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AKTUALNOŚCI 

I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Ułatwienia w usługowym prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych

Od 13 listopada 2014 r. zostały zniesione obowiązki 

w zakresie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności dla 

osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień w celu 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to 

związane z tym, że wykonywanie tych czynności prze-

stało być zawodem regulowanym i osoba ubiegająca się 

o świadczenie takich usług ma obecnie mniej obowiąz-

ków kwalifikacyjnych.

Taka zmiana została wprowadzona na mocy rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z 5 listopada 2014 r. 
uchylającego rozporządzenie w sprawie stażu ada-
ptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych 
w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadze-
nia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1557).

Maszyniści kolejowi
Od 28 listopada 2014 r. obowiązują nowe regulacje do-

tyczące ośrodków szkolenia i egzaminowania maszyni-

stów oraz kandydatów na maszynistów w transporcie 

kolejowym.

Przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru 

i uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności 

w zakresie szkoleń i egzaminowania muszą zapewnić 

możliwość prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem 

symulatora pojazdu kolejowego, przy czym prowadzący 

już działalność gospodarczą w tym zakresie muszą do-

stosować się do tego wymogu do 1 stycznia 2018 r. Do-

precyzowano również kwalifikacje, jakie powinni po-

siadać instruktorzy prowadzący szkolenia (muszą 

posiadać licencje i świadectwo maszynisty poświadcza-

jące odpowiednie uprawnienia oraz co najmniej 3-letnie 

doświadczenie zawodowe). Egzaminatorzy prowadzący 

egzaminy w ośrodku szkolenia i egzaminowania powin-

ni m.in. wykazywać się znajomością języka polskiego 

odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości języ-

kowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy.

Instruktorzy i egzaminatorzy, którzy prowadzili od-

powiednio szkolenia albo egzaminy w ośrodku szkole-

nia i egzaminowania przed wejściem w życie ww. regu-

lacji, mogą nadal je prowadzić na poprzednio 

obowiązujących zasadach (bez konieczności spełniania 

dodatkowych wymagań).

Takie m.in. zmiany wprowadziło rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury i Rozwoju z 23 października 

2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania 
maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1566).

Stopnie zawodowe funkcjonariuszy
Od 29 listopada 2014 r. obowiązują nowe regulacje do-

tyczące wykazu stopni zawodowych funkcjonariuszy 

(m.in. Policji, Straży Granicznej i innych służb) odpo-

wiadające stopniom wojskowym.

Zmiana wynika z nowego załącznika do rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 10 listopada 2014 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie określenia stopni 
policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzą-
du, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa 
odpowiadających poszczególnym stopniom wojsko-
wym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1588).

Karty parkingowe osób 
niepełnosprawnych
Od 29 listopada 2014 r. obowiązuje regulacja, na mocy 

której została przedłużona ważność kart parkingowych 

wydanych osobom posiadającym orzeczenie o niepełno-

sprawności.

Karty te (wydane na podstawie dotychczasowych 

przepisów) zachowują ważność do dnia określonego 

jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do 

30 czerwca 2015 r. (poprzednio były ważne do 30 listo-

pada 2014 r.).

Taką zmianę wprowadziła ustawa z 10 października 
2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1589).

Straż ochrony kolei
Od 2 grudnia 2014 r. obowiązują nowe wzory umundu-

rowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfika-

cyjnych straży ochrony kolei. Zmiany dotyczą m.in. po-

działu poszczególnych rodzajów umundurowania (np. 

polowych czy wyjściowych). Zmieniony został również 

kolor umundurowania funkcjonariuszy (z czarnego na 

granatowy z wstawkami amarantowymi).

Takie m.in. regulacje wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 
2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legity-
macji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funk-
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cjonariuszy straży ochrony kolei (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1593).

Dodatki do uposażeń żołnierzy 
Od 4 grudnia 2014 r. najstarsi stażem i najbardziej do-

świadczeni zawodowo żołnierze zawodowi otrzymają do-

datkowe świadczenia. Zmiana ma dotyczyć przyznawania 

dodatku za długoletnią służbę wojskową do uposażenia 

mundurowych. Dodatek będzie nadal wynosił 300 zł, 

zmienią się jednak zasady jego przyznawania. Nowe regu-

lacje przewidują, że po 15 latach służby dodatek ten bę-

dzie podwyższany o 1% należnego uposażenia zasadni-

czego za każdy kolejny rok służby wojskowej, nie więcej 

jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojsko-

wej. Dotychczas dodatek ten był zwiększany co 3 lata do 

15 lat służby żołnierza (o 3%), a po 15. roku służby co 5 lat 

(o 5%) – maksymalnie do 30. lat służby. 

Wprowadzony zostanie również nowy rodzaj dodatku 

funkcyjnego – dla żołnierzy, którym powierzono funkcje 

jednoosobowego organu uczelni lub instytutu badawczego 

(np. rektora uczelni) albo kierownika jednostki organiza-

cyjnej (lub funkcje ich zastępców). 

Dotychczasowe decyzje przyznające dodatki do uposa-

żenia zachowują ważność, nie dłużej jednak niż na czas 

w nich określony, jeśli są zgodne z nowymi regulacjami. 

Dowódcy jednostek wojskowych mają 3 miesiące (od wej-

ścia w życie przepisów) na wydanie decyzji przyznają-

cych dodatek za długoletnią służbę wojskową według no-

wych stawek.

Takie regulacje przewiduje rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z 10 listopada 2014 r. w sprawie do-
datków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodo-
wych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1618).

Płatnicy będą przesyłać organom 
podatkowym informacje o dochodach 
podatników drogą elektroniczną
Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy będą mieli obowiązek 

przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji podat-

kowych za wszystkie osoby u siebie zatrudnione drogą 

elektroniczną. Powyższym obowiązkiem nie zostały 

objęte podmioty, które takie dane sporządzają dla nie 

więcej niż 5 osób. Podatnicy, którzy będą osobami fi-

zycznymi, nie będą musieli używać podpisu elektro-

nicznego do wysyłania informacji podatkowych.

Więcej na ten temat piszemy na str. 11 w artykule „Prze-
syłanie druków PIT i rozliczanie ulgi na dzieci po zmia-
nach przepisów”.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 26 września 
2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1563).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 2–15 XII 2014 r.
5 grudnia
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za listopad 2014 r. przez jednostki budżetowe 

i samorządowe zakłady budżetowe,

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FEP przez ww. płatników.

10 grudnia
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za listopad 2014 r. przez płatników będących 

osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie za siebie,

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FEP za listopad 2014 r. przez ww. 

płatników.

15 grudnia 
■  złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za listopad  2014 r. przez płatników niebędą-

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

nie za siebie,

■  opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP za listopad 2014 r. 

przez ww. płatników.

 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)

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

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

151,25 zł 189,06 zł 226,87 zł

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

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 232; M.P. z 2014 r. poz. 682; M.P. z 2014 r. poz. 1077)

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Okres Wysokość wynagrodzenia

III kwartał 2014 r. 3781,14 zł
II kwartał 2014 r. 3739,97 zł

I kwartał 2014 r. 3895,31 zł

(M.P. z 2014 r. poz. 326; M.P. z 2014 r. poz. 682; M.P. z 2014 r. poz. 1077)

Wymiar czasu pracy w 2015 r. 
Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

Styczeń (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 20 160
Luty (4 tygodnie x 40 godz.) 20 160
Marzec (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) 22 176
Kwiecień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 21 168
Maj (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160
Czerwiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) – (1 x 8 godz. ) 21 168
Lipiec (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) 23 184
Sierpień (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160
Wrzesień (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) 22 176
Październik (4 tygodnie x 40 godz.) + (2 x 8 godz.) 22 176
Listopad (4 tygodnie x 40 godz.) + (1 x 8 godz.) – (1 x 8 godz.) 20 160
Grudzień (4 tygodnie x 40 godz.) + (3 x 8 godz.) – (2 x 8 godz.) 21 168
Łącznie 252 2016

(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

Die ty za po dró że kra jo we

Po dróż służ bo wa trwa ją ca Przy słu gu ją ca wy so kość die ty
nie dłu żej niż do bę

krócej niż 8 godzin

od 8 do 12 go dzin 

po nad 12 go dzin

dieta nie przysługuje

po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł) 

peł na die ta (30 zł)
dłu żej niż do bę

1) za każ dą peł ną do bę

2) za nie peł ną, ale roz po czę tą do bę:

– do 8 go dzin

– po nad 8 go dzin

1) peł na die ta (30 zł)

2) przy słu gu je die ta w wy so ko ści:

– po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł)

– peł na die ta (30 zł)
Zapewnione wyżywienie Przysługująca wysokość diety

całodzienne dieta nie przysługuje
częściowe:

– śniadanie

– obiad

– kolacja

dieta jest obniżana o:

– 25% diety

– 50% diety

– 25% diety

2 grudnia 2014 roku
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Die ty za podróże zagraniczne
Czas trwa nia po dró ży Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

peł na do ba
peł na die ta (w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa 

podróży)
nie peł na do ba: 

– do 8 go dzin 

– po nad 8 do 12 go dzin 

– po nad 12 go dzin

1/3 die ty

1/2 die ty 

peł na die ta

Za pew nio ne wy ży wie nie Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

 ca ło dzien ne (lub opła co ne w ce nie kar ty okrę to wej bądź pro-

mo wej)

25% die ty

czę ścio we:

– śnia da nie 

– obiad 

– ko la cja 

dieta jest obniżana o:

– 15% die ty

– 30% die ty

– 30% die ty

Szcze gól ne upraw nie nia Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

 za każ dą do bę po by tu w szpi ta lu lub in nym za kła dzie lecz ni czym 

za gra ni cą 25% die ty 

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

 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; M.P. z 2014 r. poz. 1077)

 ZUS

Wskaźnik waloryzacji

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

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

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

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

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

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

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

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów 

Okres obowiązywania

Kwoty przychodu odpowiadające

70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia

130% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia

1.12.2014 r. – 28.02.2015 r. 2646,80 zł 4915,50 zł
1.09.2014 r. – 30.11.2014 r. 2618,00 zł 4862,00 zł

1.06.2014 r. – 31.08.2014 r. 2726,80 zł 5063,90 zł

1.03.2014 r. – 31.05.2014 r. 2676,40 zł 4970,40 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567; M.P. z 2014 r. poz. 160; M.P. z 2014 r. poz. 369; M.P. z 2014 r. poz. 719;
 M.P. z 2014 r. poz. 1077)

Stan prawny na 20 listopada 2014 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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MAURYCY ORGANA – radca prawny

Pracodawcy będą mieli mniej 
obowiązków wobec pracowników 
– zmiany w 2015 r. 882b4f1f-5d60-4173-b25b-b0f6449773a7

Pracodawca przyjmujący do pracy pracownika mającego ważne badania lekar-
skie nie będzie musiał kierować go na wstępne badania lekarskie. Pracownik musi 
jednak wcześniej wykonywać pracę na stanowisku pracy w podobnych warunkach, 
a przerwa w zatrudnieniu nie może być dłuższa niż 30 dni. Ponadto pracownik korzy-
stający do celów prywatnych ze służbowego samochodu będzie rozliczany na pod-
stawie ustalonego ryczałtu (250 lub 400 zł). Ograniczone zostaną również obowiązki 
płatnika składek. 

Ustawa uchwalona przez Sejm 7 listopada 2014 r. 

o ułatwieniu wykonywania działalności gospo-

darczej jest kontynuacją działań deregulacyjnych 

mających na celu zmniejszenie obowiązków 

przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany dotyczą 

ponad 30 ustaw, w tym artykule omówimy te 

zmiany, które bezpośrednio dotyczą praw i obo-

wiązków przedsiębiorców związanych z zatrud-

nianiem pracowników. Ustawa wejdzie w życie 

1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w ustawie 

– Kodeks pracy, które wejdą w życie dopiero od 

1 kwietnia 2015 r.

Ważność orzeczeń lekarskich
Wprowadzając zmiany w Kodeksie pracy, rozsze-

rzono zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia 

wstępnych badań lekarskich również na osoby 

przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy. 

Warunkiem takiego zwolnienia jest przedstawie-

nie przez nowo zatrudnionego pracownika aktu-

alnego orzeczenia lekarskiego uzyskanego na 

podstawie skierowania wydanego przez poprzed-

niego pracodawcę, stwierdzającego brak prze-

ciwwskazań do pracy w warunkach środowiska 

pracy odpowiadających warunkom występującym 

na nowym stanowisku pracy. Aby orzeczenie le-

karskie uzyskane u poprzedniego pracodawcy za-

chowało swoją ważność, nowa umowa o pracę 

musi być zawarta w terminie 30 dni od rozwiąza-

nia (wygaśnięcia) poprzedniej umowy o pracę.

Opisane rozwiązanie będzie stosowane rów-

nież w przypadku przyjmowania do pracy osoby 

pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z in-

nym pracodawcą.

Przy zmianie pracodawcy 
(w okresie 30 dni od 
rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy o pracę) zaświadczenie 
lekarskie zachowuje ważność.

Decyzję o zwolnieniu ze wstępnych badań le-

karskich osoby przyjmowanej do pracy podejmu-

je nowy pracodawca, porównując warunki pracy 

w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wy-

konywanej u poprzedniego pracodawcy. Możli-

wość pełnego porównania warunków zatrudnie-

nia będzie możliwa dopiero po zmianie przepisów 

rozporządzenia w sprawie przeprowadzania ba-

dań lekarskich pracowników, zakresu profilak-

tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 

oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy w sprawie 

profilaktycznych badań lekarskich pracowników. 

Można założyć, że zmiany ww. rozporządzenia 

powinny przewidywać sposób postępowania pra-

codawców, którzy – zatrudniając nowych pracow-

ników – rezygnują z przeprowadzania badań 

wstępnych.
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Z możliwości zwolnienia ze wstępnych badań 
lekarskich nie będą mogły skorzystać osoby 
wykonujące prace szczególnie niebezpieczne. 

Wykorzystywanie przez pracodawców za-

świadczeń lekarskich uzyskanych u poprzedniego 

pracodawcy będzie dotyczyło tylko tych, które 

zostaną wydane od dnia wejścia w życie nowych 

przepisów (czyli 1 kwietnia 2015 r.).

Przykład 
Przyjmijmy, że umowa o pracę Jana Nowaka 
rozwiąże się 5 marca 2015 r. Pracownik będzie 
zatrudniony na identycznym stanowisku od 
2 kwietnia 2015 r. u nowego pracodawcy. Nowy 
pracodawca nie będzie mógł wykorzystać za-
świadczenia lekarskiego wydanego u poprzed-
niego pracodawcy, gdyż dokument ten został 
wydany przed wejściem w życie nowych przepi-
sów. Nowy pracodawca będzie musiał skiero-
wać pracownika na wstępne badania lekarskie.

W praktyce oznacza to, że z nowych regulacji 

będzie można skorzystać, zatrudniając pracowni-

ków po 1 kwietnia 2015 r. i to po pewnym czasie, 

gdyż pracownik, aby nie musiał przeprowadzać 

wstępnych badań lekarskich, powinien mieć wy-

dane zaświadczenie lekarskie po tej dacie i dopie-

ro zmieniać pracę.

Obecnie na wstępne badania lekarskie nie mu-

szą być kierowane osoby, które są przyjmowane 

u danego pracodawcy do pracy na to samo stano-

wisko lub na stanowisko o takich samych warun-

kach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę 

zawartej najpóźniej w ciągu 30 dni od rozwiąza-

nia lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. 

Samochody służbowe wykorzystywane 
do celów prywatnych
Uchwalona zmiana ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof) 

ma na celu zastąpienie stosowanego systemu roz-

liczania podatku dochodowego z tytułu użytko-

wania pojazdu służbowego do celów prywatnych 

systemem ryczałtowym. W dotychczasowym sta-

nie prawnym pracownicy korzystający z samo-

chodów służbowych do celów prywatnych osiąga-

li przychód w wysokości wartości otrzymanych 

świadczeń w naturze. W praktyce i wśród eksper-

tów prawa pracy występuje kilka rozbieżnych po-

glądów, w jaki sposób poprawnie ustalić wartość 

korzystania przez pracownika z pojazdu służbo-

wego do celów prywatnych (np. czy ustalić tę 

wartość jako koszt wynajmu takiego samego po-

jazdu w wypożyczalni samochodów – jeżeli tak, 

pojawiały się tu kolejne wątpliwości, czy należy 

przyjąć pełną stawkę miesięczną czynszu najmu, 

czy np. tylko w części takiej stawki odpowiadają-

cej czasowi, w którym pracownik, pomijając od-

poczynek nocny i czas pracy, mógłby z takiego 

pojazdu korzystać do celów prywatnych). 

W nowelizacji ustawy o pdof przyjęto więc 

rozwiązanie ryczałtowe. Wartość pieniężną nie-

odpłatnego świadczenia przysługującego pracow-

nikowi z tytułu wykorzystywania samochodu 

służbowego do celów prywatnych ustalono:

■  na 250 zł miesięcznie dla samochodów o po-
jemności silnika do 1600 cm3,

■  na 400 zł miesięcznie dla samochodów o po-
jemności silnika powyżej 1600 cm3

i to niezależnie od klasy i wartości samochodu. 

W sytuacji gdy na podstawie wewnętrznych 

regulacji obowiązujących u danego pracodawcy 

(np. regulaminu korzystania z pojazdów służbo-

wych) korzystanie przez pracowników ze służbo-

wych pojazdów do celów prywatnych jest odpłat-

ne częściowo, wówczas wysokością przychodu 

pracownika z tego tytułu jest różnica między 

ww. ryczałtową kwotą a odpłatnością z tego tytu-

łu wnoszoną przez pracownika na rzecz praco-

dawcy. 

