ubezpiecze-

niom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu 

i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla 

zleceniobiorcy dobrowolne. Przy ustaleniu prawi-

dłowej podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-

nia społeczne i zdrowotne należy określić okres 

zawarcia takiej umowy. Od tej daty zależy m.in., 

jak ustalić prawidłową podstawę wymiaru dla 

umów zlecenia z wynagrodzeniem prowizyjnym.

Kiedy podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne 
stanowi przychód
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-

łeczne stanowi przychód z umowy zlecenia w ro-

zumieniu przepisów ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych (art. 18 ust. 3 ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej ustawa 

systemowa), jeżeli odpłatność za jej wykonywa-

nie została określona kwotowo, w kwotowej staw-

ce godzinowej, akordowo bądź prowizyjnie.

Tak ustalona odpłatność za wykonywanie umo-

wy zlecenia pomniejszona o ustawowe wyłącze-

nia stanowi podstawę wymiaru składek na ubez-

pieczenia społeczne oraz ubezpieczenie 

zdrowotne i obejmuje większość występujących 

w praktyce przypadków.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-

nia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne nie 

wlicza się świadczeń z ubezpieczeń chorobowe-

go i wypadkowego, a od 1 sierpnia 2010 r. stosu-

je się także większość wyłączeń wymienionych 

w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych za-

sad ustalania podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozporzą-

Rodzaje odpłatności umów 
cywilnoprawnych

Rodzaj 
odpłatności 

umowy
Kiedy występuje dany rodzaj odpłatności

określona 
kwotowo

Jeżeli w zawartej umowie strony ustalą, że za 
wykonaną pracę zleceniobiorca otrzyma okre-
ślone w umowie wynagrodzenie. W przypadku 
umowy zawieranej na dłuższy okres lub na czas 
nieokreślony odpłatność może być ustalona 
jako stała kwota za miesiąc lub za inny okres.

określona 
w kwotowej 
stawce godzi-
nowej

Jeżeli przy zawieraniu umowy strony ustalą, 
że za każdą przepracowaną godzinę zlecenio-
biorca będzie otrzymywał stałą stawkę wyna-
grodzenia, np. przedmiotem umowy zlecenia 
jest skoszenie trawnika, a za godzinę pracy 
zleceniobiorca otrzyma 10 zł wynagrodzenia.

określona 
w stawce 
akordowej

Jeżeli w zawartej umowie zlecenia stro-
ny ustalą, że za wykonanie określonego 
elementu (lub elementów) bądź wykonanie 
określonej rzeczy zleceniobiorcy będzie przy-
sługiwało określone w umowie wynagrodze-
nie, np. w wyniku zawartej umowy zlecenia, 
zleceniobiorca ma pomalować pomieszcze-
nia u zleceniodawcy. Przykładowo za poma-
lowanie 1 metra kwadratowego powierzchni 
została ustalona stawka w wysokości 10 zł.

określona 
prowizyjnie

Jeżeli w umowie zlecenia odpłatność jest 
ustalona jako określony procent od warto-
ści, np. w wyniku zawartej umowy zlecenia 
zleceniobiorca ma podpisywać w imieniu 
zleceniodawcy umowy na instalację telewizji 
kablowej. Odpłatność z tego tytułu została 
ustalona jako 5% miesięcznego abonamentu 
od każdej podpisanej umowy.
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dzenie składkowe). ZUS uznaje, że do zlecenio-

biorców nie mają zastosowania wyłączenia z ty-

tułu:

■  wypłacanych zleceniobiorcom odszkodo-

wań za zakaz konkurencji po rozwiązaniu 

umowy,

■  odpraw dla powołanych do zasadniczej służby 

wojskowej,

■  odszkodowań za utratę lub uszkodzenie 

w związku z wypadkiem przy pracy przedmio-

tów osobistego użytku oraz przedmiotów nie-

zbędnych do wykonywania pracy,

■  zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz 

zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie 

w związku z przeniesieniem służbowym,

■  świadczeń urlopowych,

■  środków otrzymywanych na rehabilitację za-

wodową, społeczną, leczniczą osób niepełno-

sprawnych na podstawie odrębnych przepisów 

czy z zakładowego funduszu rehabilitacji,

■  przyznanych świadczeń w celu podniesienia 

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 

ogólnego zleceniobiorcy.

Przykład
Firma podpisała ze zleceniobiorcą umowę 
o zakazie konkurencji na okres 3 miesięcy po 
ustaniu współpracy. W tym czasie zlecenio-
biorca powstrzyma się od działalności konku-
rencyjnej, a w zamian będzie otrzymywał od-
szkodowanie w wysokości 70% swojego 
dotychczasowego wynagrodzenia. Kwota od-
szkodowania podlega oskładkowaniu, gdyż 
wyłączenie z tego tytułu zawarte w rozporzą-
dzeniu składkowym nie dotyczy zleceniobior-
ców, ponieważ nie mogą być oni stroną umo-
wy o zakazie konkurencji.

Kiedy podstawę wymiaru składek 
stanowi kwota zadeklarowana, 
nie niższa niż płaca minimalna
Jeżeli odpłatność z tytułu wykonywania umowy 

zlecenia jest ustalona w odmienny sposób niż 

kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, 

w stawce akordowej lub prowizyjnie, podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niż-

sza niż kwota minimalnego wynagrodzenia 

(art. 18 ust. 7 ustawy systemowej). W praktyce 

jednak ten przepis ma zastosowanie jedynie do 

umów zlecenia zawartych przed 14 stycznia 

2000 r., które trwają do dnia dzisiejszego i od-

płatność była w tych umowach ustalona prowi-

zyjnie. Artykuł 18 ust. 3 ustawy systemowej 

w stanie prawnym obowiązującym do 29 grudnia 

1999 r. nie uwzględniał odpłatności prowizyjnej 

jako wynagrodzenia z tytułu umowy 

zlecenia. A zatem, gdy wynagrodzenie było usta-

lone prowizyjnie, podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stanowiła 

zadeklarowana kwota, nie niższa niż minimalne 

wynagrodzenie, nawet wówczas, jeśli wynagro-

dzenie z tytułu takiej umowy w danym miesiącu 

było wyższe. Jest to jedyny przypadek, gdy pod-

stawę wymiaru składek zleceniobiorcy będzie 

stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 

minimalne wynagrodzenie, a nie przychód.

Przychód z umowy zlecenia 
z ustaloną odpłatnością 
prowizyjną nie stanowi 
podstawy oskładkowania, jeżeli 
umowa była zawarta przed 
14 stycznia 2000 r.

