
Dwutygodnik ISSN 1234-8325           NR INDEKSU 33278X          20 marca 2015 r.         Rok XX         CENA 76,00 zł (w tym 5% VAT)

Najciekaw
sze w

yroki z w
ynagrodzeń i interpretacje ZUS z kom

entarzem

 6 (998)

praca Zbiorowa

Najciekawsze wyroki 
z wynagrodzeń i interpretacje 
ZUS z komentarzem   

iSSN 1234-8325



W skład pakietu wchodzi 9 książek

Komplet żółtych książek – Prawo Pracy i ZUS

n  Nowe umowy zlecenia i inne umowy 
cywilnoprawne + CD

n 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r.
n Kodeks pracy z komentarzem + CD
n Zasiłki chorobowe po zmianach

n Umowy na czas określony – rewolucyjne zmiany
n 100 pytań o urlopy wypoczynkowe + CD
n 100 pytań o zmiany w prawie pracy + CD
n 100 pytań o zmiany w ZUS + CD
n Mama i tata w pracy

Cena kompletu: 
259 zł zamiast 289,00 zł

Bądź na bieżąco!

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

9 książek 
tylko 

259 zł 
zamiast 289,00



  nr 6/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 3

SpiS treści

Wstęp  ...............................................................................................................................  5

I. procedura ubIeganIa sIę o Interpretację Zus ...............................  6
	 1.	 Podmioty	uprawnione	do	uzyskania	interpretacji		.................................................... 	 6
	 2.	 Zakres	przedmiotowy	interpretacji	ZUS		.................................................................. 	 6
	 3.	 Wniosek	o	wydanie	interpretacji	.............................................................................. 	 6
	 4.	 Decyzja	ZUS		............................................................................................................ 	 9

II. omóWIenIe Wydanych InterpretacjI  ...................................................  10
	 1.	 	Podstawa	wymiaru	składek		–	składniki	wynagrodzenia	wyłączone		

z	oskładkowania		....................................................................................................... 	10
1.1.	Karnety	sportowe,	za	które	pracownicy	ponoszą	symboliczną	odpłatność	....... 	10
1.2.	Składniki	wynagrodzenia	należne	za	okres	niezdolności	do	pracy		.................. 	11
1.3.	Ustalanie	zasad	wypłaty	ekwiwalentu	za	pranie	odzieży	roboczej	a	faktyczne	

koszty	poniesione	przez	pracownika	.................................................................. 	13
1.4.	Dopłaty	z	zfśs		.................................................................................................... 	14
1.5.	Odsetki	od	nieterminowo	wypłaconego	wynagrodzenia		.................................. 	15
1.6.	Zorganizowanie	przez	pracodawcę	bezpłatnych	przejazdów	pracownikom		..... 	16
1.7.	Wynagrodzenie	za	współtworzenie	wynalazku	dla	byłego	pracownika		........... 	18

	 2.	 	Podstawa	wymiaru	składek	–	składniki	wynagrodzenia	i	świadczenia,	od	których	
należy	odprowadzić	składki		..................................................................................... 	19
2.1.	Wartości	przyznawanych	pracownikom	punktów	w	systemie	„kafeteryjnym”		

w	części	finansowanej	przez	pracodawcę		......................................................... 	19
2.2.	Ekwiwalent	za	udostępnienie	wizerunku	.......................................................... 	20
2.3.	Kupon	lunchowy	w	postaci	karty	przedpłaconej		.............................................. 	22
2.4.	Kwoty	wypłacone	z	ugody	pozasądowej	z	tytułu	roszczeń	pracowniczych	

niewynikających	z	rozwiązania	stosunku	pracy	................................................. 	23
2.5.	Nagroda	uznaniowa	za	okres	urlopu	ojcowskiego		............................................ 	25
2.6.	Ustalenie	podstawy	wymiaru	składek	zleceniobiorcy	....................................... 	26
2.7.	Wynagrodzenie	wypłacone	zaliczkowo	pracownikowi,	któremu	udzielono	

urlopu	bezpłatnego		............................................................................................ 	28
	 3.	 	Podstawa	wymiaru	–	możliwość	skorzystania	z	preferencyjnych	składek		

na	ubezpieczenia	społeczne,	ustalenie	podstawy	wymiaru	składek	przez	osobę	
prowadzącą	działalność		............................................................................................ 	29
3.1.	Wykonywanie	pracy	przez	dentystę	na	rzecz	byłego	zleceniodawcy	................ 	29
3.2.	Likwidacja	spółki	cywilnej	a	możliwość	dalszego	opłacania	„preferencyjnych”	

składek			...................................................................................................................	30
3.3.	Pomniejszenie	podstawy	wymiaru	składek	społecznych	za	okres	zasiłku	

chorobowego	...................................................................................................... 	32
	 4.	 Ustalenie	wysokości	stopy	procentowej	składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe		...... 	33