Przykład 
W dużej firmie z branży spożywczej obowiązuje 
regulamin korzystania z pojazdów służbowych. 
Pracownicy z tytułu korzystania z pojazdów 
służbowych do celów prywatnych ponoszą na 
rzecz pracodawcy miesięcznie opłatę w wyso-
kości 0,3% wartości rynkowej wykorzystywane-
go pojazdu służbowego, na podstawie tabel 
ubezpieczyciela (ustalanych na początku każ-
dego roku). W przypadku małolitrażowych po-
jazdów używanych przez przedstawicieli handlo-
wych płacona przez nich kwota jest niższa niż 
ustalony w nowelizacji ryczałt, np. miesięczna 
opłata to 140 zł, a ryczałt wynosi 250 zł. W ta-
kiej sytuacji pracodawca powinien ustalić mie-
sięczny nieodpłatny przychód pracownika 
w wysokości 110 zł miesięcznie. W przypadku 
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pracowników – dyrektorów departamentów 
(płacących miesięcznie na rzecz pracodawcy 
500 zł) nie powstanie nieodpłatny przychód, 
gdyż wysokość opłaty na rzecz pracodawcy jest 
wyższa niż wysokość ryczałtu ustalona na pod-
stawie nowych przepisów.

Jeżeli samochód służbowy jest wykorzysty-

wany do celów prywatnych jedynie przez część 

miesiąca (np. wskutek choroby pracownika), 

wartość świadczenia będzie ustalana za każdy 

dzień wykorzystywania samochodu do celów 

prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwoty ry-

czałtu.

Łatwiejsza organizacja dowozu 
pracowników do pracy
Kolejnym ułatwieniem dla pracodawców jest 

zwolnienie z podatku dochodowego wartości 

świadczenia otrzymanego przez pracownika 

z tytułu organizowanego przez pracodawcę do-

wozu autobusem (dotyczy to pojazdów mających 

minimum 9 miejsc łącznie z kierowcą) do zakła-

du pracy. Organizacja stałych dojazdów do pracy 

nie jest obowiązkiem pracodawcy, a określenie 

warunków korzystania z takich przejazdów nale-

ży do jego swobodnego uznania (miejsca dowo-

zu, trasy, godziny itp.). Ustalony sposób dowozu 

powinien być podany pracownikom do wiadomo-

ści w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie 

pracy. 

Zapewnienie darmowego transportu przez pra-

codawcę jest jednym z czynników decydujących 

o podjęciu pracy w miejscu oddalonym od miej-

sca zamieszkania, szczególnie w przypadku tere-

nów słabiej skomunikowanych. Ta zmiana ułatwi 

pracodawcom organizację przejazdów pracowni-

ków do pracy i zwolni pracodawcę z obowiązku 

ustalania i naliczania pracownikom wartości nie-

odpłatnego świadczenia w postaci organizacji ta-

kiego transportu. 

Zmniejszenie obowiązków płatników 
w zakresie ZUS
W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych 

wprowadzono 2 zmiany:

■  zniesienie obowiązku sprawdzania przez płat-

ników składek prawidłowości danych przeka-

zanych do ZUS,

■  zniesienie obowiązku płatników składek doty-

czącego przekazywania informacji z raportów 

miesięcznych.

W dotychczasowym stanie prawnym płatnik 

składek, do 30 kwietnia następnego roku, był zo-

bowiązany sprawdzić prawidłowość danych prze-

kazanych do ZUS w imiennych raportach mie-

sięcznych dotyczących poprzedniego roku 

kalendarzowego i potwierdzenia ich poprawno-

ści. Złożenie takiego oświadczenia nie ograni-

czało prawa płatnika do dokonywania korekt 

w późniejszym okresie. Jednocześnie niezłożenie 

przez płatnika ww. dodatkowego oświadczenia 

było zagrożone karą grzywny w wysokości do 

5000 zł.

Po zmianie przepisów płatnik 
składek nie będzie musiał 
dodatkowo potwierdzać 
prawidłowości danych 
przekazanych do ZUS 
w imiennych raportach 
miesięcznych w zakończonym 
roku kalendarzowym. 

Nowo uchwalona ustawa o ułatwieniu wyko-

nywania działalności gospodarczej zwolniła płat-

ników składek, którzy opłacają za ubezpieczo-

nych tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, 

z obowiązku przekazywania ubezpieczonym in-

formacji z raportów miesięcznych w tym zakre-

sie. Obowiązkowe przekazywanie takich danych 

było niecelowe, gdyż już od 1 stycznia 2013 r. 

uprawnienia pacjentów do korzystania ze świad-

czeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

NFZ jest weryfikowane w elektronicznym syste-

mie Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy 

(tzw. eWUŚ). 

Jednocześnie nowe przepisy nie ograniczają 

praw ubezpieczonych – każdy ubezpieczony może 

żądać od swojego płatnika dostarczenia informa-

cji z raportów miesięcznych, przy czym nie czę-

ściej niż raz na miesiąc w odniesieniu do raportu 

za miesiąc poprzedni.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1, 3, 10, 32, 33, 41 ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwie-
niu wykonywania działalności gospodarczej (w dniu oddania 
niniejszego numeru „Serwisu PP” do druku ustawa oczekiwa-
ła na podpis Prezydenta).
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MARIUSZ PIGULSKI – specjalista w zakresie kadr i płac

Przesyłanie druków PIT i rozliczanie ulgi 
na dzieci po zmianach przepisów
Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy będą mieli obowiązek wysyłać do urzędu skarbo-
wego niektóre deklaracje podatkowe w formie elektronicznej. Nie będzie to doty-
czyło pracodawców (z wyłączeniem biur rachunkowych), którzy przekazują infor-
macje lub roczne obliczenie podatku za dany rok nie więcej niż za 5 podatników.

Zmiany w zakresie przesyłania druków podatko-

wych i ulg na dzieci zaczną obowiązywać od 

1 stycznia 2015 r. Mimo to obejmą one rozlicze-

nia podatkowe za 2014 r.

Od nowego roku druki PIT trzeba 
będzie przesyłać elektronicznie
Od 1 stycznia 2015 r. zmienią się zasady przesy-

łania przez zakłady pracy formularzy, których 

sporządzanie nakazuje ustawa o podatku docho-

dowym od osób fizycznych. Po wejściu w życie 

nowych regulacji pracodawcy co do zasady będą 

zobligowani do wysyłki elektronicznej następują-

cych druków:

■ PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobra-

nych zaliczkach na podatek dochodowy,

■ PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi 

kwotach z tytułu pełnienia obowiązków oby-

watelskich i społecznych,

■ PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zalicz-

kach na podatek dochodowy,

■  PIT-8C Informacja o wypłaconym stypen-

dium, o przychodach z innych źródeł oraz nie-

których dochodach z kapitałów pieniężnych,

■ PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym 

podatku dochodowym,

■ PIT-40 Roczne obliczenie podatku od dochodu 

uzyskanego przez podatnika w roku podatko-

wym,

■ IFT-1/IFT-1R Informacja o wysokości przy-

chodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fi-

zyczne niemające w Polsce miejsca zamieszka-

nia,

■ IFT-3/IFT-3R Informacja o przychodach (do-

chodach) wypłaconych lub postawionych do 

dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu od-

biorcy.

Przekazywanie do urzędu skarbowego tych in-

formacji w formie tradycyjnego dokumentu pi-

semnego będzie dopuszczalne tylko w wyjątko-

wych sytuacjach.

Z obowiązku elektronicznego dostarczania do 

fiskusa deklaracji podatkowych będą zwolnieni 

jedynie płatnicy, którzy są zobowiązani sporzą-

dzić informacje lub roczne obliczenie podatku za 

dany rok dla nie więcej niż 5 podatników. W przy-

padku druków składanych w trakcie roku liczbę 

podatników wyznacza się, uwzględniając wszyst-

kich podatników od początku roku do dnia przy-

gotowania dokumentu, który ma być dostarczony 

do konkretnego urzędu skarbowego.

Przy ustalaniu liczby podatników nie ma zna-

czenia forma zatrudnienia ani tytuł, z którego po-

chodzą poszczególne wypłaty. Nieważne jest 

również to, czy konkretna należność jest opodat-

kowana według skali czy też ryczałtowo (co doty-

czy np. umowy zlecenia i o dzieło do 200 zł).

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

Z formy pisemnej składania deklaracji podat-

kowych nie będą mogli korzystać natomiast 

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospo-
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darczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatko-

wych w rozumieniu przepisów Ordynacji podat-

kowej (chodzi tu o biura rachunkowe). W ich 

przypadku wysyłka elektroniczna musi być stoso-

wana niezależnie od liczby osób, dla których 

przygotowywane są formularze podatkowe.

Tradycyjna wysyłka PIT-ów do urzędu 
skarbowego (na papierze) będzie się wiązać 
z istotnym ograniczeniem czasowym. Druki 
podatkowe dostarczane w ten sposób muszą 
zostać przekazane do urzędów do końca stycz-
nia. Decyzja o przesyłce druków w formie pa-

pierowej przyspiesza termin składania druków 

przez płatnika jedynie do organów skarbowych. 

PIT-y adresowane do podatnika (np. pracownika 

lub zleceniobiorcy) nadal będą musiały być prze-

kazywane do końca lutego roku następującego 

po roku, którego dotyczą.

Bez e-podpisu
Zgodnie z nowymi regulacjami, płatnicy będący 

osobami fizycznymi będą mogli przesyłać PIT-y 

przez Internet bez użycia podpisu elektroniczne-

go. Aby było to możliwe, konieczne będzie po-

służenie się następującymi danymi autoryzujący-

mi:

■  imieniem (pierwszym) i nazwiskiem,

■  datą urodzenia,

■  identyfikatorem podatkowym (NIP lub PESEL),

■  kwotą przychodu wskazaną w zeznaniu lub 

rocznym obliczeniem podatku za rok podatko-

wy o 2 lata wcześniejszym niż rok przesyłania 

deklaracji lub podań (czyli składając druk PIT 

za 2014 r., w 2015 r. trzeba podać przychód 

z PIT za 2013 r. albo wartość zero, w razie gdy 

za ten rok podatkowy nie złożono żadnego ze-

znania podatkowego).

Bezpiecznym podpisem elektronicznym we-

ryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowa-

nego certyfikatu nadal będą musiały posługiwać 

się:

■  osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej,

■  biura rachunkowe wysyłające dokumenty 

w imieniu płatników.

Wprowadzenie powyższych zmian przewidu-

je projekt rozporządzenia Ministra Finansów 

z 21 października 2014 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklara-

cji i podań oraz rodzajów podpisu elektroniczne-

go, którymi powinny być opatrzone.

Uniwersalna Bramka Dokumentów 
(UBD) 

Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia skła-

dania deklaracji drogą elektroniczną uruchomiło 

narzędzie o nazwie: Uniwersalna Bramka Doku-

mentów (UBD). Umożliwia ona złożenie w ra-

mach jednej transmisji danych do 20 000 doku-

mentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe 

Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. Na 

potrzeby wspomnianej bramki wprowadzono 

nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R 

oraz deklaracji PIT-40, które oznaczono: PIT-

-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z.

Nowy kanał do wysyłania e-deklaracji zostanie 

uruchomiony 1 stycznia 2015 r., ale resort finan-

sów dla celów testowych już udostępnił jego spe-

cyfikację i schematy pod linkami:

■  https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty,

■  http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/syste-

my-informatyczne/e-deklaracje/do-pobrania 

(tu znajdziemy specyfikację wejścia–wyjścia 

UBD dla środowiska testowego),

■  http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/syste-

my-informatyczne/e-deklaracje/struktury-do-

kumentow-xml (tu umieszczono wzory doku-

mentów do testów UBD).

Udostępnienie ww. materiałów ma pozwolić 

pracodawcom na dostosowanie systemów telein-

formatycznych do nowego narzędzia.

Nowe reguły rozliczania ulgi 
na dzieci
W zeznaniach rocznych wypełnianych za 2014 r. 

podatnicy będą mogli skorzystać ze zmodyfiko-

wanych zasad stosowania ulgi udzielanej z tytułu 

wychowywania dzieci. Zmiany w tym zakresie 

przyniosą korzyści głównie rodzinom wielodziet-

nym. W wyniku nowelizacji zwiększeniu o 20% 

ulegną kwoty ulgi na trzecie i każde kolejne 

dziecko. W efekcie kwota ulgi wyniesie:

■  92,67 zł miesięcznie (rocznie – 1112,04 zł) na 

każde pierwsze i drugie dziecko (te kwoty po-

zostały na tym samym poziomie),

■  166,67 zł miesięcznie (rocznie – 2000,04 zł) na 

trzecie dziecko,

■  225 zł miesięcznie (rocznie – 2700 zł) na 

czwarte i każde kolejne dziecko.

Tak jak dotychczas, dla osób wychowujących 

dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie bę-

dzie ograniczone uzyskanym dochodem.
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Wysokość ulgi na dzieci 
przed i po zmianie przepisów
Łączna liczba 

dzieci
Łączna kwota ulgi 

przed zmianą
Łączna kwota ulgi po 

zmianie
1 1112,04 zł 1112,04 zł
2 2224,08 zł 2224,08 zł (1112,04 zł + 

1112,04 zł)
3 3892,20 zł 4224,12 zł (2024,08 zł + 

2000,04 zł)
4 6116,28 zł 6924,12 zł (4224,12 zł + 

2700 zł)
Więcej niż 4 

dzieci
6116,28 zł 
(czworo dzieci) + 
2224,08 zł 
(x każde kolejne 
dziecko)

6924,12 zł (czworo dzie-
ci) + 2700 zł (x każde 
kolejne dziecko)

Dochód osób wychowujących 
dwoje i więcej dzieci nie 
ogranicza ulgi na dzieci.

Nowelizacja przepisów wprowadza także ko-

rzystny dla rodziców i opiekunów prawnych me-

chanizm „odzyskiwania” ulgi, w razie gdyby była 

ona wyższa niż podatek, od którego jest odlicza-

na. Ustawodawca zastrzegł jednak, że wartość 

ulgi przewyższającej podatek nie może przekro-

czyć łącznej kwoty podlegających odliczeniu 

i zapłaconych przez podatnika składek na ubez-

pieczenia społeczne i zdrowotne, pomniejszonej 

o składki odliczone przez podatnika w PIT-36L 

(zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (po-

niesionej straty) w roku podatkowym, które mają 

obowiązek składać podatnicy, którzy prowadzili 

pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy 

specjalne produkcji rolnej opodatkowane podat-

kiem liniowym) i PIT-28 (zeznanie składane 

przez osoby uzyskujące przychody opodatkowane 

ryczałtem ewidencjonowanym o wysokości uzy-

skanego przychodu, wysokości dokonanych odli-

czeń i należnego ryczałtu od przychodów ewiden-

cjonowanych) lub wykazane w PIT-16A 

(deklaracja składana przez osoby fizyczne osiąga-

jące przychody objęte zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym w formie karty podatkowej o wyso-

kości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapła-

conej i odliczonej od karty podatkowej w po-

szczególnych miesiącach roku podatkowego). 

Wysokość omawianego dodatkowego wsparcia 

podatnicy będą wykazywać na nowym formula-

rzu PIT/UZU stanowiącym część uzupełniającą 

zeznania podatkowego PIT-36 (zeznanie o wyso-

kości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 

w roku podatkowym), wypełnianym przez podat-

ników uzyskujących dochody opodatkowane we-

dług skali podatkowej m.in. z pozarolniczej dzia-

łalności gospodarczej, działów specjalnych 

produkcji rolnej, najmu lub dzierżawy, i PIT-37 

(zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (po-

niesionej straty) w roku podatkowym) składanym 

przez osoby osiągające przychody opodatkowane 

według skali wyłącznie za pośrednictwem płatni-

ka ze źródeł położonych w Polsce.

Przykład
Dawid G. zarabia 1680 zł brutto miesięcznie, 
jego żona nie pracuje, bo zajmuje się wychowa-
niem trojga dzieci. Uwzględniając poziom przy-
chodów Dawida G., podatek za 2014 r. do wyka-
zania w zeznaniu rocznym wynosi 430,93 zł (po 
pomniejszeniu już o składkę zdrowotną), a pod-
legające odliczeniu składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne razem wynoszą 4112,13 zł. 
Przed nowelizacją małżonkom należałaby się 
ulga na dzieci w wysokości 3892,20 zł. Niestety 
z uwagi na poziom należnego podatku fiskus 
zwróci im tylko 430,93 zł.
Po zmianie przepisów rodzicom przysługuje ulga 
na dzieci w wysokości 4224,12 zł. Dzięki nowe-
mu mechanizmowi rozliczania wspomnianego 
odliczenia rodzicom będzie należał się odpis od 
podatku w kwocie 430,93 zł oraz zwrot pozosta-
łej kwoty, wynikającej z odpisu na troje dzieci, 
czyli 3793,19 zł. Gdyby Dawid G. posiadał czworo 
dzieci, wówczas kwota pełnej przypadającej na 
nie ulgi wynosiłaby 6924,12 zł (przed nowelizacją 
ulga osiągnęłaby poziom 6116,28 zł). Po odpisa-
niu należnego podatku, czyli 430,93 zł, pozosta-
łaby niewykorzystana kwota 6493,19 zł. Jednak 
w tym przypadku rodzina mogłaby dodatkowo 
uzyskać od urzędu skarbowego tylko 4112,13 zł, 
bo tyle wynosi łączna kwota składek ZUS.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1 ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1563),
 � art. 1 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych in-
nych ustaw (w dniu oddania niniejszego numeru „Serwisu PP” 
do druku ustawa oczekiwała na podpis Prezydenta).
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RYSZARD SADLIK – sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji 
po ustaniu zatrudnienia z członkiem 
zarządu spółki z o.o. 16146d95-15d0-416b-88e7-47a05ea505c9

Członkowie zarządu spółek z o.o. często są zatrudniani na podstawie umowy o pra-
cę. Ponieważ mają dostęp do szczególnie istotnych danych firmy, spółka powinna 
zabezpieczyć się przed ich działalnością konkurencyjną, także po ustaniu ich za-
trudnienia, zawierając umowę o zakazie konkurencji. Dotyczy to zwłaszcza spółek 
z o.o. Regulacje dotyczące tej spółki w zakresie jej reprezentowania w umowach 
z członkami zarządu budzą wiele wątpliwości, które rozstrzyga Sąd Najwyższy. Warto 
zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie zasady, aby ustrzec się błędów 
skutkujących nieważnością umów o zakazie konkurencji.