Od 30 grudnia 1999 r. art. 18 ust. 3 ustawy sys-

temowej uzupełniono o wynagrodzenie ustalone 

prowizyjnie i od uprawomocnienia się znowelizo-

wanego przepisu, czyli od 14 stycznia 2000 r., 

przy takim sposobie ustalenia wynagrodzenia zle-

ceniobiorcy podstawę wymiaru stanowi przy-

chód, jaki uzyskuje on w związku z wykonywa-

niem umowy.

Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady ustala-

nia podstawy wymiaru składek dla zleceniobior-

ców, którzy mają kilka tytułów do ubezpieczenia 

społecznego. Zleceniobiorcy będą podlegać ubez-

pieczeniu społecznemu z każdego tytułu, aż do 

osiągnięcia kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Powyższa zmiana dotyczy zbiegu tytułów do ubez-

pieczenia i nie dotyczy ogólnych zasad ustalania 

przychodu dla zleceniobiorcy, który ma jeden tytuł 

do ubezpieczenia.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 5, art. 18 ust. 3 i ust. 7 ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
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Nr 137, poz. 887; ost. zm. Dz.U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636 
w brzmieniu obowiązującym do 29 grudnia 1999 r.),
 � art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 3 i ust. 7 ustawy z 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161),
 � art. 1 ust. 11 lit. c, art. 14 ustawy z 23 grudnia 1999 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1256; ost. zm. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600),
 � art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1, art. 82 ust. 1 ustawy 
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1491),
 � art. 13 pkt 8 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. 1328),
 � § 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).

ANNA SZOCIŃSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

W jakim wymiarze przysługuje zasiłek 
macierzyński za okres urlopu  46a27fdd-1c5a-4eac-a3f1-c1188049b402

na warunkach urlopu macierzyńskiego
Pracownica przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej spokrewnionej 
dwoje dzieci, jedno w wieku 5 lat, drugie w wieku 11 lat. W jakim wymiarze pracow-
nica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego – pyta Czytelnik z Wrocławia.

Państwa pracownica ma prawo do zasiłku macie-

rzyńskiego przez 52 tygodnie.

Pracownica lub pracownik, którzy przyjęli 

dziecko na wychowanie, mają prawo do zasiłku 

macierzyńskiego za okres ustalony w ustawie – 

Kodeks pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w 

wymiarze do 26 tygodni, niezależnie od liczby 

dzieci przyjętych równocześnie na wychowanie. 

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodziciel-

skiego nie ulega skróceniu w związku z ukończe-

niem przez dziecko 7. lub odpowiednio 10. roku 

życia. 

Pracownica, która przyjęła na wychowanie 

dziecko w ramach rodziny zastępczej w wieku

5 lat, ma prawo do:

■  urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

w wymiarze 20 tygodni, 

■  dodatkowego urlopu na warunkach urlopu ma-

cierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni, 

■  urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygo-

dni.

Państwa pracownica może pobierać zasiłek 

macierzyński przez 52 tygodnie, tj. 364 dni.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która 
w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu 
wychowawczego:

urodziła dziecko

przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku 
do 10. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
jego przysposobienia

przyjęła dziecko do 7. roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego w wieku do 10. roku życia, na 
wychowanie w ramach rodziny zastępczej, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespo-
krewnionej z dzieckiem

Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przy-

jęcia na wychowanie przysługuje nie tylko ubez-

pieczonej, ale także ubezpieczonemu, który 

przyjmuje dziecko w wieku do 7. lub odpowied-
nio 10. roku życia na wychowanie. 
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W liczbie dzieci przyjętych jednocześnie na 

wychowanie, od której zależy okres wypłaty za-

siłku macierzyńskiego, uwzględnia się dzieci 

w wieku do ukończenia 7. lub odpowiednio 10. 

roku życia. Dlatego też pracownica, która przyję-

ła na wychowanie dwoje dzieci w wieku 5 i 11 lat, 

będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego 

przez 20 tygodni, czyli w wymiarze obowiązują-

cym z tytułu przyjęcia na wychowanie jednego 

dziecka.      

Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
nie ulega skróceniu, nawet wtedy, gdyby dziec-
ko w czasie jego pobierania przez ubezpieczo-
ną ukończyło 7 lub odpowiednio 10 lat. 

Przykład
Pracownica 25 czerwca przyjęła na wychowa-
nie dziecko w ramach rodziny zastępczej. Siód-
me urodziny dziecka przypadały 30 październi-
ka br. Zasiłek macierzyński przez okres urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje 
nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 
7. roku życia, tj. za okres od 25 czerwca do 
29 października br., czyli 127 dni. Pracownica 
wystąpiła do pracodawcy o udzielenie dodatko-
wego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego w wymiarze 6 tygodni. Zasiłek macierzyń-
ski za okres dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy 
od 30 października do 10 grudnia br., czyli 
42 dni.

Przy obliczaniu wieku osoby fizycznej, w tym 

przypadku dziecka, należy pamiętać, że zgodnie 

z art. 112 ustawy – Kodeks cywilny termin upływa 

z początkiem ostatniego dnia okresu. A zatem 

w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie za-

siłek macierzyński za okres odpowiadający okre-

sowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

przysługuje nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 

7. lub odpowiednio 10. urodziny dziecka.

Zasiłek macierzyński 
przysługuje nie dłużej niż do 
dnia poprzedzającego 7. lub 
odpowiednio 10. urodziny 
dziecka.

Pracownicy, która przyjęła na wychowanie 

dziecko w wieku do ukończenia 7. roku życia lub 

dziecko, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończe-

nia przez nie 10. roku życia w ramach rodziny 

zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, przysłu-

guje zasiłek macierzyński przez okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, tj. przez 

okres:

■  20 tygodni (140 dni) – w przypadku przyjęcia 

jednego dziecka na wychowanie,

■  31 tygodni (217 dni) – w przypadku jednoczes-

nego przyjęcia dwojga dzieci,

■  33 tygodni (231 dni) – w przypadku jednoczes-

nego przyjęcia trojga dzieci.