Członków zarządu obowiązuje w czasie ich za-

trudnienia zakaz konkurencji wynikający bezpo-

średnio z mocy prawa (art. 211 ustawy – Kodeks 

spółek handlowych; dalej: k.s.h.). Natomiast gdy 

spółka z o.o. chce, aby zakaz ten istniał także po 

rozwiązaniu stosunku pracy z członkiem zarządu, 

konieczne jest zawarcie z nim odrębnej umowy 

o zakazie konkurencji określonej przez przepisy 

ustawy – Kodeks pracy. 

Z członkiem zarządu może zawrzeć taką umo-

wę rada nadzorcza lub pełnomocnik wspólników.

Cechy umowy o zakazie konkurencji 
po ustaniu zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrud-

nienia musi być pod rygorem nieważności sporzą-

dzona w formie pisemnej. Podobnie wszelkie 

zmiany czy uzupełnienia tej umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nie-

ważności. Dlatego też nieważna byłaby umowa 

o zakazie konkurencji zawarta ustnie lub w spo-

sób dorozumiany.

Umowę o zakazie konkurencji 
po ustaniu zatrudnienia 
z członkiem zarządu spółki 
należy zawrzeć na piśmie.

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu 

zatrudnienia członek zarządu zobowiązuje się nie 

prowadzić działalności konkurencyjnej wobec 

pracodawcy ani nie świadczyć pracy w ramach 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego na 

rzecz podmiotu konkurencyjnego wobec spółki 

przez oznaczony okres po ustaniu zatrudnienia. 

Co prawda, w przypadku członków zarządu 

orzecznictwo sądowe dopuszcza takie umowy, 

które ogólnie określają zakres zakazu konkuren-

cji. Warto tu zwrócić uwagę na wyrok SN 

z 19 maja 2004 r. (I PK 534/03, OSNP 2005/5/63, 

patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), w którym wska-

zano, że w umowie o zakazie konkurencji po usta-
niu stosunku pracy (art. 1012 k.p.) należy skonkre-
tyzować zakres tego zakazu. W przypadku osób 
wchodzących w skład organu osoby prawnej, ma-
jących dostęp do wszystkich informacji istotnych 
dla funkcjonowania jednostki organizacyjnej, za-
kres zakazu konkurencji może być określony ogól-
nie, gdyż jego szczegółowe wskazanie groziłoby 
niebezpieczeństwem pominięcia istotnych infor-
macji, których ujawnienie mogłoby narazić pra-
codawcę na szkodę. 

Wskazane jest jednak konkretne określenie 

w umowie choćby rodzajów działalności, których 

nie będzie mógł podejmować były członek zarzą-

du, gdyż pozwala to na uniknięcie wątpliwości 

interpretacyjnych, czy dana działalność jest rze-
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czywiście konkurencyjna wobec spółki, a wobec 

tego objęta zakazem czy nie. 

Zasady reprezentacji spółki
Prawidłowe zawarcie umowy o zakazie konkuren-

cji z członkiem zarządu spółki z o.o. wywołuje 

wiele wątpliwości, zwłaszcza dotyczących repre-

zentacji spółki przy zawieraniu takich umów oraz 

skutków wadliwego jej reprezentowania. 

W umowie między spółką a członkiem zarządu 

oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nad-

zorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgro-

madzenia wspólników (art. 210 § 1 k.s.h.). Zatem 

umowy między spółką z o.o. a osobami zajmują-

cymi w niej funkcje członków zarządu powinny 

być zawierane przez spółkę reprezentowaną przez 

radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego 

przez zgromadzenie wspólników. Zasada ta ma 

zastosowanie do spółek wielopodmiotowych oraz 

spółek jednoosobowych, w których wspólnik nie 

jest zarazem jedynym członkiem jej zarządu. 

Istotne jest także, że regulacja ta dotyczy tylko 

umów zawieranych z osobami aktualnie zajmują-

cymi stanowiska członków zarządu, natomiast po 

zakończeniu pełnienia przez daną osobę tej funk-

cji organem właściwym do zawarcia z nią umowy 

o zakazie konkurencji byłby zarząd spółki. Za-

rząd spółki byłby także uprawniony do reprezen-

towania spółki np. przy umowach (aneksach) 

zmieniających umowę o zakazie konkurencji.

Rada nadzorcza
Rada nadzorcza spółki z o.o. jest organem samo-

dzielnie uprawnionym do zawierania umów 

z członkami zarządu. Oznacza to, że jej upraw-

nienie nie jest uzależnione od wcześniejszej 

uchwały wspólników w tym zakresie. Brak jest 

jednak regulacji ustawowej dotyczącej sposobu 

działania rady nadzorczej przy reprezentacji spół-

ki, co powoduje pewne kontrowersje. Dotyczą one 

zwłaszcza tych sytuacji, w których umowa spółki 

lub uchwała zgromadzenia wspólników nie roz-

strzygają tej sprawy. Przyjmuje się, że w zasadzie 

rada powinna działać poprzez wszystkich swoich 

członków, czyli kolegialnie. Umowę o zakazie 

konkurencji z członkiem zarządu powinni podpi-

sać wszyscy członkowie rady nadzorczej. Kole-

Przykładowy zapis uchwały o zakazie konkurencji 

Uchwała Rady Nadzorczej spółki X 
§ 1.

Rada Nadzorcza spółki X, działając w jej imieniu, zawiera umowę o zakazie konkurencji z Joanną Kwiatkow-
ską – członkiem zarządu. 

§ 2.
Zakaz konkurencji będzie obowiązywał Joannę Kwiatkowską przez okres 2 lat od daty rozwiązania stosunku 
pracy. W tym okresie nie będzie mogła prowadzić działalności konkurencyjnej wobec spółki ani też wykony-
wać pracy na rzecz podmiotów konkurencyjnych. 

§ 3.
Przysługujące jej odszkodowanie z tytułu tego zakazu płatne miesięcznie będzie wynosić 10 000 (słownie: 
dziesięć tysięcy) zł. 

§ 4.
Do podpisania umowy o zakazie konkurencji Rada upoważnia przewodniczącego Rady Jana Nowaka oraz 
jego zastępcę Annę Kowalską.

Przykład 
Spółka z o.o. zawarła umowę o zakazie konku-
rencji po ustaniu zatrudnienia z Anną B. – człon-
kiem zarządu. Anna B. 3 miesiące później zosta-
ła odwołana z zarządu. Wówczas prezes 
zarządu zawarł z nią aneks do tej umowy, skra-
cając czas trwania zakazu oraz zmniejszając 
kwotę odszkodowania. Po rozwiązaniu umowy 
o pracę spółka wypłaca Annie B. odszkodowanie 
w kwocie ustalonej w aneksie do umowy. Anna B., 
nie zgadzając się z tym, wniosła pozew do sądu, 
żądając wypłaty odszkodowania w kwocie pier-
wotnie ustalonej w umowie o zakazie konkuren-
cji. Twierdziła, że podpisanie aneksu do tej umo-
wy przez prezesa zarządu spółki było niezgodne 
z prawem i dlatego aneks ten jest nieważny. Sąd 
jednak oddalił jej powództwo, uznając, że działa-
nie spółki było prawidłowe.
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gialność działania rady może więc wyrazić się 

przez podpisanie umowy przez wszystkich człon-

ków rady albo przez podjęcie uchwały o akcepta-

cji umowy. Naruszenie tych zasad powoduje nie-

ważność umowy (wyrok SN z 23 września 2004 r., 

I PK 501/03, OSNP 2005/4/56; patrz: www.eks-

pert3.inforlex.pl). Jednak przyjmuje się także, że 

rada nadzorcza może w drodze uchwały powołać 

ze swego grona przedstawicieli do podpisania 

umowy z członkiem zarządu. Takie rozwiązanie 

usuwałoby wszelkie wątpliwości związane z re-

prezentowaniem spółki przez radę nadzorczą 

(wyrok SN z 9 marca 2006 r., II PKN 235/05, 

OSNP 2007/3–4/43). Podobnie SN orzekł w wy-

roku z 16 lipca 2013 r. (II PK 326/12, patrz: www.

ekspert3.inforlex.pl), w którym wskazywał, że 

rada nadzorcza jest uprawniona do zawierania 
umów o zakazie konkurencji z członkami zarządu. 
Istnieje możliwość upoważnienia jednego z człon-
ków rady nadzorczej do zawarcia umowy w jej 
imieniu. 

Przykład 
Jan P. był członkiem zarządu spółki z o.o. Rada 
nadzorcza tej spółki podjęła uchwałę o zawarciu 
z nim umowy o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy. W uchwale rada określiła warun-
ki umowy i upoważniła przewodniczącego rady 
nadzorczej do podpisania tej umowy z Janem P. 
Po rozwiązaniu umowy o pracę spółka nie wypła-
ciła jednak Janowi B. ustalonego odszkodowa-
nia. Wystąpił więc on z powództwem do sądu 
pracy. Spółka w odpowiedzi na pozew wyjaśniła, 
że umowa jest nieważna, ponieważ nie została 
podpisana przez wszystkich członków rady nad-
zorczej. Sąd uwzględnił powództwo Jana P., 
uznając, że umowa o zakazie konkurencji była 
ważna. Zdaniem sądu spółka była prawidłowo 
reprezentowana przez radę nadzorczą, która ko-
legialnie podjęła decyzję o zawarciu umowy o za-
kazie konkurencji i kolegialnie upoważniła jedne-
go jej członka do podpisania w jej imieniu umowy 
o zakazie konkurencji.

Pełnomocnik zgromadzenia 
wspólników
Drugim podmiotem uprawnionym do zawarcia umo-

wy o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o. jest peł-

nomocnik zgromadzenia wspólników. Chodzi tu 

o osobę umocowaną do zawarcia umowy o pracę 

z członkiem zarządu na mocy uchwały zgromadze-

nia wspólników. Wspólnicy mogą bowiem podejmo-

wać uchwały bez odbywania zgromadzenia, w dro-

dze głosowania pisemnego. Bez odbycia zgro-

madzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, 

jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na 

postanowienie, które ma być powzięte, albo na gło-

sowanie pisemne (art. 227 § 2 k.s.h.). Pełnomocnik 

uprawniony do zawarcia umowy z członkami zarzą-

du będzie mógł być powołany tylko uchwałą zgro-

madzenia wspólników (art. 210 § 1 k.s.h.). Potwier-

dził to także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku 

z 15 czerwca 2012 r. (II CSK 217/11, OSNC 

2013/2/27; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), stwier-

dzając ponadto, że uchwała taka nie może być podję-
ta bez odbycia zgromadzenia w trybie pisemnego 
głosowania, a ponadto – zważywszy na treść art. 247 
§ 2 k.s.h. – zapada w głosowaniu tajnym, co również 
wyklucza powzięcie jej poza zgromadzeniem wspól-
ników, gdyż pisemne sposoby głosowania, o których 
mowa w art. 227 § 2 k.s.h., nie zapewniają tajności. 

Umowę o zakazie konkurencji 
po ustaniu zatrudnienia 
z członkiem zarządu może 
również zawrzeć pełnomocnik 
ustanowiony przez 
zgromadzenie wspólników.

Wspólnicy sp. z o.o.
W orzecznictwie sądowym sporne było, czy umowę 

z członkiem zarządu mogą zawrzeć sami wspólnicy 

bez powoływania pełnomocnika. Istnieją w tym za-

kresie różne orzeczenia Sądu Najwyższego. W wy-

roku z 14 lutego 2004 r. (III PK 60/04; patrz: www.

ekspert3.inforlex.pl) Sąd Najwyższy stwierdził, że 

jeżeli uprawnienie do reprezentowania Spółki mogą 
uzyskać pełnomocnicy powołani przez wspólników, 
to nie powinno budzić wątpliwości, że sami wspól-
nicy mogą w odpowiedniej do tego formie (uchwa-
le) skutecznie bezpośrednio reprezentować spółkę. 
Odmienne stanowisko wyraził jednak Sąd Najwyż-

szy w wyroku z 15 czerwca 2005 r. (II PK 276/04, 

OSNP 2006/3–4/42), uznając, że niedopuszczalne 
i sprzeczne z dyspozycją art. 210 k.s.h. (…) jest 
wnioskowanie (…), według którego skoro umowę 
z członkiem zarządu spółki z o.o. może zawrzeć peł-
nomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspól-
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ników, to tym bardziej może to uczynić samo zgro-
madzenie wspólników. Pogląd ten jest bardziej 

uzasadniony, gdyż odpowiada jednoznacznej treści 

art. 210 § 1 k.s.h., który jako przepis szczególny na-

leży interpretować ściśle i brak jest podstaw rozsze-

rzania zawartego w nim katalogu osób uprawnio-

nych do reprezentowania spółki.

Skutki nieodpowiedniej reprezentacji
Zawarcie umowy o zakazie konkurencji z człon-

kiem zarządu spółki z o.o. z naruszeniem art. 210 

§ 1 k.s.h., czyli przy braku właściwej reprezenta-

cji spółki przez radę nadzorczą lub pełnomocnika 

powołanego uchwałą wspólników, powodowałoby 

bezwzględną nieważność tej umowy. 

Umowa o zakazie konkurencji 
zawarta z członkiem zarządu 
spółki przez nieupoważniony 
do reprezentacji podmiot lub 
osobę jest nieważna.

Wskazuje na to jednoznacznie orzecznictwo 

Sądu Najwyższego (m.in. w wyroku z 23 września 

2004 r., I PK 501/03, OSNP 2005/4/56, oraz 

z 7 marca 2013 r., II PK 159/11; patrz: www.eks-

pert3.inforlex.pl). Dlatego też umowa o zakazie 

konkurencji zawarta między członkiem zarządu 

a spółką reprezentowaną np. przez tego samego lub 

innego członka zarządu byłaby z mocy prawa nie-

ważna (art. 58 § 1 ustawy – Kodeks cywilny). Po-

dobnie byłoby w przypadku zawarcia przez spółkę 

umowy z członkiem zarządu przez inny organ 

spółki (np. komisję rewizyjną) lub osobę nieposia-

dającą stosownego pełnomocnictwa. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 1012 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 210 § 1, art. 211, art. 227, art. 247 § 2 ustawy z 15 wrześ-
nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1030; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161),
 � art. 58 § 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).

MAREK ROTKIEWICZ – ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy czas ewakuacji należy wliczać 
do czasu pracy pracowników  12cabf94-21c8-4e43-853a-244a97024881

Niedawno – w związku z fałszywymi alarmami bombowymi – miała miejsce ewaku-
acja naszego urzędu. Takie zdarzenia występowały już wcześniej. Zastanawiam się, 
w jaki sposób przymusowa ewakuacja pracowników urzędu wpływa na ich czas pra-
cy. Czy niewykonywanie pracy przez pracowników w tym okresie powinniśmy zaliczać 
do czasu pracy i czy przysługuje za nie wynagrodzenie – pyta Czytelniczka z Warszawy. 

Okres nieświadczenia pracy w związku z opisaną 

sytuacją wliczany jest do czasu pracy pracowni-

ków. Pracodawca ponosi w zakresie m.in. czasu 

pracy ryzyko wynikające z prowadzenia działal-

ności gospodarczej i w związku z nim wszelkie 

sytuacje uniemożliwiające wykonywanie pracy, 

które nie dotyczą pracownika, nie mogą być „odli-

czane” od czasu pracy. Za ten okres przysługuje 

pracownikom wynagrodzenie przestojowe. 

Pracodawca ponosi ryzyko związane z zatrud-

nianiem pracowników. Przejawia się ono m.in. 

w konstrukcji dotyczącej przestoju (art. 81 ustawy 

– Kodeks pracy; dalej: k.p.). Pojęcie to oznacza 

niemożność świadczenia pracy w wyznaczonym 

przez pracodawcę czasie, przy zachowaniu goto-

wości pracownika do jej świadczenia. Możemy 

wyróżnić przestój z przyczyn dotyczących:

■  pracodawcy, 

■  pracownika. 

Ewakuacja personelu spowodowana alarmem 

bombowym czy pożarowym nie jest zawiniona 

przez pracodawcę. Warunek z pierwszego punktu 
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– przyczyny dotyczące pracodawcy – odczytuje 

się jednak jako wszelkie przyczyny nieleżące po 

stronie pracownika. W ten sposób właśnie ujaw-

nia się ryzyko pracodawcy – wszystko co unie-

możliwi pracę pracowników, niezależnie od tego, 

czy pracodawca do tego się przyczynił (np. nie 

organizując w porę wymaganych materiałów do 

pracy), obarcza skutkami właśnie jego. 

Okres takiego nieświadczenia pracy w pełni 

podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika. 

Czasem pracy jest czas pozostawania pracownika 

w dyspozycji pracodawcy, a nie czas faktycznego 

wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.). Praco-

dawca nie może więc narzucić pracownikowi ko-

nieczności odpracowania takiej przerwy w pracy.

Czas nieświadczenia przez 
pracowników pracy z powodu 
alarmu bombowego 
lub przeciwpożarowego 
pracodawca powinien zaliczyć 
do czasu pracy. 

Jeżeli w związku z ewakuacją powstałaby ko-

nieczność dłuższej pracy (niezależnie od tego, 

czy dotyczyłoby to osób pracujących przy ewaku-

acji czy tych, które musiałyby dokończyć swoje 

zadania „zawieszone” na czas przestoju), to była-

by to praca w godzinach nadliczbowych. 

Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za 

pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy 

przysługuje ono tylko wtedy, gdy przepisy prawa 

pracy wyraźnie tak stanowią (art. 80 k.p.). Takim 

odrębnym przepisem jest właśnie art. 81 § 1 k.p., 

zgodnie z którym pracownikowi za czas niewy-

konywania pracy, jeżeli był gotów do jej wyko-

nywania, a doznał przeszkód z przyczyn doty-

czących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie. 

Wynagrodzenie przysługuje w takim przypadku 

w wysokości wynikającej ze stawki osobistego 

zaszeregowania pracownika, określonego stawką 

godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik 

wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy 

określaniu warunków wynagradzania, pracownik 

ma prawo do 60% wynagrodzenia. Wynagrodze-

nie to będzie jednak należne tylko wówczas, gdy 

łącznie spełnione zostały następujące warunki:

■  pracownik był gotów do wykonywania pracy,

■  przestój nastąpił z przyczyn niezawinionych 

przez pracownika – z szeroko pojętych przy-

czyn dotyczących pracodawcy, które to przy-

czyny obejmują również ryzyko związane 

z prowadzeniem działalności (czy to komercyj-

nej, czy w ramach sfery publicznej). 

W orzecznictwie sądowym (np. wyrok SN 

z 4 grudnia 2003 r., I PK 109/03, OSNP 

2004/21/367) podkreśla się, że cechami charakte-

rystycznymi gotowości do pracy są:

■  zamiar wykonywania pracy, 

■  faktyczna zdolność do świadczenia pracy, 

■  uzewnętrznienie gotowości do wykonywania 

pracy,

■  pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.

W przypadku nieświadczenia pracy w związku 

z alarmem wszystkie te „elementy składowe” są 

z reguły spełnione. 

W orzecznictwie sądowym w ostatnim czasie 

ugruntował się pogląd, że przy ustalaniu wyna-

grodzenia przestojowego – odnosząc się do stawki 

osobistego zaszeregowania – bierze się pod uwa-

gę tylko wynagrodzenie zasadnicze. Taką wy-

kładnię potwierdza Sąd Najwyższy np. w uchwale 

z 3 kwietnia 2007 r. (II PZP 4/07, OSNP 2007/21–

22/307; patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). W jej 

uzasadnieniu czytamy m.in., że wynagrodzenie 
zasadnicze jest jedynym koniecznym i występują-
cym w każdym wynagrodzeniu za pracę ekwiwa-
lentem świadczonej przez pracownika pracy. Jest 
ono główną częścią wynagrodzenia, ale może być 
też jego składnikiem wyłącznym. Wynagrodzenie 
zasadnicze najściślej łączy się z rodzajem wyko-
nywanej pracy (tj. pracą określonego rodzaju lub 
na określonym stanowisku), stanowiąc bezpośred-
nią zapłatę za tę pracę i wymagane do jej wykony-
wania kwalifikacje. W odróżnieniu od wynagro-
dzenia zasadniczego, inne (dodatkowe) składniki 
wynagrodzenia nie wynikają z osobistego zaszere-
gowania pracownika określonego stawką godzi-
nową lub miesięczną. 

W praktyce uznaje się, że przy krótkiej przerwie 

w świadczeniu pracy pracodawca – także bud-

żetowy – nie popełni błędu, pozostawiając wyna-

grodzenie na niezmienionym poziomie, czyli nie 

wyliczając stawki za te kilka godzin, bez uwzględ-

niania dodatków do wynagrodzenia. 

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 80, 81, 128 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).
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Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest udzielanie pra-
cownikom urlopów wypoczynkowych. Może w tym pomóc plan urlopów. 
Dobrze skonstruowany i przestrzegany daje pracodawcy wcześniejszą kon-
trolę nad wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych przez pracowni-
ków. Może też zapobiec powstawaniu zaległości w urlopach pracowników.

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzy-

stany w roku, za który przysługuje (art. 161 usta-

wy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Jeżeli jednak 

z różnych powodów tak się nie stanie, np. 

w przypadku przerwania urlopu lub konieczno-

ści przesunięcia jego terminu, zaległy urlop po-

winien zostać wykorzystany najpóźniej do 

30 września następnego roku kalendarzowego 

(art. 168 k.p.).

Nieudzielanie przez pracodawcę pracowni-

kom urlopów wypoczynkowych, nieuzasadnio-

ne i regularne przesuwanie urlopów na kolejny 

rok kalendarzowy oraz niewykorzystanie zaleg-

łych urlopów do 30 września kolejnego roku to 

często wskazywane przez Państwową Inspek-

cję Pracy wykroczenia przeciwko prawom pra-

cownika, zagrożone karą grzywny od 1000 zł 

do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.).

Ustalanie planu urlopów 
wypoczynkowych

Co do zasady urlopy wypoczynkowe powinny 

być udzielane zgodnie z planem urlopów 

(art. 163 § 1 k.p.). Jednak przepisy prawa pra-

cy dają możliwość pracodawcy rezygnacji 

z ustalania planu urlopów (art. 163 § 11 k.p.). 

W przypadku gdy w zakładzie pracy działa za-

kładowa organizacja związkowa, pracodawca 

musi uzyskać na taką rezygnację jej zgodę. Je-

żeli nie ma związku zawodowego, pracodawca 

samodzielnie podejmuje decyzję w sprawie 

nietworzenia planu urlopów. Wówczas termin 

urlopu ustala po porozumieniu z pracowni-

kiem. Nie musi tego konsultować z przedsta-

wicielami pracowników.

Na rezygnację z tworzenia 
planu urlopów pracodaw-
ca musi uzyskać zgodę 
działającej u niego organi-
zacji związkowej.

Przepisy nie narzucają formy, w jakiej praco-

dawca występuje do związku zawodowego 

w kwestii nietworzenia planu urlopów, ani też 

Kompendium Kadrowe
– procedury 

Plan urlopów na 2015 r.
– instrukcja prawidłowego 
sporządzania
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formy, w jakiej związek zawodowy wyraża zgo-

dę na nietworzenie planu urlopów. Dla celów do-

wodowych należałoby jednak zachować formę 

pisemną. Może to mieć miejsce poprzez pisemne 

wystąpienie do związku w tej kwestii i dołączoną 

do tego pozytywną odpowiedź związku zawodo-

wego, ale najlepiej, aby zostało zawarte porozu-

mienie wskazujące na nietworzenie w zakładzie 

pracy planu urlopów. Porozumienie powinno być 

podpisane przez pracodawcę i osobę umocowaną 

do reprezentowania związku zawodowego. 

Uprawnienia zakładowej organizacji związ-

kowej (art. 251 ustawy o związkach zawodo-

wych) przysługują organizacji zrzeszającej co 

najmniej 10 członków będących:

■  pracownikami lub osobami wykonującymi 

pracę na podstawie umowy o pracę nakład-

czą u pracodawcy objętego działaniem tej 

organizacji albo

■  funkcjonariuszami Policji, Straży Granicz-

nej, Służby Więziennej, Państwowej Straży 

Pożarnej, a także pracownikami Najwyższej 

Izby Kontroli – pełniącymi służbę w jedno-

stce objętej działaniem tej organizacji.

Związek zawodowy, który nie spełnia wy-

mogu liczby członków, nie posiada uprawnień 

organizacji związkowej. Dlatego, gdy w zakła-

dzie pracy działa związek zawodowy skupiają-

cy mniej niż 10 pracowników, pracodawca nie 

musi z nim uzgadniać swojego zamiaru rezy-

gnacji z tworzenia planu urlopów.

Pracodawca nie musi usta-
lać planu urlopów ze związ-
kiem zawodowym liczącym 
mniej niż 10 członków.

Jeżeli pracodawca skorzysta z możliwości 

nietworzenia planu urlopów, terminy wykorzy-

stywania urlopów są ustalane przez pracodaw-

cę po porozumieniu z pracownikiem. Porozu-

mienie to powinno być traktowane jako 

konieczność uzgodnienia z pracownikiem ter-

minu urlopu, jednak ostateczna decyzja należy 

do pracodawcy, który – udzielając urlopu – 

musi brać pod uwagę wnioski pracowników 

oraz konieczność zapewnienia normalnego 

toku pracy.

Pracodawca może narzucić pracownikowi 

termin wykorzystania urlopu w okresie wypo-

wiedzenia umowy o pracę (art. 1671 k.p.). 

W praktyce powstaje pytanie, czy praco-

dawca może zmusić pracownika do wykorzy-

stania (zaplanowania) zaległego urlopu w ter-

minie, w którym zaległy urlop powinien być 

wykorzystany (czyli do 30 września następne-

go roku kalendarzowego w odniesieniu do 

urlopu niewykorzystanego w roku ubiegłym).

Zgodnie z poglądami części specjalistów 

prawa pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy 

(pismo nr GNP-110-4560-46/07/PE), praco-

dawca nie może zmusić pracownika do wyko-

rzystania zaległego urlopu wypoczynkowego 

w terminie do 30 września następnego roku. 

Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym termin 

urlopu zaległego powinien być ustalony wspól-

nie przez obie strony, oznacza, że pracodawca 

nie może skierować pracownika jednostronnie 

na zaległy urlop. Na podstawie tego poglądu 

pracodawca wbrew woli pracownika może 

udzielić mu urlopu (bieżącego oraz zaległego) 

wyłącznie w okresie wypowiedzenia umowy 

o pracę.

Odmienne stanowisko w tej sprawie zajął 

Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2006 r. 

(I PK 124/05, niepubl., patrz: www.ekspert3.

inforlex.pl), w którym uznał, że pracodawca 
ma prawo zmusić pracownika do wykorzysta-
nia zaległego urlopu wypoczynkowego.

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego 

pracodawcy mogą więc udzielać zaległego 

urlopu bez zgody pracownika. W tej sytuacji 

warto, aby zadbali o sporządzenie na piśmie 

i przedstawienie pracownikowi propozycji do-

tyczących terminów wykorzystania tego urlo-

pu i sporządzili notatkę służbową, jeżeli pra-

cownik nie wyrazi zgody na proponowane 

terminy wykorzystania wypoczynku. Praco-

dawca będzie miał wówczas, w razie kontroli 

PIP, dowód na to, że chciał udzielić pracowni-

kowi zaległego urlopu, ale pracownik nie 

chciał go wykorzystać. W razie sporu w tym 

zakresie z pracownikami lub z PIP będzie 

mógł bronić swojego stanowiska przed sądem, 

powołując się na wskazany wyrok.

Sąd Najwyższy uznał, że 
pracodawca może zmusić 
pracownika do wykorzysta-
nia zaległego urlopu wypo-
czynkowego.
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Zasady tworzenia planu urlopów

Plan urlopów ustala pracodawca. Powinien 

brać przy tym pod uwagę, oprócz konieczności 

zapewnienia normalnego toku pracy firmy, 

także wnioski pracowników. 

Pracodawca przy tworzeniu planu nie jest 

związany wnioskami pracowników dotyczący-

mi terminów urlopów (wyjątki odnoszą się do 

kwestii macierzyństwa i rodzicielstwa). A za-

tem nie jest konieczne zawieranie porozumień 

z pracownikami przy tworzeniu planu. Jednak 

trzeba pamiętać o pewnych zasadach dotyczą-

cych wykorzystywania urlopów, które pośred-

nio uniemożliwiają narzucenie przez pracow-

nika terminów urlopów w planie, bez 

uzgodnień z pracownikami. 

Urlop wypoczynkowy powinien być udziela-

ny w całości, jako nieprzerwany okres wolnego 

w całym rocznym wymiarze. Jedynie na wnio-

sek pracownika urlop może być podzielony na 

części. W takim jednak przypadku co najmniej 

jedna część wypoczynku powinna trwać nie 

mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Plan urlopów jest dokumentem, w którym 

określa się terminy urlopów pracowniczych 

w danym roku kalendarzowym lub w okresie 

krótszym. 

Pracodawca może ustalić plan urlopów na 

dowolny okres. Z reguły jest to rok, ale może 

być to także krótszy okres, np. pół roku lub 

kwartał. Plan można zmieniać w trakcie roku.

Pracodawca może sporzą-
dzić plan urlopów na rok 
kalendarzowy lub krótsze 
okresy. 

Utworzenie planu na okres krótszy – kwar-

tał, półrocze – pozwala łatwiej dostosować 

nieobecności pracowników spowodowane ko-

rzystaniem z wypoczynku do potrzeb i aktu-

alnej sytuacji pracodawcy. Plan przestaje być 

wówczas tworzony tylko dla zasady, ale staje 

się dokumentem, w którym realnie można 

coś przewidywać i planować. Trudno przewi-

dzieć, aby pod koniec grudnia czy w styczniu 

pracodawca wiedział, czy np. od 1 do 15 li-

stopada konkretna osoba nie będzie mu po-

trzebna. 

W takim ujęciu plan może się stać dobrym 

narzędziem zapewniającym terminowe wyko-

rzystywanie przez pracowników urlopów (co 

jest istotne nie tylko dla nich, ale także praco-

dawcy, który będzie odpowiadać za ewentual-

ne zaległości urlopowe). 

Przyjmuje się, że plan urlopów powinien 

być sporządzony zawsze przed rozpoczęciem 

okresu, który ten plan obejmuje. Nie ma w tym 

zakresie narzuconego terminu, ale przyjąć na-

leży, że co do zasady plan nie powinien być 

stworzony i przekazany pracownikowi już 

w trakcie trwania danego okresu. 

W planie urlopów nie należy uwzględniać 

urlopu udzielanego na żądanie pracownika, 

przewidzianego w art. 1672 k.p. Związane jest 

to z samym charakterem tego urlopu, który nie 

może zostać przewidziany wcześniej. Plan obej-

muje przysługujący pracownikowi z racji stażu 

pracy wymiar urlopu pomniejszony o 4 dni,

które pracownik może wykorzystać bez ko-

nieczności składania wcześniejszego wniosku.

Przykład 
Jednemu z pracowników urodziło się dziec-
ko. Pracodawca chciał, aby pracownik 
w planie urlopów na 2015 r. wskazał, kiedy 
skorzysta z urlopu ojcowskiego. Takie postę-
powanie pracodawcy jest nieprawidłowe. 
Urlop ojcowski nie jest urlopem wypoczyn-
kowym i nie umieszcza się go w planie urlo-
pów wypoczynkowych. Wniosek o ten urlop 
składany jest z wyprzedzeniem co najmniej 
7-dniowym – może być złożony wcześniej, 
ale pracodawca nie może do tego zobligo-
wać pracownika. 

Urlopy dodatkowe w planie 
urlopów

Plan urlopów powinien obejmować całość 

przysługujących pracownikom urlopów o cha-

rakterze wypoczynkowym (poza urlopem na 

żądanie). Nie pomija się w nim zatem dodatko-

wych urlopów wypoczynkowych przysługują-

cych ze względu na wykonywanie określonego 

zawodu (np. pracownicy socjalni) czy też sytu-

ację zdrowotną pracownika (pracownicy nie-

pełnosprawni). Dodatkowe urlopy należy 

uwzględnić w planie urlopów.
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Ustalanie wymiaru urlopu

Przy udzielaniu urlopów jeden dzień urlopu 

odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542 § 2 

k.p.). Mimo że urlop jest udzielany w wymia-

rze godzinowym, odpowiadającym dobowemu 

wymiarowi czasu pracy pracownika w danym 

dniu, w planie urlopów powinno uwzględniać 

się przysługujący pracownikowi urlop w wy-

miarze dziennym, ze wskazaniem konkretnych 

okresów wykorzystywania urlopu. Inne roz-

wiązanie mogłoby wystąpić tylko wówczas, 

gdyby pracodawca znał dokładny harmono-

gram pracy pracownika na cały okres, na jaki 

ustalany jest plan urlopów.

Pracodawca musi plano-
wać pracownikowi urlop 
w wymiarze dziennym, a nie 
godzinowym.

Dotyczy to również pracowników zatrud-

nionych w równoważnym systemie czasu pra-

cy, który charakteryzuje się zmiennością czasu 

pracy w poszczególnych dniach. Planując wy-

korzystanie urlopów wypoczynkowych w tym 

systemie, należy odnieść się do dni pracy, nie 

zaś do liczby godzin pracy przypadających na 

dany dzień urlopu pracownika.

W praktyce może się zdarzyć, że w tych 

dniach (np. pół roku później) zaplanowana 

w harmonogramie praca wyniesie mniej lub 

więcej godzin, niż wynikałoby to z przemno-

żenia liczby dni planowanego urlopu przez 8. 

Konieczne może się okazać wówczas skory-

gowanie planu urlopów. To jednak jest jedna 

z konsekwencji stosowania tego systemu 

czasu pracy – nie sposób przewidzieć z du-

żym wyprzedzeniem dokładnego rozkładu 

czasu pracy danej osoby. W takich przypad-

kach urlop jest udzielany na liczbę godzin 

przypadającą do przepracowania w danym 

dniu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego 
pracownika

Wymiar urlopu wypoczynkowego
20 dni roboczych jeżeli pracownik jest zatrudniony 

krócej niż 10 lat
26 dni roboczych jeżeli pracownik jest zatrudniony 

co najmniej 10 lat

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnio-

nego w niepełnym wymiarze czasu pracy usta-

la się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 

tego pracownika. Przy takich ustaleniach nie-

pełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do 

pełnego dnia. Osób zatrudnionych w niepeł-

nym wymiarze czasu pracy dotyczy także za-

sada udzielania urlopów w wymiarze godzino-

wym.

Ustalanie wymiaru urlopu dla osób 
pracujących w niepełnym 
wymiarze czasu pracy

Krok 1. Po przeliczeniu urlopu na dni w pro-

porcji do etatu należy dokonać przemnożenia 

wyliczonych dni urlopu przez 8 godzin.

Krok 2. Urlop udzielany jest następnie w wy-

miarze godzinowym wynikającym z liczby go-

dzin pracy w dniu, w którym urlop jest wyko-

rzystywany.