■

PODSTAWA PRAWNA: 
 � art. 183, 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 29–31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa  (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
 � art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Pracownica, która przyjęła dziecko na 
wychowanie, ma prawo do zasiłku macie-

rzyńskiego przez okres ustalony 
w Kodeksie pracy jako okres dodatkowe-
go urlopu na warunkach urlopu macie-

rzyńskiego, w wymiarze:

do 6 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie 
jednego dziecka

do 8 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie 
więcej niż jednego dziecka

Pamiętaj o prenumeracie „Serwisu Prawno-Pracowniczego” na 2015 rok
Informacje i zamówienia: 

Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, 22 212 07 30, e-mail: bok@infor.pl
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ANNA SZOCIŃSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy podpisanie umowy o pracę 
na zwolnieniu lekarskim pozbawia zasiłku
Jeden z naszych pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim od 1 września do 
30 listopada br. (jest na wypowiedzeniu). Pracownik we wskazaniach lekarskich ma 
zaznaczone, że może chodzić. Uzyskaliśmy informację, że 10 listopada br. podpisał 
z konkurencyjną firmą umowę o pracę, z terminem rozpoczęcia pracy od 1 grudnia 
br. Czy takie zachowanie pracownika jest sprzeczne z celem zasiłku i pozbawia go 
prawa do niego – pyta Czytelnik z Gdyni. 27ca8013-eeaa-4f03-9a80-147f78a0301a

Nie. Z przedstawionych okoliczności nie wynika, 

aby działanie pracownika mogło spowodować 

wydłużenie niezdolności do pracy, a tym samym 

pozbawiało go prawa do zasiłku.

Podpisanie umowy o pracę przez Państwa pra-

cownika nie jest równoznaczne z podjęciem pra-

cy, ponieważ termin rozpoczęcia pracy przypada 

na 1 grudnia br., czyli już po okresie orzeczonej 

niezdolności do pracy. Podpisanie tej umowy nie 

wpłynie na przedłużenie okresu niezdolności do 

pracy Państwa pracownika, chyba że było ono po-

przedzone innymi okolicznościami i czynnościa-

mi, które mogą wskazywać, że skutkiem działań 

podejmowanych przez pracownika będzie prze-

dłużenie jego niezdolności do pracy.

Jeżeli w Państwa odczuciu postępowanie pra-

cownika mogło powodować przedłużenie okresu 

niezdolności do pracy, powinni Państwo zwrócić 

się do ZUS o rozstrzygnięcie sprawy. Gdy ZUS 

uzna to za uzasadnione, uzyska od lekarza leczą-

cego opinię, czy działanie pracownika nie spowo-

dowało wydłużenia niezdolności do pracy i wyda 

w tej sprawie decyzję.

Przykład
Pracownik złamał rękę. Na okres od 1 do 31 paź-
dziernika br. założono na nią gips. Z zaleceń leka-
rza wynikało, że pracownik miał nie nadwerężać 
ręki. 1 października pracownik został zaproszony 
na pierwszy etap rekrutacji (w innym zakładzie 
pracy), gdzie przez 3 godziny miał rozwiązywać 
test z prawa. Tego samego dnia udał się do leka-

rza, gdyż jego ręka znacznie spuchła. Uczestnicze-
nie pracownika w rekrutacji było sprzeczne z zale-
ceniami lekarza i pozbawia go prawa do zasiłku.

Każda praca zarobkowa wykonywana w czasie 

orzeczonej niezdolności do pracy, w tym wykony-

wanie czynności na podstawie różnych stosunków 

prawnych, a także prowadzenie własnej działal-

ności gospodarczej powoduje utratę prawa do za-

siłku chorobowego. 

Przykład
Pracownik przedłożył w zakładzie pracy zwol-
nienie lekarskie na okres od 5 do 14 listopada br. 
12 listopada 2014 r. pracownik został skontrolo-
wany w zakresie prawidłowości wykorzystywa-
nia zwolnienia lekarskiego. Osoby kontrolujące 
zastały pracownika w jego prywatnym warszta-
cie samochodowym przy pracy. Sporządzono 
protokół i pozbawiono pracownika prawa do za-
siłku chorobowego za cały okres orzeczonej nie-
zdolności do pracy, czyli od 5 do 14 listopada br.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
 � § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidło-
wości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz for-
malnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. Nr 65, poz. 743).
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Czy za niewypłacenie diet za podróże służbowe pracodawca może być 
ukarany grzywną

Pracodawca odmawia pracownikowi wypłaty należnych diet za podróże służ-
bowe. Czy pracodawcy grozi za to kara grzywny?
TAK. Niewypłacenie diet podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Kara taka grozi 

za nieuregulowanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia 

(w tym przypadku będą to diety za podróże służbowe) przysługującego pracownikowi albo 

uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika. 

Czy premia uznaniowa jest wliczana do podstawy obliczania ekwiwalen-
tu za zaległy urlop

W naszej �irmie wypłacane są premie uznaniowe. Czy do podstawy obliczania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy 
wliczać takie premie przyznawane przez pracodawcę?
NIE. Do podstawy urlopowej nie wlicza się jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat 

o charakterze nieroszczeniowym. Premię uznaniową należy zaliczyć do takich składników 

wynagrodzenia, bo jej przyznanie oraz jej wysokość zależą od swobodnego uznania praco-

dawcy. 

Jak obliczać odprawę pośmiertną po pracowniku wynagradzanym staw-
ką godzinową

Chcemy wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika, który 
był wynagradzany według stawki godzinowej. Jak obliczyć w tym przypadku 
wysokość odprawy?
Wynagrodzenie wypłacane w stawce godzinowej uznajemy za zmienny składnik wynagro-

dzenia przysługujący za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Podstawą obliczania odprawy po-

śmiertnej będzie średnie wynagrodzenie pracownika wypłacone w okresie 3 miesięcy bez-

pośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy.

Czy przy skróceniu okresu wypowiedzenia w świadectwie pracy wpisu-
je się dłuższy okres

Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem. Skróci-
liśmy mu okres wypowiedzenia. Czy mimo to w świadectwie pracy wpisujemy 
jako datę ustania zatrudnienia koniec normalnego (nieskróconego) okresu 
wypowiedzenia?
NIE. Skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę oznacza rozwią-

zanie tej umowy z upływem skróconego, a nie ustawowego okresu wypowiedzenia. Dlatego 

w świadectwie pracy jako datę zakończenia stosunku pracy wskazuje się datę upływu skró-

conego okresu wypowiedzenia. Dodatkowo w świadectwie trzeba zaznaczyć, że jest to  skró-

cony okres wypowiedzenia i wskazać jego zakres. 