Liczba przysługujących dni urlopu 
wypoczynkowego w zależności 
od wymiaru etatu

Wymiar 
urlopu

Liczba dni urlopu przy 
stażu pracy krótszym 

niż 10 lat

Liczba dni urlopu 
przy stażu pracy 
wynoszącym co 
najmniej 10 lat

3/4 15 (20 dni x 3/4) 20 (26 dni x 3/4)
1/2 10 (20 dni x 1/2) 13 (26 dni x 1/2)
1/3 7 (20 dni x 1/3) 9 (26 dni x 1/3)
1/4 5 (20 dni x 1/4) 7 (26 dni x 1/4)

Przykład
Pracodawca przez pomyłkę w 2014 r. udzielił 
pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze 29 dni zamiast 26 dni. Pracodawca, two-
rząc plan urlopów na 2015 r., chce zmniejszyć 
wymiar przysługującego mu urlopu na ten rok.
Takie postępowanie pracodawcy będzie nie-
prawidłowe. Nie ma bowiem takiej możliwo-
ści. Pracownik nabywa prawo do urlopu 
z pierwszym dniem roku kalendarzowego 
(1 stycznia) i nie można przyjąć, że część 
tego urlopu wykorzystał wcześniej. Praco-
dawca nie powinien udzielać urlopu w wyż-
szym niż należny wymiarze. Jeśli jednak tak 
zrobił, jest to jego błąd, którego skutków nie 
można przenosić na pracownika.
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Przykład
Pracodawca tworzy plan urlopów na 2015 r. 
i chce nim objąć tylko wybranych pracowni-
ków. Nie może jednak tak postąpić, gdyż 
jego postępowanie będzie nieprawidłowe. 
Jeśli w zakładzie pracy są tworzone plany 
urlopowe, powinny one dotyczyć wszystkich 
pracowników. Może się zdarzyć, że niektóre 
osoby nie będą objęte planem (np. w związ-
ku z długotrwałą niezdolnością do pracy, 
wykorzystywaniem urlopu wychowawcze-
go). Nie może jednak występować sytuacja, 
w której z założenia pracodawca tworzy 
plan urlopów jedynie dla części zatrudnio-
nych osób.

Plan urlopów powinien być sporządzony za-

wsze przed rozpoczęciem okresu, który ten 

plan obejmuje. Nie ma w tym zakresie narzu-

conego terminu, ale należy przyjąć, że plan nie 

powinien być stworzony i przekazany pracow-

nikowi już w trakcie trwania danego okresu. 

Dlatego najlepiej sporządzić go najpóźniej do 

31 grudnia na rok następny.

Podział urlopu na części

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany 

w całości, jako nieprzerwany okres, w całym 

rocznym wymiarze (art. 152 k.p.). Odstępstwo 

od tej zasady wprowadza art. 162 k.p., według 

którego na wniosek pracownika urlop może 

być podzielony na części. W takim przypadku 

co najmniej jedna część wypoczynku powinna 

jednak trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni ka-

lendarzowych.

Jedna część urlopu pra-
cownika powinna być 
zaplanowana co najmniej 
na 14 dni.

Podział urlopu na części może nastąpić tyl-

ko na wniosek pracownika, pracodawca nie 

może tego zrobić z własnej inicjatywy. Należy 

przy tym pamiętać, że pracodawca nie musi 

uwzględnić wniosku pracownika o podział 

urlopu wypoczynkowego na części – art. 162 

k.p. wskazuje, że urlop „może”, ale nie „musi” 

być podzielony na wniosek pracownika na czę-

ści.

Przykład
Pracownik zaproponował w planie urlopów 
na 2015 r. wykorzystanie 22 dni urlopu wy-
poczynkowego (26 dni przysługującego 
urlopu pomniejszone o 4 dni urlopu na żąda-
nie) w następujących okresach:
■  2–6 lutego – 5 dni,
■  1–14 czerwca – 9 dni,
■  30 października – 1 dzień,
■  10 listopada – 1 dzień,
■  23–31 grudnia – 6 dni.
Takie zaplanowanie urlopu wypoczynkowego 
jest prawidłowe. Samo wykorzystanie dni 
urlopu (urlop udzielany jest na dni będące 
dniami pracy, zgodnie z obowiązującym pra-
cownika rozkładem czasu pracy) może obej-
mować mniejszą liczbę dni, ale łączny czas 
wypoczynku (licząc z niedzielami, świętami 
i dniami wolnymi wynikającymi z przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy) musi trwać przy-
najmniej 2 pełne tygodnie. W przedstawionej 
sytuacji urlop udzielony na okres od 1 do 
14 czerwca spełnia warunek wykorzystania 
14 kolejnych dni urlopu. Co prawda tylko 
9 dni urlopu zostanie wykorzystanych (tyle 
dni pracy przypada w tym okresie), ale docho-
dzą do tego jeszcze weekendy i święto Boże-
go Ciała przypadające w 2015 r. 4 czerwca.

Wiążący charakter planu 
urlopów

Wśród specjalistów prawa pracy występują od-

mienne opinie w odniesieniu do tego, czy plan 

urlopów jest wystarczający do rozpoczęcia 

przez pracownika urlopu, czy też konieczne 

jest złożenie dodatkowego wniosku.

Również w orzecznictwie sądowym wystę-

powały odmienne poglądy na temat koniecz-

ności składania wniosków przez pracowników, 

gdy u pracodawcy istnieje plan urlopów.

Część ekspertów prawa pracy uznaje w ta-

kiej sytuacji konieczność składania wniosków 

urlopowych, inni uważają, że przy sporządzo-

nym planie urlopów wnioski takie mają jedy-

nie charakter porządkowy.
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W praktyce przeważa pogląd, że pracownik, 

który zamierza skorzystać z urlopu (zgodnie 

z planem urlopów), mimo to powinien wystą-

pić do pracodawcy z wnioskiem urlopowym na 

konkretny termin.

Z uwagi jednak na to, że nie ma jednolitego sta-

nowiska w tej sprawie, zalecane jest, aby praco-

dawca określił sposób występowania o urlop wy-

poczynkowy w wewnętrznych przepisach, np. 

w regulaminie pracy. Powinien wskazać w nim, 

czy mimo istnienia planu urlopów pracownicy po-

winni składać dodatkowo wnioski urlopowe.

W sytuacji gdy w zakładzie pracy nie spo-

rządza się planu urlopów lub gdy pracownik 

zamierza wykorzystać urlop poza planem – na-

leży kwestionować prawo pracownika do roz-

poczęcia urlopu bez zgody pracodawcy.

Gdy nie ma planu urlopów, 
pracownik powinien uzy-
skać zgodę pracodawcy 
na urlop.

Przy braku planu urlopów wypoczynkowych 

samo złożenie wniosku o udzielenie urlopu nie 

usprawiedliwia nieobecności pracownika (wy-

rok SN z 13 maja 1998 r., I PKN 99/98, OSNP 

1999/10/331, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Z kolei pracownik, który złożył wniosek 

o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprze-

widzianego w planie urlopów, nie może go 

wykorzystać bez wyraźnej akceptacji praco-

dawcy (wyrok SN z 15 marca 2001 r., I PKN 

306/00, OSNP 2002/24/591, patrz: www.eks-

pert3.inforlex.pl).

Pracownik nie tylko może, ale i powinien 

wykorzystać urlop w planowanym okresie, 

a pracodawca w terminie zaplanowanego urlo-

pu może nie dopuścić go do wykonywania pra-

cy. Daje to pracodawcy szeroką możliwość 

dokładnej kontroli nad urlopami nawet wów-

czas, gdy strony umówiły się w planie urlopów 

na konkretny termin.

Udzielanie urlopów poza 
planem urlopów

Mimo że pracownik powinien wykorzystać 

urlop zgodnie z planem, a pracodawca po-

winien udzielić go zgodnie z nim, w Kodek-

sie pracy przewidziane są wyjątki od tej za-

sady.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlo-

pu poza planem urlopów:

■  pracownicy, która wnioskuje o udzielenie 

urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po 

urlopie macierzyńskim lub na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlo-

pie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego lub po 

urlopie rodzicielskim (art. 163 § 3, art. 1821 

§ 7, art. 1821a § 6 k.p.),

■  pracownikowi – ojcu wychowującemu 

dziecko bezpośrednio po urlopie rodziciel-

skim (art. 1821a § 6 k.p.),

■  pracownikowi – ojcu wychowującemu 

dziecko, który wnioskuje o udzielenie urlo-

pu wypoczynkowego bezpośrednio po urlo-

pie macierzyńskim lub dodatkowym urlopie 

macierzyńskim (art. 163 § 3 oraz art. 1821 

§ 7 k.p.),

Wzór przykładowego planu urlopów 

   …………...............……………............…………
    (nazwa komórki organizacyjnej)

Plan urlopów wypoczynkowych na rok 2015

Lp. Imię i nazwisko 
pracownika

 Urlop 
zaległy

 Urlop bieżący 
bez urlopu na 

żądanie

 Terminy planowanego urlopu
(daty od … do …)

 I  II  III  IV  V VI VII VIII  IX  X  XI XII
1 Tomasz Nowak 0 22 2–6 6–17 7–11 30–31
2  Marek Bąk 0 22 2–9 7–10 4 – 5  5 17–30
3  Anna Kos 0 16 2–5 14–31

    ..........................           …………...………………………
              (data)                                                              (podpis pracodawcy)
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■  pracownikowi – ojcu wychowującemu 

dziecko bezpośrednio po urlopie ojcowskim 

(art. 1823 § 3 k.p.),

■  pracownikowi – ojcu wychowującemu 

dziecko bezpośrednio po urlopie na warun-

kach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym 

urlopie na warunkach urlopu macierzyń-

skiego (art. 183 § 4 k.p.),

■  młodocianemu pracownikowi uczęszczają-

cemu do szkoły, który wnioskuje o udziele-

nie urlopu w okresie ferii szkolnych 

(art. 205 § 3 k.p.).

Dotyczy to także pracownic i pracowników 

wnioskujących o udzielenie urlopu wypoczyn-

kowego bezpośrednio po urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, a także dodatkowym 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego 

(art. 183 § 1 i 4 k.p.).

Obowiązek udzielenia urlopu pracownikowi 

po urlopie macierzyńskim potwierdził Sąd 

Najwyższy, uznając, że pracodawca jest zwią-

zany wnioskiem urlopowym pochodzącym od 

pracownicy, która urodziła lub ma urodzić 

dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypo-

czynkowego bezpośrednio po urlopie macie-

rzyńskim (wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r., 

I PKN 590/00, OSNP 2003/14/336, patrz: 

www.ekspert3.inforlex.pl).

Pracodawca jest związa-
ny wnioskiem pracownika 
występującego o urlop 
wypoczynkowy po okresie 
korzystania z uprawnień 
rodzicielskich.

Przykład 
Stworzony plan urlopów obejmuje cały należ-
ny pracownikowi urlop wypoczynkowy (poza 
4 dniami urlopu na żądanie). Pracownik zło-
żył wniosek o 2 tygodnie urlopu ojcowskiego 
i jednocześnie o cały urlop wypoczynkowy 
należny mu w tym roku bezpośrednio po za-
kończeniu tych dwóch tygodni. 
W przedstawionej sytuacji nie ma koniecz-
ności modyfikacji utworzonego wcześniej 
planu urlopów i przedstawienia do wiado-
mości pracowników nowego planu, w któ-

rym urlop tego pracownika zostanie określo-
ny w nowym terminie. Wniosek urlopowy pra-
cownika jest w tym przypadku wystarczający 
dla pracodawcy. Oczywiście wykorzystanie 
przez pracownika całego przysługującego 
mu urlopu wypoczynkowego po ojcowskim 
pozbawia go możliwości skorzystania z urlo-
pu w terminach przewidzianych w planie. 

Przesunięcie terminu urlopu

Urlop wypoczynkowy może być przesunięty, 

ale tylko w razie zaistnienia okoliczności 

wskazanych w przepisach prawa pracy. Przepi-

sy Kodeksu pracy przewidują kilka sytuacji, 

w których urlop wypoczynkowy może być 

przesunięty. Można je podzielić następująco:

■  ważne przyczyny wskazane przez pracowni-

ka, niestanowiące jednak przyczyn uspra-

wiedliwiających nieobecność w pracy,

■  szczególne potrzeby pracodawcy,

■  przyczyny usprawiedliwiające nieobecność 

pracownika w pracy.

Niewykorzystany z tych powodów urlop wypo-

czynkowy powinien zostać przesunięty na okres 

nie późniejszy niż do 30 września roku następnego.

Ważnymi przyczynami wskazanymi przez 

pracownika są okoliczności, które uniemożli-

wiają mu wykorzystanie urlopu zgodnie z jego 

zamierzeniami, które jednak nie są przyczyna-

mi usprawiedliwiającymi nieobecność w pra-

cy, np. za taką przyczynę można uznać nieuzy-

skanie urlopu w tym samym czasie przez 

współmałżonkę pracownika.

Przesunięcie terminu urlopu może wtedy na-

stąpić na umotywowany wniosek pracownika.

Pracodawca nie jest zwią-
zany wnioskiem pracowni-
ka o przesunięcie terminu 
urlopu.

Przykład
Pracownik chciał wrócić wcześniej z urlopu 
wypoczynkowego z powodu odwołania wy-
cieczki, na którą miał wyjechać. Pracodaw-
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ca nie chciał się zgodzić na przerwanie 
przez pracownika już wykorzystywanego 
urlopu wypoczynkowego. Pracownik kwe-
stionował taką decyzję pracodawcy.
Pracodawca mógł tak postąpić. Nie ma on 
obowiązku wyrażania zgody na przerwanie 
przez pracownika urlopu, a pracownik nie 
może samowolnie tego urlopu przerwać. 
Przesunięcie terminu urlopu z ważnych dla 
pracownika przyczyn może nastąpić tylko za 
zgodą pracodawcy.

Przesunięcie terminu urlopu może również 

nastąpić z powodu szczególnych potrzeb pra-

codawcy, jeżeli nieobecność pracownika spo-

wodowałaby poważne zakłócenia toku pracy 

(art. 164 § 2 k.p.). Możliwość ta obejmuje oko-

liczności, które nie były znane pracodawcy 

w chwili sporządzania planu urlopów (np. 

awaria sprzętu, zawarcie przez pracodawcę no-

wego kontraktu). Decyzję podejmuje tutaj jed-

nostronnie pracodawca, jednocześnie ustalając 

z pracownikiem nowy termin wykorzystania 

urlopu.

W okolicznościach uzasadniających przesu-

nięcie urlopu na inny termin niż określony 

w planie urlopów lub ustalony po porozumie-

niu z pracownikiem pracodawca udziela pra-

cownikowi niewykorzystanego urlopu w ter-

minie z nim uzgodnionym, nie później jednak 

niż do 30 września następnego roku kalenda-

rzowego.

Przyczyną skutkującą koniecznością prze-

sunięcia terminu urlopu jest zaistnienie sytu-

acji usprawiedliwiającej nieobecność pracow-

nika w pracy. W takim przypadku nie ma 

możliwości wykorzystywania przez pracowni-

ka planowanego urlopu i w konsekwencji wy-

stępuje konieczność przesunięcia go na inny 

termin. Są to:

■  czasowa niezdolność do pracy spowodowa-

na chorobą,

■  odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,

■  powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na 

przeszkolenie wojskowe na czas do 3 mie-

sięcy,

■  urlop macierzyński (art. 165 k.p.).

Przesunięcie terminu urlopu następuje także 

w każdej innej sytuacji usprawiedliwiającej 

nieobecność pracownika w pracy.

Procedura ustalenia planu urlopów 
wypoczynkowych

Krok 1. Ustalenie okresu obowiązywania pla-

nu urlopów (np. półroczny).

Krok 2. Wyznaczenie pracownikom terminu 

składania propozycji dotyczących okresów ko-

rzystania z urlopów.

Krok 3. Ocena propozycji urlopowych złożo-

nych przez pracowników.

Krok 4. Ustalenie przez pracodawcę planu 

urlopów.

Krok 5. Ogłoszenie przez pracodawcę planu 

urlopów w sposób u niego przyjęty.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 152–168, art. 1821, art. 1821a, art. 1822, art. 1823 § 3, art. 183 
§ 1 i 4, art. 205 § 3, art. 282 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 251 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
 � § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 
1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypo-
czynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

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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wynagrodzenie minimalne  WYNAGRODZENIA

DOROTA TWARDO – specjalista w zakresie prawa pracy

Wpływ wyższego wynagrodzenia 
minimalnego w 2015 r. na świadczenia 
i koszty zatrudnienia  f469b240-6e77-4c7f-a0a9-b0d6cfa6c156

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2015 r. spo-
woduje zmianę wysokości niektórych świadczeń pracowniczych. Zmieni się wyso-
kość m.in. dodatku za pracę w nocy, odprawy z tytułu zwolnień grupowych i kwoty 
wolnej od potrąceń. Zwiększenie wysokości płacy minimalnej spowoduje wzrost 
kosztów zatrudnienia pracowników.

Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie minimalna stawka wy-

nagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy – wyniesie ona 1750 zł brutto. 

Pracownicy, którzy po raz pierwszy podjęli zatrudnie-

nie, w pierwszym roku pracy otrzymają 1400 zł brut-

to, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia.

Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. 

będzie wyższa od obowiązującej w 2014 r. o 70 zł. 

Pracodawcy, których pracownicy mają pensje 

ustalone na poziomie minimalnym, będą zobo-

wiązani podnieść im wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2015 r. kwota mini-
malnego wynagrodzenia zwiększy 
się o 70 zł i wzrośnie do 1750 zł.

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę pociągnie za sobą szereg konsekwencji. 

Spowoduje to m.in. wzrost dodatku za pracę w po-

rze nocnej, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, 

minimalnego odszkodowania z tytułu naruszenia 

zasady równego traktowania w zatrudnieniu, od-

szkodowania z tytułu rozwiązania umowy w związ-

ku z mobbingiem, a także minimalnych świadczeń 

za czas gotowości do pracy lub przestoju. Wzrost 

minimalnego wynagrodzenia będzie oznaczać 

również wzrost kwoty wolnej od potrąceń.

Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% 

stawki godzinowej wynikającej z minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 ustawy 

– Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Aby ustalić wysokość dodatku za pracę w po-

rze nocnej w poszczególnych miesiącach, obo-

wiązujące minimalne wynagrodzenie należy po-

dzielić przez liczbę godzin pracy przypadających 

do przepracowania w tych miesiącach.

Wysokość dodatku za pracę w porze 
nocnej w poszczególnych miesiącach 
2015 r.