O to pytają Kadrowi

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Joanna Skrobisz
specjalista 

ds. prawa pracy 
i ubezpieczeń

Beata Skrobisz-
-Kaczmarek

radca prawny

Ewa Preis
specjalista 

ds. prawa pracy

� Precyzyjna wyszukiwarka
� Codziennie aktualizowana baza wiedzy

� Codzienny kontakt z Ekspertami
�  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego
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ZWIĄZKI ZAWODOWE pracownicy chronieni

EWA PODGÓRSKA-RAKIEL – specjalista w zakresie prawa związkowego

Czy można ukarać karą porządkową 
chronionych działaczy związkowych 0ff6b7f7-f36d-4bd9–8a3c-3e918d40443b

Pracownik, podlegający szczególnej ochronie związkowej, bardzo często spóźnia 
się do pracy i opuszcza pracę 15 minut wcześniej niż powinien. W zakładzie funkcjo-
nuje elektroniczny system kontroli czasu pracy, więc mamy dokładne dane w tym za-
kresie. Czy możemy ukarać go karą porządkową – pyta Czytelniczka z Białegostoku.

W opisanej sytuacji, w przypadku naruszania 

obowiązków pracowniczych, mogą Państwo uka-

rać karą porządkową pracownika będącego chro-

nionym członkiem organizacji związkowej.

Pracodawca za nieprzestrzeganie przez pra-

cownika ustalonej organizacji i porządku w pro-

cesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także 

przyjętego sposobu potwierdzania przybycia 

i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nie-

obecności w pracy może stosować karę upomnie-

nia lub nagany.

Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt, że 

związkowiec został objęty szczególną ochroną 

stosunku pracy. Ochrona, która przysługuje 

działaczom związkowym z ustawy o związkach 

zawodowych, uniemożliwia pracodawcy bez 

zgody zarządu zakładowej organizacji związko-

wej:

■  wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy 

z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego 

członkiem lub z innym pracownikiem będącym 

członkiem danej zakładowej organizacji związ-

kowej, upoważnionym do reprezentowania tej 

organizacji wobec pracodawcy albo organu lub 

osoby dokonującej za pracodawcę czynności 

w sprawach z zakresu prawa pracy,

■  jednostronną zmianę warunków pracy lub pła-

cy na niekorzyść takiego pracownika.

Jeżeli z zawinionych przyczyn działacz 
związkowy dopuści się naruszenia porządku 
czy regulaminu pracy, pracodawca ma prawo 
– na takich samych zasadach jak w przypadku 
innych pracowników (nieobjętych szczególną 
ochroną) – zastosować karę porządkową.

Pracodawca musi jednak ostrożnie postępować 

w tym zakresie w stosunku do pracowników nale-

żących do związku zawodowego, aby nie narazić 

się na zarzut ich dyskryminacji z tytułu przyna-

leżności związkowej. Z drugiej jednak strony 

– w zakresie nakładania kar porządkowych związ-

kowcy muszą być traktowani tak samo jak pozo-

stali pracownicy, aby osoby niezrzeszone nie pod-

niosły zarzutu dyskryminacji z powodu braku 

przynależności do związku zawodowego.

Przykład
Dwie pracownice: przewodnicząca zakładowej 
organizacji związkowej oraz niezrzeszona 
w związku zawodowym, świętowały w pracy 
imieniny jednej z nich. Pracodawca zauważył, 
że znajdują się pod wpływem alkoholu i po zba-
daniu alkomatem nakazał im opuszczenie miej-
sca pracy. Następnego dnia na pracownicę, któ-
ra nie była członkiem zakładowej organizacji 
związkowej, nałożył karę porządkową. Praco-
dawca popełnił błąd, karząc tylko jedną z nich, 
gdyż przewodnicząca zakładowej organizacji 
związkowej popełniła dokładnie takie samo 
przewinienie. Takie postępowanie pracodawcy 
było nieprawidłowe.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 183a § 1, art. 108 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167).
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pracownicy chronieni ZWIĄZKI ZAWODOWE

EWA PODGÓRSKA-RAKIEL – specjalista w zakresie prawa związkowego

Czy związek zawodowy musi uzasadnić 
brak zgody na rozwiązanie umowy 
o pracę z chronionym związkowcem
Zwróciłam się do zarządu zakładowej organizacji związkowej działającej w zakła-
dzie pracy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z działaczem związ-
kowym, którego stosunek pracy podlega ochronie. Otrzymałam odpowiedź odmow-
ną, ale bez uzasadnienia takiej decyzji. Czy zarząd organizacji związkowej, nie 
wyrażając zgody na rozwiązanie umowy z chronionym związkowcem, powinien uza-
sadnić swoje stanowisko – pyta Czytelniczka z Bytomia. 4f40de33-9698-40ac-8358-15844ae0d7c7

Żadne przepisy nie nakładają na zarząd organi-

zacji związkowej obowiązku uzasadniania de-

cyzji w sprawie odmowy udzielenia zgody na 

rozwiązanie umowy o pracę z chronionym dzia-

łaczem.

Ustawa o związkach zawodowych wymaga, 

aby pracodawca, który zamierza rozwiązać umo-

wę o pracę z pracownikiem podlegającym szcze-

gólnej ochronie stosunku pracy z tytułu pełnienia 

funkcji związkowej, zwrócił się do zarządu zakła-

dowej lub międzyzakładowej organizacji związ-

kowej o wyrażenie zgody na takie działanie. Wy-

raźna odmowa organizacji związkowej lub 

dorozumiany brak zgody (brak odpowiedzi) po-

woduje, że zwolnienie z pracy chronionego dzia-

łacza jest niemożliwe.

Brak uzasadnienia odmowy 
nie może stanowić podstawy 
do rozwiązania stosunku pracy 
z podlegającym szczególnej 
ochronie działaczem 
związkowym.

W omawianej sytuacji bez znaczenia jest fakt, 

że zarząd nie uzasadnił swojego negatywnego 

stanowiska w sprawie zwolnienia działacza. Nie 

musiał tego zrobić. Nawet brak jakiejkolwiek od-

powiedzi organizacji związkowej oznacza nie-

wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę 

z chronionym działaczem. Przy braku odpowie-

dzi tym bardziej nie możemy liczyć na uzasad-

nienie.

Ze szczególnej ochrony stosunku pracy ko-
rzysta działacz związkowy, który został imien-
nie wskazany uchwałą zarządu i pełni funkcję 
w tym zarządzie lub nie pełni żadnej funkcji 
w zarządzie, ale jako członek związku został 
upoważniony do reprezentowania tej organiza-
cji wobec pracodawcy.

Inna sytuacja wystąpiłaby wówczas, gdyby 

Państwa pracownik nie podlegał ochronie, a był 

jedynie członkiem zakładowej organizacji związ-

kowej. Wówczas przeprowadza się ze związkami 

konsultację zamiaru wypowiedzenia umowy

o pracę i ewentualnie, jeżeli zakładowa organiza-

cja związkowa uzna, że wypowiedzenie byłoby 

nieuzasadnione, mogą one w ciągu 5 dni od 

otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie 

pracodawcy swoje umotywowane zastrzeżenia. 