Miesiące Wysokość dodatku za pracę w porze 
nocnej

styczeń, luty, maj, 
sierpień, listopad

1750 zł : 160 godz. = 10,94 zł/godz.
10,94 zł/godz. x 20% = 2,19 zł/godz.

marzec, wrzesień, 
październik

1750 zł : 176 godz. = 9,94 zł/godz.
9,94 zł/godz. x 20% = 1,99 zł/godz.

kwiecień, czer-
wiec, grudzień

1750 zł : 168 godz. = 10,42 zł/godz.
10,42 zł/godz. x 20% = 2,08 zł/godz.

lipiec 1750 zł : 184 godz. = 9,51 zł/godz.
9,51 zł/godz. x 20% = 1,90 zł/godz.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

W razie rozwiązywania umowy o pracę za wypo-

wiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, 

z przyczyn niedotyczących pracownika, pracodaw-

ca ma obowiązek wypłacić odprawę. W zależności 

od stażu pracy u danego pracodawcy pracowniko-

wi będzie przysługiwać odprawa w wysokości:

■  1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracow-

nik był zatrudniony krócej niż 2 lata,

■  2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracow-

nik był zatrudniony od 2 do 8 lat,
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■  3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracow-

nik był zatrudniony ponad 8 lat.

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupo-

wych jest także ograniczona kwotowo i nie może 

przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagro-

dzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiąza-

nia stosunku pracy. Od 1 stycznia 2015 r. maksy-

malna kwota odprawy wyniesie: 1750 zł x 15 = 

26 250 zł.

Kwota wolna od potrąceń
Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy ty-

tułów wykonawczych na pokrycie należności in-

nych niż świadczenia alimentacyjne, pracownik 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy musi 

otrzymać wynagrodzenie w wysokości minimalne-

go wynagrodzenia przysługującego pracownikom 

zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po 

odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne 

oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fi-

zycznych (art. 871 § 1 pkt 1 k.p.). Zgodnie ze stano-

wiskiem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, odliczeniu podlega 

również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Za-

tem kwota podlegająca ochronie nie może być niż-

sza niż minimalne wynagrodzenie netto.

Ponadto wolna od potrąceń jest kwota:

■  w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych 

udzielonych pracownikowi – 75% minimalne-

go wynagrodzenia netto (art. 871 § 1 pkt 2 k.p.),

■  w przypadku potrąceń kar pieniężnych – 90% 

minimalnego wynagrodzenia netto (art. 871 § 1 

pkt 3 k.p.),

■  przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych 

podmiotów niż pracodawca – 80% minimalnego 

wynagrodzenia netto (art. 91 § 1 pkt 2 k.p.).

Kwoty wolne od potrąceń w 2015 r. dla pracownika pełnoetatowego w drugim roku 
i kolejnych latach pracy (netto)

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń przy zastosowaniu:

podstawowych kosz-
tów uzyskania przycho-
dów i kwoty zmniejsza-

jącej podatek

podstawowych kosztów 
uzyskania przychodów, 
bez kwoty zmniejszają-

cej podatek

podwyższonych 
kosztów uzyskania 
przychodów i kwoty 

zmniejszającej podatek

podwyższonych 
kosztów uzyskania 
przychodów, bez 

kwoty zmniejszającej 
podatek

potrącanie sum egzekwowa-
nych na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności 
innych niż świadczenia alimen-
tacyjne oraz potrącanie należno-
ści na rzecz pracodawcy

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

potrącanie zaliczek pieniężnych 
udzielonych pracownikowi

1286,16 zł x 75% = 
964,62 zł

1239,16 zł x 75% = 
929,37 zł

1291,16 zł x 75% = 
968,37 zł

1244,16 zł x 75% = 
933,12 zł

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

1239,16 zł x 90% = 
1115,24 zł

1291,16 zł x 90% = 
1162,04 zł

1244,16 zł x 90% = 
1119,74 zł

potrącenia dobrowolne na rzecz 
innych podmiotów niż praco-
dawca

1286,16 zł x 80% = 
1028,93 zł

1239,16 zł x 80% = 
991,33 zł

1291,16 zł x 80% = 
1032,93 zł

1244,16 zł x 80% = 
995,33 zł

Kwoty wolne od potrąceń w 2015 r. dla pracownika pełnoetatowego w pierwszym 
roku pracy (netto)

Rodzaj potrącenia

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

podatek

podstawowych kosztów 
uzyskania przychodów, 
bez kwoty zmniejszają-

cej podatek

podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów 
i kwoty zmniejszającej 

podatek

podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów, 
bez kwoty zmniejszają-

cej podatek
1 2 3 4 5

potrącanie sum egze-
kwowanych na mocy 
tytułów wykonawczych 
na pokrycie należności 
innych niż świadczenia 
alimentacyjne oraz 
potrącanie należności 
na rzecz pracodawcy

1041,33 zł 995,33 zł 1047,33 zł 1000,33 zł
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1 2 3 4 5
potrącanie zaliczek 
pieniężnych udzielonych 
pracownikowi

1041,33 zł x 75% = 
781,00 zł

995,33 zł x 75% = 
746,50 zł

1047,33 zł x 75% = 
785,50 zł

1000,33 zł x 75% = 
750,25 zł

potrącanie kar pienięż-
nych

1041,33 zł x 90% = 
937,20 zł

995,33 zł x 90% = 
895,80 zł

1047,33 zł x 90% = 
942,60 zł

1000,33 zł x 90% = 
900,30 zł

potrącenia dobrowolne 
na rzecz innych podmio-
tów niż pracodawca

1041,33 zł x 80% = 
833,06 zł

995,33 zł x 80% = 
796,26 zł

1047,33 zł x 80% = 
837,86 zł

1000,33 zł x 80% = 
800,26 zł

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na niepełnym 

etacie, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu propor-

cjonalnie do wymiaru jego czasu pracy (art. 871

§ 2 k.p.). Wymaga to po pierwsze ustalenia wysoko-

ści minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie 

do wymiaru czasu pracy pracownika, a następnie 

odliczenia obciążeń składkowo-podatkowych oraz 

pomnożenia uzyskanej kwoty przez odpowiednią 

do rodzaju potrącenia stawkę procentową.

Inne świadczenia dla pracownika
Od kwoty wynagrodzenia minimalnego uzależ-

niona jest również wysokość:

■  minimalnego odszkodowania z tytułu narusze-

nia zasady równego traktowania w zatrudnie-

niu (art. 183d k.p.),

■  z tytułu rozwiązania umowy w związku z mob-

bingiem (art. 943 § 4 k.p.),

■  minimalnych świadczeń za czas gotowości do 

pracy lub przestoju (art. 81 § 1 i 2 k.p.).

Kwota powyższych świadczeń nie może być 

niższa niż minimalne wynagrodzenie ustalone 

w danym roku, czyli od 1 stycznia 2015 r. nie 

może być niższa niż 1750 zł brutto.

Koszty zatrudnienia
Wzrost od stycznia 2015 r. wynagrodzenia mini-

malnego wpłynie na wzrost kosztów zatrudnienia 

pracowników i wyniesie w przypadku pracowni-

ków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 

pracy 84,53 zł.

Wpływ minimalnego wynagrodzenia na koszty pracodawcy w 2014 r. i w 2015 r. (brutto)
Minimalne wynagrodzenie wynagrodzenie pracownika zatrudnione-

go w pełnym wymiarze czasu pracy
1680 zł 1750 zł

Składki na ubezpieczenia 
społeczne finansowane 
przez pracodawcę

składka na ubezpieczenie emerytalne 1680 zł x 9,76% = 163,97 zł 1750 zł x 9,76% = 170,80 zł
składka na ubezpieczenie rentowe 1680 zł x 6,5% = 109,20 zł 1750 zł x 6,5% = 113,75 zł
składka na ubezpieczenie wypadkowe 
(zakładamy, że pracodawcę obowiązuje 
stopa procentowa składki 1,93%)

1680 zł x 1,93% = 32,42 zł 1750 zł x 1,93% = 33,78 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 
razem

163,97 zł + 109,20 zł + 
32,42 zł = 305,59 zł

170,80 zł + 113,76 zł + 
33,78 zł = 318,33 zł

Składka na Fundusz Pracy składka na Fundusz Pracy stanowi 2,45% 
od wynagrodzenia brutto pracownika

1680 zł x 2,45% = 41,16 zł 1750 zł x 2,45% = 42,88 zł

Składka na Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń 
Pracowniczych

składka na Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych stanowi 0,1% 
od wynagrodzenia brutto pracownika

1680 zł x 0,1% = 1,68 zł 1750 zł x 0,1% = 1,75 zł

Całkowity koszt zatrudnie-
nia pracownika

całkowitym kosztem zatrudnienia jest 
suma wynagrodzenia brutto, składek na 
ubezpieczenia społeczne finansowanych 
przez pracodawcę oraz składki na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych

1680 zł + 305,59 zł + 41,16 zł 
+ 1,68 zł = 2028,43 zł

1750 zł + 318,33 zł + 
42,88 zł + 1,75 zł = 
2112,96 zł

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 183d, art. 81 § 1 i 2, art. 871, art. 91 § 2, art. 943 § 4, 
art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
 � art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych za-
sadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, 
poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),

 � art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost. zm. Dz.U. 
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
 � § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220),
 � § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
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dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodze-
nia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, od-
praw, 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).

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

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy na przełomie roku
Pracownik jest w okresie wypowiedzenia. Umowa rozwiąże się z końcem stycznia 
2015 r. Najprawdopodobniej pracownik nabędzie wtedy prawo do ekwiwalentu pie-
niężnego za 2 dni urlopu wypoczynkowego za 2014 r. i 3 dni za 2015 r. Czy obliczając 
ekwiwalent za 2014 r., należy posłużyć się współczynnikiem obowiązującym w 2014 r., 
czyli 20,83, a za 2015 r. współczynnikiem w wysokości 21 – pyta Czytelnik z Kłodzka.

Ustalając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 

w 2015 r., należy przyjąć współczynnik obowią-

zujący w 2015 r., tj. 21. Pracownik nabywa prawo 

do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w dniu 

rozwiązania stosunku pracy. Nie ma przy tym 

znaczenia, że ma prawo do ekwiwalentu za urlop 

wypoczynkowy za poprzedni 2014 r. Ważny jest 

rok nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop wy-

poczynkowy i właśnie z tego roku należy zastoso-

wać współczynnik ekwiwalentowy.

Współczynnik ekwiwalentowy 
należy zastosować z dnia 
nabycia prawa do ekwiwalentu 
(dnia rozwiązania umowy 
o pracę), bez względu na to, 
czy jest to urlop zaległy (za 
poprzedni rok), czy bieżący.

Przykład
Pracownik zakończył pracę 31 grudnia 2014 r. 
Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 10. dnia 
każdego następnego miesiąca. Ustalając pod-
stawę wymiaru ekwiwalentu za urlop, należy 

przyjąć stałe składniki wynagrodzenia przysłu-
gujące w grudniu 2014 r. Współczynnik do obli-
czania ekwiwalentu należy zaś przyjąć z tego 
roku, w którym pracownik nabył prawo do ekwi-
walentu za urlop. W tym przypadku pracownik 
nabędzie prawo do ekwiwalentu za urlop 
31 grudnia 2014 r., czyli w dniu rozwiązania 
umowy o pracę. A zatem do naliczania ekwiwa-
lentu trzeba przyjąć współczynnik obowiązują-
cy w 2014 r., tj. 20,83, choćby ekwiwalent był 
wypłacany także za niewykorzystany urlop z lat 
poprzednich, np. za 2012 r.

Obliczenie ekwiwalentu za urlop
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy obliczamy 

w następujący sposób:

Krok 1. Ustalenie podstawy wymiaru ekwiwalentu
Do ustalenia wysokości ekwiwalentu za urlop 

niezbędne jest ustalenie podstawy wymiaru ekwi-

walentu. W podstawie tej należy uwzględnić 

przeciętne wynagrodzenie pracownika:

■  określone w stawce miesięcznej w stałej wyso-

kości (np. wynagrodzenie zasadnicze),

■  przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 mie-

siąc (wyłączając stałe wynagrodzenie),

■  przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.
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Wynagrodzenie stałe (np. wynagrodzenie za-

sadnicze) należy uwzględnić z miesiąca nabycia 

prawa do ekwiwalentu. Natomiast zmienne skład-

niki wynagrodzenia, do których pracownik ma 

prawo za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. 

premia regulaminowa, prowizja), wypłacone 

w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzają-

cych miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, trze-

ba uwzględnić w średniej wysokości.

W sytuacji gdyby pracownik pracował krócej 

niż 3 miesiące, to wynagrodzenie, jakie pracow-

nik otrzymał w krótszym okresie, należy podzie-

lić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało, 

a następnie pomnożyć przez liczbę dni, jakie po-

winien pracownik przepracować (zgodnie z obo-

wiązującym go rozkładem czasu pracy).

Natomiast składniki wynagrodzenia, do 

których pracownik ma prawo za okresy dłuż-

sze niż 1 miesiąc (np. trzynastka, nagroda 

kwartalna), trzeba uwzględnić w średniej wy-

sokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc nabycia prawa do 

ekwiwalentu.

Krok 2. Obliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę 
urlopu

W celu obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień 

urlopu należy podzielić podstawę wymiaru ekwi-

walentu przez współczynnik ekwiwalentowy, 

a otrzymany wynik podzielić przez dobową nor-

mę czasu pracy danego pracownika. Przy obli-

czaniu ekwiwalentu za urlop pracowników za-

trudnionych na część etatu współczynnik 

ekwiwalentowy ulega proporcjonalnemu po-

mniejszeniu w stosunku do etatu.

Krok 3. Obliczenie ekwiwalentu za urlop
Obliczony ekwiwalent za 1 godzinę urlopu na-

leży pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzy-

stanego urlopu.

Przykład
Pracodawca będzie zobowiązany do wypłace-
nia ekwiwalentu za 5 dni (40 godz.) urlopu wy-
poczynkowego (2 dni za 2014 r. i 3 dni za 
2015 r.). Pracownik był zatrudniony na cały etat 
z wynagrodzeniem w wysokości 2800 zł brutto.
Krok 1. Obliczamy ekwiwalent za 1 dzień urlo-
pu, dzieląc wysokość wynagrodzenia przez 
współczynnik ekwiwalentowy (w 2015 r. – 21):
2800 zł : 21 = 133,33 zł.

Krok 2. Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę 
urlopu:
133,33 zł : 8 = 16,67 zł.
Krok 3. Obliczamy należny ekwiwalent: mnoży-
my ekwiwalent za 1 godz. przez liczbę godzin 
niewykorzystanego urlopu:
16,67 zł x 40 godz. = 666,80 zł.
Pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlo-
pu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwa-
lent w wysokości 666,80 zł.

Przykład
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu i otrzy-
muje stałe wynagrodzenie miesięczne w wyso-
kości 1000 zł oraz premie kwartalne. W ciągu 
12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwią-
zania umowy (umowa rozwiąże się 31 stycz-
nia 2015 r.) otrzymał 4 premie kwartalne 
w łącznej kwocie 6000 zł. Pracownik ma pra-
wo do 12 godzin ekwiwalentu za urlop wypo-
czynkowy.
Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop (wypłacony 31 stycznia 2015 r.):
Krok 1. Ustalamy podstawę wymiaru ekwiwa-
lentu:
1000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + (6000 zł 
: 12) = 1500 zł (podstawa ekwiwalentu).
Krok 2. Ustalamy ekwiwalent za 1 dzień urlopu:
1500 zł : 10,50 (21 współczynnik ekwiwalento-
wy x 1/2 etatu) = 142,86 zł.
Krok 3. Ustalamy ekwiwalent za 1 godzinę urlo-
pu:
142,86 zł : 8 (norma czasu pracy) = 17,86 zł.
Krok 4. Obliczamy ekwiwalent za urlop wypo-
czynkowy:
17,86 zł x 12 godz. = 214,32 zł.
Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent 
w wysokości 214,32 zł.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � § 15–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, 
poz. 1353).
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ANDRZEJ RADZISŁAW – radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Umowa o dzieło czy zlecenia 
na przeprowadzenie wykładu 43507b4c-0329-47d1-b875-ad4d7f046cfe

W praktyce często przedsiębiorcy stosują umowę o dzieło w stosunku do osób prze-
prowadzających wykłady czy szkolenia. ZUS od niedawna nasilił kontrole w powyż-
szym zakresie i stoi na stanowisku, że w stosunku do wykładowców, szkoleniowców 
strony powinny zawierać umowę zlecenia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego, można podpisać umowę o dzieło na przeprowadzenie wykładu, jeżeli np. do 
umowy ma zastosowanie prawo autorskie.

Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń 

społecznych ani zdrowotnych. Wyjątkiem jest sy-

tuacja, gdy umowa o dzieło jest zawarta z wła-

snym pracownikiem lub wykonywana na jego 

rzecz. Oznacza to, że zawierając „samoistną” 

umowę o dzieło, niezwiązaną ze stosunkiem pra-

cy, płatnik nie ma żadnych obowiązków względem 

ZUS. Nie zgłasza tej osoby do ubezpieczeń, a tak-

że od wypłaconego jej wynagrodzenia nie opłaca 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

ZUS jest uprawniony do sprawdzania, czy za-

warta pomiędzy stronami umowa o dzieło fak-

tycznie odpowiada cechom takiej umowy. ZUS, 

w sytuacji zastosowania umowy o dzieło w miej-

sce umowy zlecenia, stwierdza podleganie ubez-

pieczeniom społecznym.

Cechy charakterystyczne umowy o dzieło

■  Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania ozna-
czonego dzieła, za którego wykonanie, jakość i wydanie jest odpowiedzialny, a zamawiający – do zapłaty wynagro-
dzenia i odbioru dzieła. 

■  Przedmiotem świadczenia jest wykonanie dzieła, które może polegać na jego stworzeniu lub przetworzeniu do posta-
ci, w jakiej poprzednio nie istniało. Przyjmuje się, że dziełem jest z góry określony, samoistny materialny lub niemate-
rialny, lecz ucieleśniony i obiektywnie osiągalny pewien rezultat pracy i umiejętności przyjmującego zamówienie, 
których charakter nie wyklucza zastosowania rękojmi za wady.

■  Cechą konstytutywną dzieła jest również samoistność rezultatu, która wyraża się przez niezależność powstałego 
rezultatu od dalszego działania twórcy oraz od osoby twórcy. Z chwilą ukończenia dzieła staje się ono niezależną od 
twórcy autonomiczną wartością w obrocie.

Umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie wykładów, była różnie oceniana przez sądy, choć 

najczęściej jest uznawana za umowę zlecenia.

Orzecznictwo sądów

Orzeczenie Teza Czy można podpisać umowę o dzieło
na prowadzenie wykładów

1 2 3
Wyrok SN z 18 kwietnia 
2012 r., II UK 187/11 
OSNP 2013/9–10/115

W sytuacji przeprowadzania szkoleń kandydatów na kierowców 
przedmiot takich umów odpowiada umowie o świadczenie usług 
(umowy zlecenia). 

Nie

Wyrok SN z 4 lipca 
2013 r., II UK 402/12, 
patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl

Jeżeli przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wykładów z ra-
chunkowości i analizy ekonomicznej, to treścią tej umowy nie jest 
osiągnięcie materialnego rezultatu czy też pomyślnego wyniku 
podejmowanych czynności, bo przy tego rodzaju usługach nie

Nie
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1 2 3
jest to możliwe. Przyjmująca zamówienie zobowiązała się 
jedynie do starannego przeprowadzenia wszystkich czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia wykładów, nie przyjmując na 
siebie odpowiedzialności za ich rezultat. Takiemu zobowiązaniu 
nie można przypisać cech umowy o dzieło, a oczekiwania stron 
towarzyszące zawieraniu i wykonywaniu umów nazywanych 
przez nich umowami o dzieło mogą się zrealizować wyłącznie 
jako elementy innej umowy – umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług, regulowanych w art. 750 k.c.

Wyrok SN z 14 listopada 
2013 r., II UK 115/13, 
patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl 

Nie stanowi umowy o dzieło umowa o przeprowadzenie cyklu 
wykładów (zajęć dydaktycznych). W stanie faktycznym, w którym 
zapadł wyrok, umowa nazwana umową o dzieło została zawarta 
na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu multi-
mediów dla młodzieży szkolnej. W ramach tych umów zaintereso-
wany prowadził zajęcia według uzgodnionego z dyrektorem szko-
ły planu, któremu był podporządkowany w zakresie organizacji 
zajęć, czasu ich trwania i miejsca odbycia, a za wykonaną pracę 
otrzymywał wynagrodzenie, które było ustalone w stawce godzi-
nowej. Dodatkowo podobne rodzajowo zajęcia były prowadzone 
przez tę samą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę 
jako nauczyciel. Umowa o dzieło od umowy o pracę różniła się 
tylko zakresem materiału. Przedmiotem umów było prowadzenie 
zajęć z danego przedmiotu. Treścią tych umów nie było zatem 
osiągnięcie rezultatu. Przyjmujący zamówienie zobowiązał się 
jedynie do starannego przeprowadzenia zajęć. 

Nie

Wyrok SN z 13 czerwca 
2012 r., II UK 308/12, 
patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl 

SN uznał, że umową o dzieło nie jest umowa o przeprowadzenie 
cyklu wykładów (zajęć dydaktycznych). Tak określony przedmiot 
umowy nie charakteryzuje się wymaganą cechą indywidualizują-
cą utwór (dzieło) przede wszystkim dlatego, że nawet w zarysie 
nie konkretyzuje tematu poszczególnych zajęć, natomiast 
z tak określonego celu umowy – przygotowania licealistów do 
olimpiad przedmiotowych czy egzaminu maturalnego – nie mógł 
wynikać obiektywnie osiągalny i pewny rezultat. Chodziło więc 
o wykonanie określonych czynności (szeregu powtarzających 
się czynności), bez względu na to, jaki rezultat czynność ta 
przyniesie. 

Nie

Wyrok SN z 27 sierpnia 
2013 r., II UK 26/13, 
patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl

Działania polegające na wygłoszeniu cyklu wykładów na okre-
ślony temat o cechach wykładu monograficznego, w znaczeniu 
kursu: cykl wykładów traktujących o jednym konkretnym zagad-
nieniu, mających na celu dokładne i szczegółowe przedstawienie 
określonej problematyki lub wyczerpanie zagadnienia ujętego 
w tytule, który ma cechy utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie są objęte obowiąz-
kiem ubezpieczenia społecznego. 
SN w  wyroku wskazał, że możliwa jest umowa o dzieło, której 
przedmiotem jest wygłoszenie w określonym czasie wykładu na 
określony temat, jeżeli wykładowi można przypisać cechy utworu 
i gdy odbiór dzieła następuje przez kontrolę prowadzenia wykła-
du zgodnie z syllabusem, tj. informatorem zawierającym program 
nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne 
oraz przykładowe zadania. Jeżeli wykład został przez strony okre-
ślony przez odwołanie się do wyliczenia zagadnień, które powinny 
być poruszone w jego trakcie, stanowi całość z góry oznaczoną 
i powinien być traktowany jako świadczenie jednorazowe. W uza-
sadnieniu wskazano, że twórczy charakter dzieła, jako rezultatu 
umowy, nadaje wynikającemu z niej świadczeniu formę związaną 
z zamówieniem dzieła o charakterze „autorskim”, gdy przedmio-
tem umowy jest utwór naukowy chroniony prawem autorskim 
(art. 1 ust. 1 prawa autorskiego), jego zamówieniu tradycyjnie 
odpowiada umowa o dzieło.

Tak



2 grudnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl34

ZUS 

1 2 3
 Wyrok SN z 28 sierpnia 
2014 r., II UK 12/14, 
patrz: www.ekspert3.
inforlex.pl

Wykładowca współpracował ze szkołą w różnych okresach, 
zawierając szereg umów o dzieło, dotyczących przygotowywania 
i realizacji przedmiotu etyka biznesu i etyka. Umowa o dzieło była 
zawierana na przygotowanie i realizację całego planu z danego 
przedmiotu w semestrze oraz przeprowadzenie egzaminu. Wyna-
grodzenie było ustalone w stawce godzinowej. Umowa z wykła-
dowcą była zawierana na każdy przedmiot, a wynagrodzenie 
płatne było z reguły po zakończeniu cyklu wykładów. W ramach 
zawieranych umów wykładowca przygotowywał syllabus – skrót 
informacji na temat wykładanych zagadnień z danego przedmio-
tu, przygotowania wykładu i jego przeprowadzenie. Kierownictwo 
uczelni nie ingerowało w treść wykładu. 
SN stwierdził, że nie stanowi umowy o dzieło umowa o przeprowa-
dzenie cyklu bliżej niesprecyzowanych wykładów z danej dziedzi-
ny wiedzy, których tematy pozostawiono do uznania wykładowcy, 
bowiem wskazuje to, że zamawiający nie jest zainteresowany 
określonym dziełem (utworem) intelektualnym o indywidualnym 
charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, ale przekazywaniem odbiorcom wykładu 
wiedzy z danej dyscypliny. W przypadku ocenianych umów ich 
przedmiotem było przygotowywanie i realizacja całego planu 
zajęć z przedmiotu etyka biznesu i etyka. Tak określony przedmiot 
umowy nie charakteryzuje się wymaganą cechą indywidualizują-
cą utwór (dzieło) przede wszystkim dlatego, że nawet w zarysie 
nie konkretyzuje tematu poszczególnych wykładów. Oznacza to, 
że temat wykładów pozostawiono do uznania wykonawcy, a więc 
w momencie zawierania umowy nie był on znany.

Nie

Wskazówki: co zawrzeć w umowie 
o dzieło, aby nie była kwestionowana 
przez ZUS

Wskazówka 1 – należy określić dzieło z góry, 
w umowie 

Przedmiotem umowy nie może być wygłosze-

nie wykładu z matematyki, z zakresu informaty-

ki. Temat wykładu nie może być pozostawiony do 

uznania wykładowcy. W momencie zawierania 

umowy musi być on znany. 

Wskazówka 2 – musi powstać konkretny rezultat

Umowa o dzieło musi być tak sformułowana, 

aby wynikało z niej, że powstanie w wyniku dzia-

łań przyjmującego zamówienie konkretny, indy-

widualnie oznaczony i pewny rezultat. Dziełem 

nie może być podniesienie wiedzy słuchaczy.

Wskazówka 3 –  prawa autorskie mogą być elemen-
tem świadczącym o zawarciu umowy o dzieło

Dodatkowo w przypadku wykładu możliwość 

zawarcia umowy o dzieło jest uzależniona od 

tego, czy w efekcie tej umowy powstanie utwór 

w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

Zawierając umowę o dzieło na przeprowadze-

nie wykładu, należy określić dokładnie jego 

przedmiot z odwołaniem się do przepisów prawa 

autorskiego. 

Dziełem może być również opracowanie mate-

riałów dotyczących omawianej tematyki i prze-

niesienie praw autorskich na zamawiającego ze 

wskazaniem pól eksploatacji. Taka umowa nie 

powinna zostać zakwestionowana. 

Jeżeli w ramach jednej umowy wykładowca 
zobowiązałby się do opracowania i przekazania 
materiałów, które byłyby utworem w rozumieniu 
przepisów prawa autorskiego, oraz wygłoszenia 
wykładu, to ta umowa powinna zostać uznana za 
umowę o dzieło. Oczywiście opracowane materiały 

muszą spełniać wymogi utworu. Można również 

w umowie rozdzielić wynagrodzenie na część, która 

dotyczy opracowanych materiałów, i tę, która doty-

czy samego przeprowadzenia wykładu. Wówczas 

w razie zakwestionowania takiej umowy wynagro-

dzenie należne za stworzenie dzieła (materiałów 

szkoleniowych) byłoby zwolnione od składek, 

a ewentualnie obowiązek ubezpieczeń dotyczyłby 

wynagrodzenia za samo przeprowadzenie wykładu.

Wskazówka 4 – treść umowy o dzieło nie może 
zawierać terminologii charakterystycznej 
dla umowy zlecenia

Nie należy posługiwać się terminami właści-

wymi dla umowy o świadczenie usług (np. zleca-
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zasiłek opiekuńczy ZUS

jący, przyjmujący zlecenie). Nie należy ustalać 

wynagrodzenia w stawce godzinowej oraz zawie-

rać umowy na okres: „od ... do ...”. Takie zapisy 

wskazują, że łączący strony stosunek prawny nie 

odpowiada wówczas umowie o dzieło. 

Kwestionowanie przez ZUS 
umów o dzieło
ZUS najczęściej kwestionuje zawarte umowy 

o dzieło, gdy umowa taka jest jedynym źródłem 

dochodu zatrudnionej osoby oraz gdy umowa nie 

ma charakteru jednorazowego tylko cykliczny, 

powtarzający się. 

Wydanie przez ZUS decyzji, że wykonawca ta-

kiej umowy powinien podlegać ubezpieczeniom 

społecznym jako zleceniobiorca, będzie oznaczało, 

że płatnik składek po uprawomocnieniu się tej de-

cyzji będzie zobowiązany do opłacenia za „wykła-

dowcę” składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

zdrowotne.

Aby tego uniknąć, gdy strony pozostają w sta-

łych relacjach (np. nauczyciel zatrudniony 

w szkole), najlepszym rozwiązaniem jest zawie-

ranie z wykładowcą umowy zlecenia. 

Oznacza to jednak, że od wypłacanego wyna-

grodzenia trzeba opłacać składki na ubezpiecze-

nia społeczne i zdrowotne. Zleceniobiorca, dla 

którego jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, 

z umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpie-

czeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowe-

mu. Dobrowolne jest tylko ubezpieczenie choro-

bowe. Obowiązkowa jest także składka na 

ubezpieczenie zdrowotne.

Rekomendowanym 
rozwiązaniem jest zawieranie 
umowy zlecenia na 
prowadzenie wykładów 
i szkoleń.

Możliwe jest zawarcie pomiędzy stronami wię-

cej niż jednej umowy zlecenia, jeżeli przedmiot 

każdej z tych umów będzie wyraźnie zróżnicowany. 

Wówczas obowiązek ubezpieczeń będzie istniał 

z jednej z tych umów, a z pozostałych obowiązkowa 

będzie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady te zmienią się od 1 stycznia 2016 r. 

Wówczas każda z tych umów będzie oskładko-

wana – do osiągnięcia podstawy wymiaru skła-

dek w wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę.

 ■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 6, 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1146), 
 � art. 627, 752–757 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 827),
 � art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ost. zm. 
Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016).

ANNA SZOCIŃSKA – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy ubezpieczona ma prawo do zasiłku 
opiekuńczego, jeżeli jej mąż prowadzi 
działalność gospodarczą
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego w związku 
z opieką nad chorą matką, która jest osobą leżącą. Mąż pracownicy prowadzi dzia-
łalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej, a jej siostra mieszka po sąsiedzku 
i nie pracuje. Czy w takim przypadku pracownicy należy wypłacić zasiłek opiekuń-
czy – pyta Czytelniczka z Gdyni. ea5348be-8dc5-4519-9b21-f16b78e180a8
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Jeżeli mąż Państwa pracownicy jako osoba prowadzą-

ca działalność gospodarczą nie może regulować swo-

jego czasu pracy w sposób dowolny, tj. ma ustalone 

godziny pracy, pracownicy będzie przysługiwać zasi-

łek opiekuńczy. Siostra pracownicy nie jest uważana 

za domownika mogącego sprawować opiekę nad cho-

rą, gdyż prowadzi odrębne gospodarstwo domowe.

Ponieważ mąż Państwa pracownicy jest osobą 

prowadzącą działalność gospodarczą, to rozpatru-

jąc prawo do zasiłku opiekuńczego, należy ustalić 

z pracownicą, w jaki sposób ta działalność jest 

prowadzona. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, 

jeżeli poza pracownicą, która wnioskuje o ten za-

siłek, są inni członkowie rodziny pozostający we 

wspólnym gospodarstwie domowym, mogący za-

pewnić opiekę. Aby to ustalić, pracownica jest zo-

bowiązana złożyć wniosek ZUS Z-15, w którym 

powinna wskazać wszystkie informacje niezbędne 

do wypłaty zasiłku opiekuńczego, a przede 

wszystkim, czy mąż pracownicy prowadzący dzia-

łalność gospodarczą ma ustalone godziny pracy 

czy nie. Gdy pracownica oświadczy, że mąż pro-

wadzi działalność według ustalonych godzin pra-

cy, zasiłek opiekuńczy będzie jej przysługiwał. 

Jeżeli natomiast okaże się, że działalność gospo-

darcza męża nie wymaga od niego pracy w ustalo-

nych godzinach, to zasiłek opiekuńczy nie będzie 

jej przysługiwał. W takiej sytuacji można uznać 

za domownika męża pracownicy mogącego spra-

wować opiekę nad chorą matką, ale pod warun-

kiem, że nie odmawia on sprawowania tej opieki. 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, 

jest on osobą niezobowiązaną do jej sprawowania.

Przykład
Pracownica wystąpiła w zakładzie pracy o wy-
płatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowa-
nia opieki nad chorą matką od 18 do 26 listopa-
da br. W złożonym wniosku na druku ZUS Z-15 
oświadczyła, że jej mąż prowadzi działalność 
pozarolniczą – firmę komputerową. Firma jest 
otwarta w stałych godzinach od 9.00 do 18.00. 
Poza pracownicą nie ma innego członka rodziny 
mogącego zapewnić opiekę chorej matce. 
W związku z tym pracownica ma prawo do za-
siłku opiekuńczego za wnioskowany okres.

Siostra pracownicy, mimo że nie pracuje, nie 

prowadzi z chorą matką wspólnego gospodarstwa 

domowego, tj. mieszka po sąsiedzku, ale ma inny 

adres. Zatem nie można jej uznać za domownika 

mogącego sprawować opiekę nad matką. Nawet 

pomoc siostry w sprawowaniu tej opieki nie jest 

okolicznością, która uniemożliwiałaby wypłatę 

zasiłku opiekuńczego Państwa pracownicy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie podle-

gającej ubezpieczeniu chorobowemu zarówno 

obowiązkowo, jak i dobrowolnie zwolnionej od 

obowiązku wykonywania pracy z powodu ko-

nieczności osobistego sprawowania opieki m.in. 

nad innym chorym członkiem rodziny. Za takiego 

członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, 

teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci 

w wieku powyżej 14 lat, jeżeli w okresie sprawo-

wania opieki pozostaje z ubezpieczonym we 

wspólnym gospodarstwie domowym.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli 
poza pracownikiem są inni członkowie rodziny 
pozostający we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, mogący sprawować opiekę. Obok osób cał-

kowicie niezdolnych do pracy, chorych, niespraw-

nych fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek, 

prowadzących gospodarstwo rolne, odpoczywają-

cych po pracy na nocnej zmianie czy niezobowią-

zanych do sprawowania opieki na podstawie prze-

pisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli 

odmawiają jej sprawowania, wymienia się także 

osoby prowadzące działalność pozarolniczą, które 

nie mogą regulować swojego czasu pracy w sposób 

dowolny, ponieważ mają ustalone godziny pracy.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego 

w przypadku Państwa pracownicy jest zaświad-

czenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA, 

wraz z dołączonym wnioskiem na formularzu 

ZUS Z-15.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opie-

ki nad chorym członkiem rodziny przysługuje 

przez 14 dni w roku kalendarzowym, niezależnie 

od liczby członków rodziny uprawnionych do 

tego zasiłku oraz bez względu na liczbę członków 

rodziny wymagających opieki.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 32–35 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),
 � § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określania dowodów stanowią-
cych podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1594).
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odpis na zfśs DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

JOANNA SZYSZKOWSKA – ekspert w zakresie kadr i płac

Korekta odpisu na zfśs – jak prawidłowo ją 
przeprowadzić
Do 31 grudnia 2014 r. pracodawca musi dokonać korekty odpisu na zfśs i uwzględ-
nić faktyczne zatrudnienie w tym roku. Jeżeli zatrudnienie było niższe, niż planowa-
no, pracodawca może zmniejszyć środki zfśs. Jeśli zatrudnienie było wyższe – wów-
czas musi wpłacić na konto zfśs różnicę między kwotą odprowadzoną na rachunek 
zfśs a kwotą rzeczywiście należną.