W tym przypadku ustawodawca przewidział obo-

wiązek uzasadnienia negatywnej dla pracodawcy 

decyzji związku w tej sprawie. Taka odmowna 

decyzja nie jest jednak wiążąca dla pracodawcy.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodo-
wych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
 � art. 38 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).
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TOMASZ KRÓL – konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym, trener, autor kilkuset 
publikacji fachowych

Opodatkowanie przychodów z kontraktu 
menedżerskiego w praktyce  56dacc75-002a-4a43-8f9f-5b18b2711d16

Kontrakt menedżerski to tzw. umowa nienazwana. Przedmiotem tej umowy jest 
świadczenie przez menedżera usługi zarządzania. Przychody uzyskane na podsta-
wie kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze stanowią przy-
chody z działalności wykonywanej osobiście.

Menedżer może pełnić swoją funkcję zarówno nie 

będąc we władzach spółki, jak i będąc członkiem 

jej zarządu. Dochody z tytułu umów zawieranych 

między spółką zarządzaną a osobami fizycznymi 

o zarządzanie należy zakwalifikować do przycho-

dów z działalności wykonywanej osobiście

(art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych, dalej: ustawa o pdof). 

Dla opodatkowania wpływów z kontraktu mene-

dżerskiego kluczowe jest pojęcie „przychód 

z działalności wykonywanej osobiście”. 

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Przychody otrzymywane 
przez osoby, niezależnie od 
sposobu ich powoływania, 
należące do składu zarzą-
dów, rad nadzorczych, ko-
misji lub innych organów 
stanowiących osób praw-
nych. Zaliczane są tu m.in. 
wynagrodzenia otrzymane 
w związku z pełnieniem 
funkcji na podstawie same-
go tylko aktu ustanowienia, 
np. wynagrodzenie za udział 
w posiedzeniach organów 
spółki (art. 13 pkt 7 ustawy 
o pdof).

Przychody uzyskane na 
podstawie umów o zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem, 
kontraktów menedżerskich 
lub umów o podobnym cha-
rakterze, w tym przychody 
z tego rodzaju umów za-
wieranych w ramach pro-
wadzonej przez podatnika 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej (art. 13 pkt 9 
ustawy o pdof). Nie mogą 
być opodatkowane podat-
kiem liniowym nawet wtedy, 
gdy umowę o zarządzanie 
podpisał menedżer, jak też 
jednoosobowy przedsię-
biorca lub wspólnik spółki 
cywilnej.

O kwalifikacji wykonywanej działalności 

(w rozumieniu prawa podatkowego) do poszcze-

gólnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty 

charakter wykonywanej działalności (faktyczny 

zakres świadczonych usług). Tak więc np. nazwa-

nie umowy o zarządzanie między spółką zarzą-

dzaną a menedżerem „usługi konsultingowe” nie 

zmienia ich kwalifikacji podatkowej jako „kon-

traktu menedżerskiego”.

Podatek liniowy
Kwalifikacja przychodów z kontraktu menedżer-

skiego jako przychód z działalności wykonywanej 

osobiście ma duże znaczenie dla zasad opodatko-

wania. Błędem jest opodatkowanie takiego przy-

chodu jako przychodu z działalności gospodar-

czej. Oznacza to, że nie można też wybrać 

opodatkowania w formie podatku liniowego. 

W uchwale NSA z 26 kwietnia 2010 r. (II FPS 

10/09, OSP 2010/11/109 patrz: www.ekspert3.in-

forlex.pl) sąd wykluczył, by wspólnicy osobo-

wych spółek, którzy świadczą usługi menedżer-

skie, byli opodatkowani podatkiem liniowym. 

Chodziło tutaj o sytuacje, kiedy formalnie to 

spółka podpisuje umowę na świadczenie takich 

usług, a usługę wykonuje wspólnik. NSA wskazał, 

że w takiej sytuacji przychody wspólników, o któ-

rych mowa w art. 5b ust. 2 ustawy o pdof, z udzia-

łu w spółce jawnej uzyskującej przychody na pod-

stawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, 

kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym 

charakterze nie podlegają opodatkowaniu na zasa-

dach określonych dla podatku liniowego.

W związku z tą uchwałą NSA Minister Finan-

sów wydał 31 maja 2010 r. interpretację ogólną 

w sprawie rozliczania kontraktu menedżerskiego 

(znak: DD2/033/95/KBF/10/403). Stwierdził 

NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA kontrakt menedżerski
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w niej, że przychody uzyskane z umów o zarzą-

dzanie zaliczane są do przychodów z działalności 

wykonywanej osobiście nawet wtedy, gdy tego 

rodzaju umowy zawierane są w ramach prowa-

dzonej przez podatnika pozarolniczej działalności 

gospodarczej, w tym również w formie spółki nie-

mającej osobowości prawnej. Minister Finansów 

stwierdził, że przychody uzyskane na podstawie 
umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrak-
tów menedżerskich lub umów o podobnym cha-
rakterze stanowią przychody z działalności wyko-
nywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju 
umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez 
podatnika pozarolniczej działalności gospodar-
czej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna, 
w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodar-
czą. W konsekwencji, również wówczas, kiedy 
przychody z tych umów osiągane są w związku 
z działalnością gospodarczą prowadzoną w for-
mie osobowej spółki niemającej osobowości 
prawnej, ich źródłem dla wspólnika jest działal-
ność wykonywana osobiście.

Przychody podatnika uzyskane 
na podstawie kontraktu 
menedżerskiego stanowią 
przychód z działalności 
wykonywanej osobiście.

Tak więc osoby prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą wpisaną w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-

czej nie mogą opodatkować przychodów z usług 

zarządzania jako przychód z działalności gospo-

darczej.

Zaliczka na podatek
Spółka zarządzana przez menedżera, wypłacając 

należności z tytułu działalności wykonywanej 

osobiście, jest zobowiązana pobrać zaliczkę na 

podatek dochodowy (art. 41 ust. 1 ustawy o pdof).

Na wysokość zaliczki mają wpływ:

■  miesięczne koszty uzyskania przychodów 

(w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 usta-

wy o pdof),

■  potrącone przez płatnika w danym miesiącu 

składki ZUS (o których mowa w art. 26 ust. 1 

pkt 2 lit. b ustawy o pdof).

Niekorzystnie dla menedżerów została określo-

na wysokość kosztów uzyskania przychodów. Do-

tyczy to zarówno wysokości kosztów, jakie są po-

trącane przez płatnika na potrzeby obliczania 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz-

nych, jak i uwzględniane przez menedżera w jego 

zeznaniu rocznym. Koszty uzyskania przychodów 

ustala się w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 

pkt 1 ustawy o pdof. Przykładem zastosowania 

tych przepisów jest interpretacja indywidualna 

z 18 lipca 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej 

w Warszawie (znak: IPPB1/415–493/12–2/IF). 

Organ podatkowy stwierdził w niej, że stosownie 
do treści art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania 
przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 
7 i 9 ustala się w wysokości przewidzianej 
w ust. 2 pkt 1 ustawy (tj. 111,25 zł miesięcznie, 
a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł), a jeże-
li podatnik tego samego rodzaju przychody uzy-
skuje od więcej niż jednego podmiotu albo od 
tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosun-
ków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 
pkt 2 (tj. nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr 
za rok podatkowy).

Menedżerowie nie mogą stosować zasady, że 

gdy podatnik udowodni, że koszty uzyskania 

przychodów były wyższe niż wynikające z zasto-

sowania wysokości zryczałtowanej, koszty uzy-

skania przyjmuje się w wysokości kosztów fak-

tycznie poniesionych. Bez znaczenia jest to, czy 

swoje usługi menedżer świadczy samodzielnie, 

czy przy udziale osób trzecich (np. sekretarek, 

zleceniobiorców, asystentów, wspólnika spółki 

cywilnej).

Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek 

na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca nastę-

pującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki 

– na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik 

nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź 

miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie 

posiada siedziby. Płatnicy muszą też wywiązać 

się z obowiązków przekazania PIT-4R, PIT-11 

według zasad składania tych formularzy.

Zaliczkę na podatek płatnik 
przekazuje do 20. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, 
w którym zaliczkę pobrano.
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Menedżerowie niebędący 
rezydentami

Kontrakt menedżerski może też podpisać niere-

zydent. Wówczas płatnik przekazuje podatniko-

wi oraz do urzędu skarbowego właściwego 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

informację o wysokości przychodu (dochodu) 

uzyskanego przez osoby fizyczne niemające 

w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1 R. 

Składa je jako płatnik zryczałtowanego podatku 

m.in. z tytułu wykonywania usług na podstawie 

umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o za-

rządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu mene-

dżerskiego (określonych w art. 29 ustawy 

o pdof). Podatek dochodowy od uzyskanych na 

terytorium Polski przez nierezydentów przycho-

dów z działalności określonej m.in. w art. 13 pkt 

2 i 6–9 ustawy o pdof (np. przychody uzyskane 

na podstawie umów o zarządzanie przedsiębior-

stwem, kontraktów menedżerskich lub umów 

o podobnym charakterze, w tym przychody 

z tego rodzaju umów zawieranych w ramach pro-

wadzonej przez podatnika pozarolniczej działal-

ności gospodarczej) pobiera się w formie ryczał-

tu w wysokości 20% przychodu. Regułę tę 

stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Polska. Jednak zastosowanie stawki podatku wy-

nikającej z właściwej umowy o unikaniu po-

dwójnego opodatkowania lub niepobranie (nie-

zapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania do 

celów podatkowych miejsca zamieszkania po-

datnika uzyskanym od niego certyfikatem rezy-

dencji.

Podatek dochodowy od 
przychodów uzyskanych 
w Polsce przez menedżera-
-nierezydenta na podstawie 
kontraktu menedżerskiego jest 
pobierany w formie ryczałtu 
w wysokości 20% przychodu.

Obecnie menedżerowie będący nierezydentami 

mogą rozliczyć przychody z kontraktu menedżer-

skiego podlegające opodatkowaniu w Polsce 

w polskim zeznaniu rocznym.

Muszą spełniać następujące warunki:

■  mają miejsce zamieszkania do celów podat-

kowych w innym niż Polska państwie człon-

kowskim Unii Europejskiej lub w innym pań-

stwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego albo w Konfederacji Szwaj-

carskiej,

■  udokumentowali certyfikatem rezydencji miej-

sce zamieszkania do celów podatkowych oraz

■  złożą wniosek w zeznaniu rocznym (odbywa 

się to przez zaznaczenie krzyżyka w analo-

giczny sposób, jak np. wybór wspólnego rozli-

czenia z małżonkiem).

W tym przypadku pobrany od przychodów me-

nedżera – nierezydenta zryczałtowany podatek 

dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez 

płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 5b, 10, 13, 22, 26, 29, 41 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. 1563).

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

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

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

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

Tylko dla prenumeratorów  SPP

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

Uznawanie przez ZUS umów o dzieło 
za umowy zlecenia – kiedy może to 
nastąpić a2c494a3-d7a9-4e14-9983-c209a0cedd11

Bez względu na nazwę umowy oraz jej postanowienia ZUS może ustalić faktyczny 
charakter stosunku prawnego i zdecydować o objęciu ubezpieczeniem społecz-
nym (wyrok SN z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13). ZUS często kwestionuje umowy o dzieło, 
uznając, że w istocie strony zawarły umowę zlecenia (umowę o świadczenie usług). 
Sądy czasem uznają działania organu rentowego za uzasadnione (wyrok SN 
z 26 marca 2013 r., II UK 201/12; wyrok SN z 6 sierpnia 2014 r., II UK 566/13), innym zaś 
razem nie znajdują podstaw do traktowania umowy o dzieło jak umowy zlecenia 
(wyrok SN z 18 września 2013 r., II UK 39/13).

Zlecenie wykonania prac na podstawie umów 

cywilnoprawnych wzbudza sporo wątpliwości 

w kontekście zastosowania przez strony właściwe-

go rodzaju umowy. Biorąc pod uwagę, że zasadni-

czo wykonawcy umów o dzieło, w odróżnieniu 
od zleceniobiorców, nie podlegają obowiązko-
wym ubezpieczeniom społecznym, czasem do-

chodzi do nadużyć przez zawarcie takiej umowy 

w okolicznościach, w których przedmiotem czyn-

ności prawnej nie jest stworzenie dzieła.