Podstawę naliczania odpisu podstawowego stano-

wi przeciętna planowana w danym roku kalenda-

rzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, sko-

rygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej 

liczby zatrudnionych. Przeciętną liczbę zatrud-

nionych wykazuje się po przeliczeniu osób za-

trudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 

na pełne etaty. Przeliczenie następuje na podsta-

wie liczby godzin pracy ustalonych w umowie 

o pracę w stosunku do obowiązującej normy.

Liczba osób zatrudnionych
Planowana liczba zatrudnionych obejmuje pra-

cowników:

■  zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymia-

rze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wy-

miar czasu pracy, na podstawie umowy o pra-

cę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczej umowy o pracę,

■  przebywających na urlopach wychowawczych.

W przeciętnej liczbie zatrudnionych nie ujmuje 

się natomiast osób przebywających na urlopach 

bezpłatnych i osób zatrudnionych na podstawie:

■  umowy o wykonywanie pracy nakładczej,

■  umowy agencyjnej,

■  umowy cywilnoprawnej.

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrud-
nionych w danym roku kalendarzowym dodaje 
się przeciętne liczby zatrudnionych w poszcze-
gólnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się 
przez 12. Zasadę tę stosuje się również do praco-

dawców działających krócej niż rok kalendarzo-

wy albo naliczających odpis na zfśs za niepełny 

rok kalendarzowy.

Jak liczyć przeciętne zatrudnienie

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świad-

czeń socjalnych nie regulują sposobu liczenia 

przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczegól-

nych miesiącach. W praktyce stosowane są meto-

dy wskazane w objaśnieniach do formularza spra-

wozdania statystycznego Z-03 (o zatrudnieniu 

i wynagrodzeniach) oraz Z-06 (o pracujących, 

wynagrodzeniach i czasie pracy), znajdujących 

się w załączniku do rozporządzenia w sprawie 

określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, 

objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz 

wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych 

stosowanych w badaniach statystycznych ustalo-

nych w programie badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2014. Zgodnie z informacjami 

tam zawartymi, metodę obliczania przeciętnego 

zatrudnienia w miesiącu należy dostosować do 

sytuacji kadrowej w jednostce. Sposób ustalania 

przeciętnej liczby zatrudnienia zależy od tego, 

czy w firmie stan zatrudnienia jest zmienny czy 

stały.

W przypadku dużej płynności kadr lub natęże-

nia zjawiska udzielania urlopów bezpłatnych na-

leży stosować metodę średniej arytmetycznej ze 

stanów dziennych w miesiącu. Osób przebywają-

cych na urlopach bezpłatnych, wychowawczych 

oraz osób otrzymujących zasiłki chorobowe, ma-

cierzyńskie i opiekuńcze nie należy liczyć do 

stanów dziennych w czasie trwania tych nieobec-

ności.

Przy stabilnej sytuacji kadrowej przeciętne za-

trudnienie w miesiącu można obliczyć:
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■  metodą uproszczoną, tj. na podstawie dwóch 

stanów dziennych (na początek i koniec mie-

siąca) podzielonych przez 2, lub

■  metodą średniej chronologicznej, obliczanej na 

podstawie sumy połowy stanu dziennego 

w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz sta-

nu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca, podzielo-

nej przez 2.

Stosując te metody, nie należy ujmować osób, 

które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym 

miesiącu przebywały na: urlopach bezpłatnych, 

wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobo-

we, macierzyńskie i opiekuńcze.

Korekta odpisu na zfśs
Naliczenie corocznego odpisu na zfśs jest doko-

nywane z uwzględnieniem planowanej, przewidy-

wanej przeciętnej liczby zatrudnionych. W prak-

tyce jednak planowana liczba zatrudnionych może 

różnić się od rzeczywistej przeciętnej liczby za-

trudnionych w danym roku kalendarzowym. 

W takiej sytuacji pracodawca powinien na koniec 

roku, czyli najpóźniej do 31 grudnia, dokonać ko-

rekty odpisu na zfśs do faktycznej przeciętnej 

liczby zatrudnionych.

Jeżeli rzeczywista przeciętna liczba zatrudnio-

nych okaże się wyższa od planowanej liczby, róż-

nica między dokonanym odpisem a odpisem na-

leżnym podlega wpłacie na rachunek funduszu do 

31 grudnia 2014 r. W odwrotnej sytuacji nadpła-

coną kwotę można wypłacić – po dokonaniu ko-

rekty – na bieżący rachunek pracodawcy.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2, 3 i 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1198),
 � § 1, 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej 
liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349),
 � § 1 i załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 
sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania 
oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowa-
nych w badaniach statystycznych ustalonych w programie 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1307).

Przykład
Spółka Alfa tworzy zfśs. W związku ze złą sytuacją finansową firmy w listopadzie i grudniu 2014 r. nastąpił 
spadek zatrudnienia. We wcześniejszym okresie zatrudnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 
21 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Ustalenia przeciętnej faktycznej liczby zatrudnionych w poszczegól-
nych miesiącach dokonano metodą uproszczoną.

Krok 1. Ustalenie planowanej liczby zatrudnionych w 2014 r.

Wyszczególnienie
Liczba zatrudnionych w poszczególnych miesiącach

Razem
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Stan na początek miesiąca 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
Stan na koniec miesiąca 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
Przeciętny stan zatrudnienia 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252

Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, przeciętne zatrudnienie w roku kalendarzowym zaplanowa-
no na 21. W związku z tym wysokość odpisu ustalono na: 21 x 1093,93 zł (odpis na zfśs na 1 pracownika) = 
22 972,53 zł.

Krok 2. Ustalenie rzeczywistej liczby zatrudnionych w 2014 r.

Wyszczególnienie
Liczba zatrudnionych w poszczególnych miesiącach

Razem
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Stan na początek miesiąca 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 245
Stan na koniec miesiąca 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 7 231
Przeciętny stan zatrudnienia 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17,5 10,5 238

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli, faktyczne przeciętne zatrudnienie w roku kalendarzowym wyniosło 
19,83 (z wyliczenia 238 : 12 = 19,83). W efekcie rzeczywisty odpis na zfśs w danym roku kalendarzowym 
powinien wynieść: 19,83 x 1093,93 zł = 21 692,63 zł.
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Czy polski pracodawca musi płacić wynagrodzenie urlopowe pracowni-
kowi, który dostał je za granicą
Oddelegowaliśmy pracownika za granicę. W kraju, w którym obecnie pracu-
je, dostał wynagrodzenie urlopowe. Czy w tej sytuacji powinniśmy je zapłacić 
jeszcze raz?
NIE. Jeśli pracownikowi delegowanemu za granicę wypłacono tam wynagrodzenie urlopowe, 

to polski pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku. Należy jednak sprawdzić wysokość 

wynagrodzenia urlopowego wypłaconego za granicą – jeśli będzie niższe, niż określają to 

polskie przepisy, pracodawca będzie musiał w Polsce dopłacić różnicę.

Czy za czas poświęcony badaniom kontrolnym pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia
Kierujemy pracownika na badania kontrolne. Będą one wykonywane na koszt 
pracodawcy i potrwają cały dzień. Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia 
za czas poświęcony badaniom?
TAK. Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne związane z wykonywaniem pracy są 

przeprowadzane na koszt pracodawcy. Oznacza to, że pracownik zachowuje prawo do wyna-

grodzenia za czas poświęcony tym badaniom. Dodatkowo pracodawca musi pokryć też koszty 

przejazdu pracownika do innej miejscowości w związku z koniecznością odbycia obowiązko-

wych badań lekarskich.

Czy staż pracy przyjmowany do obliczenia wymiaru urlopu wypoczyn-
kowego może być ustalany na podstawie oświadczenia pracownika
Nowo zatrudniony pracownik dostarczył nam swoje świadectwa ukończenia 
szkoły, ale nie dostaliśmy od niego jeszcze świadectwa pracy. Czy na podsta-
wie oświadczenia możemy ustalić wysokość przysługującego mu urlopu wypo-
czynkowego (ile lat i gdzie pracował)?
NIE. Okresy zatrudnienia, na podstawie których ustala się wielkość przysługującego pracow-

nikowi urlopu wypoczynkowego, muszą być udokumentowane świadectwami pracy, a czas 

nauki świadectwem ukończenia szkoły lub dyplomem. Bez świadectw pracy wysokość przy-

sługującego urlopu należy określić tylko i wyłącznie na podstawie przedstawionych świa-

dectw ukończenia szkoły lub uzyskanego dyplomu.

Czy lekarz może zdecydować, jaka praca jest niewskazana dla pracow-
nicy w ciąży
Pracownica w ciąży przedstawiła zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, 
że istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania przez nią pracy na 
dotychczasowym stanowisku. Praca przez nią wykonywana nie znajduje się 
w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. 
Czy mimo to musimy uwzględnić opinię lekarza?
TAK. Lekarz sprawujący opiekę pro�ilaktyczną nad pracownicą może wydać orzeczenie, 

w którym stwierdzi przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania przez nią pracy na do-

tychczas zajmowanym stanowisku pracy. Pracodawca musi uwzględnić takie orzeczenie. 

W tej sytuacji może: zmienić pracownicy warunki pracy (zgodnie ze wskazaniami lekarza),  

przenieść pracownicę do innej pracy albo zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy (jeśli 

inne możliwości nie mogą być wykorzystane).

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
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� Codzienny kontakt z Ekspertami
�  Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego
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Z WOKANDY przychód pracownika

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

Imprezy integracyjne nie stanowią 
przychodu pracownika 7423b37a-0ec1-458d-9e7c-d7c40324ed62

Zarówno sądy administracyjne, jak i organy podatkowe rozstrzygające o imprezach 
integracyjnych w kontekście przychodu pracownika muszą stosować się do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). A zatem powinny przyjmować, 
że świadczenia te nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ nie spełniają one 
wszystkich kryteriów przychodu określonych przez Trybunał Konstytucyjny (postano-
wienia NSA z 13 października 2014 r., II FPS 6/14, II FPS 7/14).

NSA rozpoznawał 13 października 2014 r. 2 pyta-

nia prawne zgłoszone przez Rzecznika Praw Oby-

watelskich i Prokuratora Generalnego, dotyczące 

imprez integracyjnych (szkoleniowo-integracyj-

nych) w kontekście wątpliwości co do uznawania 

ich przez organy podatkowe i sądy administracyj-

ne za przychód pracownika. 

Pytania prawne – co należy podkreślić – wpły-

nęły do NSA przed wydaniem przez TK wyroku 

z 8 lipca 2014 r. (K 7/13, Dz.U. z 2014 r. 

poz. 947). 

NSA orzekający w składzie 7 sędziów odmó-

wił podjęcia uchwał, ale uzasadnienia postano-

wień wydanych w tych sprawach przez NSA mają 

duże znaczenie dla praktyki prawa podatkowego 

oraz pracodawców i pracowników. NSA stwier-

dził, że po lipcowym wyroku TK – który ma cha-

rakter wyroku interpretacyjnego – nie ma już 

wątpliwości co do tego, jak oceniać imprezy inte-

gracyjne (integracyjno-szkoleniowe) w świetle 

przepisów ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof). NSA pod-

kreślił, że wyrok TK zawierający wskazania co 

do wykładni art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy

o pdof ma charakter ostateczny i powszechnie 

obowiązującą moc.

A zatem przedmiotem opodatkowania mogą 

być tylko takie nieodpłatne świadczenia praco-

dawcy, które spełniają wskazane przez TK kryte-

ria:

■  pracownik ma wyrazić zgodę na takie świad-

czenie,

■  świadczenie musi być spełnione w interesie 

pracownika (co oznacza, że gdyby pracodawca 

go nie zapewnił, pracownik sam poniósłby 

koszt nabycia takiego świadczenia) i przynosić 

mu korzyść (powiększenie aktywów lub zaosz-

czędzenie wydatku),

■  korzyść pracownika ma być wymierna i jemu 

przypisana (a nie ogółowi pracowników).

Imprezy integracyjne – jak podkreślił NSA 

– spełniają tylko pierwszy z wymienionych przez 

TK warunków (zgoda pracownika), a zatem nie 

stanowią one przychodu pracownika. Skoro TK 

stwierdził konstytucyjność art. 12 ust. 1 i art. 11 

ust. 1 ustawy o pdof, to potraktowanie przez or-

gan podatkowy lub sąd administracyjny imprezy 

integracyjnej jako przychodu pracownika powo-

dowałoby wydanie niekonstytucyjnej decyzji/wy-

roku – argumentował NSA.

Wnioski dla pracodawcy
Z postanowień NSA wypływa czytelny i katego-

ryczny przekaz co do wykładni art. 11 ust. 1 i art. 12 

ust. 1 ustawy o pdof: imprezy integracyjne – bez 
względu na to, czy pracownik wziął w nich 
udział i czy można obliczyć wartość jego 
uczestnictwa w takim spotkaniu, czy też zgłosił 
taki zamiar (a zatem pracodawca wziął go pod 
uwagę, dokonując zakupu towarów i usług na 
spotkanie integracyjne), ale w nim nie uczest-
niczył – nie stanowią przychodu pracownika. 

■



  nr 45/2014   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 41

świadczenia z zfśs PYTANIA Z FORUM

TOMASZ KOWALSKI – specjalista w zakresie prawa pracy

Ile paczek świątecznych powinno 
dostać dziecko, którego rodzice 
zatrudnieni są u tego samego 
pracodawcy 7f5f9631-44ee-4cd7-a219-13d09f91b35c

Co roku przed Bożym Narodzeniem ze środków zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych są przygotowywane paczki świąteczne dla dzieci pracowników. W na-
szej firmie zatrudniamy małżeństwo. Od obojga pracowników jest naliczany odpis 
na fundusz. Czy ich dziecko powinno dostać jedną paczkę, czy dwie? 

O tym, ile paczek świątecznych otrzyma dziecko 

małżonków będących Państwa pracownikami, de-

cyduje treść regulaminu zfśs.

Wśród osób, którym ustawa o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa 

o zfśs) daje prawo do korzystania ze świadczeń 

socjalnych finansowanych z tego funduszu, znaj-

dują się pracownicy i ich rodziny – a więc także 

ich dzieci. W praktyce dużo wątpliwości budzi 

kwestia prawa do świadczeń z zfśs (np. paczek 

świątecznych) dla dzieci pracowników w sytuacji, 

gdy oboje rodzice zatrudnieni są u tego samego 

pracodawcy. Zagadnienie to nie jest szczegółowo 

uregulowane w ustawie o zfśs. 

Zasady i warunki korzystania z usług i świad-

czeń finansowanych z zfśs oraz zasady przezna-

czania środków funduszu na poszczególne cele 

i rodzaje działalności socjalnej określa pracodaw-

ca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi 

organizacjami związkowymi (jeżeli u pracodawcy 

nie działa zakładowa organizacja związkowa, 

uzgadnia on regulamin z pracownikiem wybranym 

przez załogę do reprezentowania jej interesów).

Pracownikom – małżonkom zatrudnionym 
u tego samego pracodawcy przysługuje takie 
samo prawo do świadczeń z zfśs. To, ile paczek 
świątecznych otrzyma ich dziecko, zależy od 
treści regulaminu.

Jeżeli w regulaminie znajduje się zapis, że pra-

cownikowi przysługuje paczka świąteczna dla 

dziecka, to paczkę należy przyznać każdemu 

z małżonków. Uprawnionym do otrzymania pacz-

ki jest w tym przypadku pracownik będący rodzi-

cem dziecka. W konsekwencji oznacza to, że 

dziecko otrzyma dwie paczki. 

Jeżeli natomiast regulamin zfśs określa, że 

paczkę otrzymuje dziecko pracownika, to upraw-

nione do świadczenia jest dziecko i nie ma zna-

czenia, czy u danego pracodawcy zatrudniony jest 

tylko jeden czy oboje rodziców. W tym przypad-

ku paczka przysługuje tylko jedna. Tak więc 

w sytuacji, gdy u jednego pracodawcy zatrudnie-

ni są małżonkowie będący rodzicami, a świadcze-

nie, czyli np. paczki świąteczne dla dzieci, nie 

jest adresowane do pracowników tylko do ich 

dzieci, to nie ma podstaw do przyznawania po-

dwójnego świadczenia.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń 

oraz wysokość dopłat z zfśs uzależnione jest od 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej do korzystania z funduszu. Fakt, że 

od obojga rodziców naliczany jest odpis na zfśs, 

nie powinien mieć znaczenia przy uwzględnianiu 

prawa do świadczeń z tego funduszu.

■

PODSTAWA PRAWNA:
 � art. 2 pkt 5, art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198).
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T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń i przychodów członków rad nadzorczych.  

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Badania lekarskie na nowych zasadach i planowane zmiany w prawie pracy na 2015 r. 

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)

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
18 grudnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Karol Siergiej

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na Akademię  
dla Kadrowych

1. Omówienie zmian, które dotyczą składek opłacanych za zleceniobiorców, członków rad 
nadzorczych. Które zmiany obowiązują od stycznia 2015 r., a które od stycznia 2016 r.

2. Opłacanie składek za pracowników

3. Konsekwencje składkowe sfinansowania składek na ubezpieczenia za pracownika, zleceniobiorcę, 
byłego pracownika

4. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne

5. Składki na ubezpieczenia za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, 
macierzyńskich

6. Opłacanie składek za osoby, które równocześnie mają kilka tytułów do ubezpieczeń

7. Obowiązki płatnika w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

9. Opłacanie składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

10. Analiza ostatnich interpretacji wydanych przez ZUS

11. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników

1. Badania lekarskie pracowników według nowych zasad

2. Proponowane zmiany w zakresie zawierania umów na czas określony – projekt MPiPS

3. Proponowane zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz podsumowanie 
praktycznych skutków stosowania dotychczasowych przepisów

4. Podsumowanie praktycznych skutków zmian kodeksowych w zakresie czasu pracy, obowiązujących 
od 23 sierpnia 2013 r.

5. Omówienie najważniejszego bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego

6. Omówienie oficjalnych interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, dotyczących stosowania przepisów prawa pracy

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

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

PAKIET 2 WARSZTATÓW w cenie 800 zł