W orzecznictwie wskazuje się na następujące 

cechy odróżniające umowę o dzieło od zlecenia:

■  dzieło jest wytworem przyszłym (wyrok SN 

z 6 sierpnia 2014 r., II UK 566/13),

■  w wyniku działań przyjmującego zamówienie 

powstaje konkretny, indywidualnie oznaczony 

rezultat (wyrok SN z 10 lipca 2014 r., II UK 

454/13),

■  istnieje możliwość weryfikowania powstałego 

rezultatu ze względu na istnienie wad fizycz-

nych (wyrok SN z 27 marca 2013 r., I CSK 

403/12; wyrok SN z 3 października 2013 r., 

II UK 103/13),

■  wynagrodzenie zależne jest od wartości dzieła 

(wyrok SN z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13), 

a nie od liczby powtarzalnych czynności,

■  dzieło ma stać się wartością niezależną od wy-

konawcy, a zatem może być przedmiotem ob-

rotu (wyrok SN z 10 lipca 2014 r., II UK 

454/13),

■  przyjmujący wykonanie dzieła odpowiada za 

rezultat, a nie za staranne działanie (wyrok SA 

w Białymstoku z 18 września 2013 r., III AUa 

244/13),

■  stosunek prawny wynikający z umowy o dzieło 

nie ma charakteru zobowiązania trwałego, ciąg-

łego (wyrok SN z 6 kwietnia 2011 r., II UK 

315/10; wyrok SN z 6 sierpnia 2014 r., II UK 

566/13).

W orzecznictwie podkreśla się, że ustalenie 

wyraźnej granicy między umową o dzieło a umo-

wą zlecenia jest czasem trudne (wyrok SA w Ka-

towicach z 11 marca 2014 r., III AUa 1305/13). 

Stosunek prawny może też mieć cechy zlecenia 
i umowy o dzieło; w takiej sytuacji należy oce-
nić, które jej cechy są dla danej relacji prawnej 
przeważające (wyrok SA w Łodzi z 25 czerwca 

2013 r., III AUa 1554/12).

Odmienne stanowiska sądów
Wątpliwości wokół umów o dzieło i zlecenia po-

wodują, że podobne stany faktyczne bywają przez 

sądy oceniane odmiennie.

O ile wykonanie remontu określonego po-

mieszczenia jest traktowane jak „dzieło” (wyrok 

SN z 18 września 2013 r., II UK 39/13; wyrok SA 
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w Białymstoku z 12 grudnia 2013 r., III AUa 

712/13), o tyle położenie wykładziny (wyrok SA 

w Lublinie z 3 września 2014 r., III AUa 542/14) 

czy czyszczenie zbiorników paliwowych i prace 

konserwacyjne na statku (wyrok SA w Szczecinie 

z 28 stycznia 2014 r., III AUa 369/13) kwalifikuje 

się jako umowy zlecenia.

Umowę z psychologiem o aktualizacji i dosto-

sowaniu materiałów szkoleniowych z zakresu 

warsztatów psychologicznych oraz przeprowa-

dzenie na ich podstawie zajęć na kursie przygoto-

wującym do mianowania na urzędnika Służby 

Cywilnej, SA w Lublinie potraktował – w ślad za 

organem rentowym – jak umowę zlecenia. Od-

mienne stanowisko w tej sprawie zajął sąd okrę-

gowy, którego zdaniem – z uwagi na nowatorski 

charakter zajęć oraz fakt, że nie był to cykl po-

wtarzalnych zajęć – istniały przesłanki do zawar-

cia umowy o dzieło (wyrok SA w Lublinie 

z 18 września 2014 r., III AUa 543/14, wraz z wy-

rokiem sądu okręgowego w tej sprawie).

Odmiennie sądy oceniły również wykonanie 

badań USG wraz ze szczegółowym opisem oraz 

wykonanie działań leczniczych z zakresu rehabili-

tacji ruchowej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku 

uznał za poprawne zakwalifikowanie przez organ 

rentowy takiej umowy jako umowy zlecenia pod-

legającej oskładkowaniu, zaś sąd okręgowy po-

traktował wyniki badań USG (z opisem) jak dzieło 

(wyrok SA w Białymstoku z 18 września 2013 r., 

III AUa 244/13, wraz z wyrokiem sądu okręgowe-

go w tej sprawie). Sporządzenie opinii po przepro-

wadzeniu badania wariografem uznano – wbrew 

stanowisku ZUS – za umowę o dzieło (wyrok SA 

w Szczecinie z 27 marca 2012 r., III AUa 834/11).

Także promowanie produktu na terenie marke-

tów i hurtowni oraz jego sprzedaż jeden sąd traktu-

je jak zlecenie, inny zaś jak dzieło (por. wyrok SA 

w Poznaniu z 6 września 2012 r., III AUa 330/12, 

oraz wyrok sądu okręgowego w tej sprawie).

W odniesieniu do wykładów i szkoleń orzecz-

nictwo SN i NSA jest raczej jednolite. Przyjmuje 
się, że jeśli przedmiotem umowy są standardowe 
wykłady, szkolenia czy konwersacje językowe 
– rodzą one skutki w sferze prawa ubezpieczeń 
społecznych (zob. wyroki SN z 4 lipca 2013 r., II UK 

402/12; z 3 października 2013 r., II UK 103/13; 

z 4 czerwca 2014 r., II UK 548/13; z 4 czerwca 2014 r., 

II UK 420/13; z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13; 

z 6 sierpnia 2014 r., II UK 566/13; wyrok NSA 

z 14 października 2014 r., II GSK 1524/13).

Klauzula o prawach autorskich

Odniesienie się w umowie o dzieło do przepisów 

prawa autorskiego nie przesądzi o zasadności za-

warcia umowy o dzieło (w miejsce umowy zlece-

nia), gdy powstałe w wyniku wykonania umowy 

„dzieło” nie stanowi przejawu działalności twór-

czej (wyrok SA w Białymstoku z 22 marca 

2013 r., I ACa 827/11). Nie można bowiem dys-

ponować prawami autorskimi, których się nie po-

siada (wyrok SN z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13).

Zatem wygłaszanie wykładów, nawet gdy strony 

określą, że są one „wykładami autorskimi”, nie 

może wynikać z umowy o dzieło, ponieważ strony 

łączy umowa starannego działania. SN zastrzega, 

że przedmiotem umowy o dzieło może być jedynie 

wykład naukowy (cykl wykładów) o charakterze 
niestandardowym, niepowtarzalnym, wypełniający 
kryteria twórczego i indywidualnego dzieła nauko-
wego (wyrok SN z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13).

W odniesieniu do usług dydaktycznych SN 

uznał również, że przeprowadzenie wykładów mo-

głoby być oparte na umowie o dzieło, gdyby wią-

zało się z przygotowaniem konspektu z zajęć, ale 

ten z kolei musiałby posiadać cechy utworu w ro-

zumieniu prawa autorskiego (wyrok SN 

z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13). SA w Łodzi uznał 

zaś, że konspekt nie przesądza o powstaniu dzieła; 

jego sporządzenie jest bowiem tylko czynnością 

przygotowawczą do przeprowadzenia wykładów 

(wyrok z 25 czerwca 2014 r., III AUa 2076/13).

Wnioski dla pracodawcy
Nazwa umowy oraz użyta w niej terminologia nie 

przesądzają, czy umowa jest umową zlecenia czy 

o dzieło. Organ rentowy oraz sądy mogą badać, 

jaki faktycznie nawiązano stosunek prawny. Po-
mimo obowiązującej zasady swobody zawiera-
nia umów, umowy nie mogą być sprzeczne 
z naturą danego stosunku prawnego (wyrok SN 

z 3 października 2013 r., II UK 103/13).

Należy też pamiętać, że jeśli stosunek prawny 

ukształtowany przez strony w oparciu o umowę cy-

wilnoprawną będzie spełniał przesłanki z art. 22 

Kodeksu pracy – zostanie uznany za stosunek pracy 

(wyrok SN z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13). Gdy 

zaś umowa cywilnoprawna jest zawarta z pracodaw-

cą lub jest realizowana na jego rzecz, sąd – nawet 

bez przesądzania, czy strony łączyła umowa o dzie-

ło czy zlecenia – może orzec o jej oskładkowaniu 

(uchwała SN z 2 września 2009 r., II UZP 6/09). 
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Wybrane orzecznictwo SN, NSA i SA dotyczące umów o dzieło i umów zlecenia
UZNANIE UMOWY O DZIEŁO ZA UMOWĘ ZLECENIA 

ZASADNE (i w rezultacie oskładkowanie umowy) NIEZASADNE
prowadzenie standardowych wykładów, szkoleń (wyrok SN 
z 4 lipca 2013 r., II UK 402/12; wyrok SN z 3 października 2013 r., 
II UK 103/13; wyrok SN z 4 czerwca 2014 r., II UK 548/13; wyrok 
SN z 4 czerwca 2014 r., II UK 420/13; wyrok SN z 10 lipca 2014 r., 
II UK 454/13; wyrok SN z 6 sierpnia 2014 r., II UK 566/13)

pomalowanie i aranżacja gabinetów – realizowane z autorem 
projektu plastycznego (wyrok SN z 18 września 2013 r., II UK 
39/13)

murowanie ścian w liczbie wynikającej z dokumentacji projekto-
wej (wyrok SA w Szczecinie z 4 lutego 2014 r., III AUa 444/13)

wykonanie montażu urządzeń brykietowni (wyrok SA w Krakowie 
z 28 lutego 2013 r., III AUa 1235/12)

oklejanie, kompletowanie, szlifowanie detali, zakładanie rączek 
do wiader, obcinanie wlewek w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
(wyrok SA w Gdańsku z 17 października 2013 r., III AUa 195/13)

napisanie artykułu o tematyce narzuconej przez zamawiającego, 
o określonej przez niego objętości oraz za ustalonym wynagro-
dzeniem (wyrok SA w Białymstoku z 12 czerwca 2014 r., III AUa 
33/14)

tłumaczenia dokumentów spółki na język angielski dokonywa-
ne systematycznie przez kilka lat, ze stałym wynagrodzeniem 
(wyrok SN z 6 kwietnia 2011 r., II UK 315/10)

przygotowanie pisemnej opinii poprzedzone badaniem pracow-
ników wariografem (wyrok SA w Szczecinie z 27 marca 2012 r., 
III AUa 834/11)

przycięcie krzewów do kształtu kuli i stożka (wyrok SA w Białym-
stoku z 21 stycznia 2014 r., III AUa 813/13; koszenie trawników 
(wyrok SA w Białymstoku z 28 stycznia 2014 r., III AUa 898/13)

rozłożenie i złożenie regałów, malowanie pomieszczenia po 
zalaniu, naprawa rampy i studzienki kanalizacyjnej (wyrok SA 
w Białymstoku z 26 sierpnia 2014 r., III AUa 215/14)

prace krawieckie (wyrok SA we Wrocławiu z 8 stycznia 2013 r., 
III AUa 1257/12)

remont pomieszczeń biurowych (wyrok SA w Białymstoku 
z 12 grudnia 2013 r., III AUa 712/13)

prowadzenie konwersacji ze słuchaczami na kursach języka 
obcego (wyrok NSA z 14 października 2014 r., II GSK 1524/13)

ściśle określone prace remontowo-budowlane (wyrok SA w Po-
znaniu z 25 kwietnia 2013 r., III AUa 1435/12)

wykonanie bilansów księgowych (wyrok NSA z 14 października 
2014 r., II GSK 1995/13)
przygotowanie do egzaminu państwowego kandydatów na 
kierowców (wyrok SN z 18 kwietnia 2012 r., II UK 187/11; wyrok 
NSA z 13 lutego 2014 r., II GSK 1995/12)
ułożenie wykładziny (wyrok SA w Lublinie z 3 września 2014 r., 
III AUa 542/14)
odpeszczanie śliwek (wyrok SN z 26 marca 2013 r., II UK 201/12)

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zmiany w oskładkowaniu 

umów zleceń i przychodów 

członków rad nadzorczych.

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 

12 grudnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y

Andrzej Radzisław

KO S Z T

469 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na warsztaty

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl
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świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 

Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 

od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2015

www.sklep.infor.pl

Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:

  na 2015 rok w cenie 1399 zł brutto

  na I kwartał 2015 roku w cenie 455 zł brutto 

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane fi rmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



INFORFK Platforma
Księgowych i Kadrowych 

www.inforfk.pl

Platforma Księgowych i Kadrowych
to pierwsza w Polsce Platforma, która w przejrzysty dla użytkownika

sposób prezentuje informacje m.in. z zakresu:
podatków, zarządzania, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy  

oraz zamówień publicznych.

INFORorganizer
Nowoczesne narzędzie, dzięki któremu 

z pulpitu komputera możesz przejść do pełnych zasobów 
Platformy Księgowych i Kadrowych INFORFK.

…poznaj, przetestuj, korzystaj!



Dodatkowo prezent gwarantowany* kalendarz książkowy na 2015 rok
* Niezależnie od liczby opłaconych prenumerat otrzymają Państwo jeden kalendarz.

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

Już dziś odwiedź
www.sklep.infor.pl/oferta i wybierz prezent!

ZA OPŁACENIE PRENUMERATY 
SERWISU PRAWNO-PRACOWNICZEGO

na 2015 rok prezenty do wyboru:

skórzana  
kosmetyczka
firmy BATYCKI

skórzane etui  
na okulary firmy BATYCKI

skórzane etui  
na telefon

firmy BATYCKI

PRENUMERATA 2015
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