4.1.	Połączenie	spółek	............................................................................................... 	33
4.2.	Wniesienie	aportem	przedsiębiorstwa	do	spółki	............................................... 	36



20 marca 2015 r.    www.serwispp.infor.pl4

	 5.	 Podleganie	ubezpieczeniom	i	opłacanie	składek		................................................... 	37
5.1.	Kilka	umów	zlecenia		....................................................................................... 	37
5.2.	Umowa	zlecenia	w	okresie	urlopu	rodzicielskiego		......................................... 	39
5.3.	Obowiązek	ubezpieczeń	społecznych	osób	odbywających	staż	zawodowy		.... 	40
5.4.		Umowy	o	świadczenie	usług	zawarte	z	innym	podmiotem			

niż	wnioskodawca,	ale	wykonywane	na	jego	rzecz		........................................	42
5.5.		Brak	możliwości	pełnienia	funkcji	płatnika	przez	spółkę	za	wspólników		...... 	43

	 6.	 Brak	obowiązku	odprowadzania	wszystkich	składek		............................................ 	44
6.1.		Brak	obowiązku	odprowadzania	składek	za	członka	zarządu	poręczającego	

spółce	umowę	kredytu		.....................................................................................	44
	 7.	 Brak	obowiązku	ubezpieczeń	społecznych		............................................................ 	45

7.1.		Obowiązek	ubezpieczeń	zleceniobiorcy	zatrudnionego	przez	inny	podmiot	
w	ramach	stosunku	pracy		.................................................................................	45

7.2.		Brak	obowiązku	ubezpieczeń	społecznych	stypendysty	będącego	uczniem		
szkoły	ponadgimnazjalnej,	skierowanego	na	staż	organizowany		
w	ramach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	Działanie	9.2		.................	46

7.3.	Prowadzący	działalność	gospodarczą	pobierający	zagraniczną	rentę		............. 	47

III. podsumoWanIe  ...................................................................................................  48
	 1.	 Środki	odwoławcze		................................................................................................ 	48
	 2.	 Dlaczego	warto	wnosić	odwołanie	od	interpretacji	ZUS		...................................... 	50

IV. Wybrane orZecZnIctWo sn W ZakresIe WynagrodZeń ...........  51
	 	 1.	 Pobieranie	wyższego	wynagrodzenia	przez	pracownika	upadłej	spółki		.............. 	51
	 	 2.	Regulamin	wypłaty	nagród	a	umowa	o	zakazie	konkurencji		............................... 	52
	 	 3.	Dodatek	jak	za	nadgodziny	dla	pracownika	niepełnoetatowego		.......................... 	54
	 	 4.	Przeniesienie	do	innej	pracy	a	wysokość	wynagrodzenia		.................................... 	56
	 	 5.	Prawo	do	nagrody	jubileuszowej		.......................................................................... 	57
	 	 6.	Wynagrodzenie	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych		........................................ 	59
	 	 7.		Termin	przedawnienia	roszczeń	z	tytułu	wynagrodzenia		

członka	rady	nadzorczej		........................................................................................ 	60
	 	 8.	Dyskryminacja	w	zakresie	wynagradzania		........................................................... 	61
	 	 9.	Nieważność	umowy	o	zakazie	konkurencji		.......................................................... 	63
	 10.	 Prawidłowość	obliczania	wynagrodzenia	za	dyżury	medyczne		........................... 	64
	 11.	 	Ryczałty	za	noclegi	kierowcy	odbywającego	podróże		

w	transporcie	międzynarodowym		......................................................................... 	66
	 12.	 	Uwzględnienie	dodatku	zagranicznego	dla	pracownika	w	służbie	zagranicznej	

w	podstawie	wynagrodzenia	przy	ustalaniu	odszkodowania	za	niezgodne	
z	prawem	rozwiązanie	umowy	o	pracę		................................................................. 	68

	 13.	 Wynagrodzenie	za	czas	pozostawania	bez	pracy		................................................. 	70

V.  prZegląd Innych najnoWsZych orZecZeń sn   
W ZakresIe WynagrodZeń  .........................................................................  73

VI. WZory dokumentóW  ......................................................................................  76



  nr 6/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 5

NAJcieKAWSZe WYrOKi Z WYNAGrODZeŃ 
i iNterpretAcJe ZUS Z KOMeNtArZeM

Wstęp

ZUS	udziela	indywidualnych	interpretacji	tylko	na	wniosek	przedsiębiorcy.	Zakres	wyda-
wanych	indywidualnych	interpretacji	jest	ograniczony.	ZUS	nie	wyda	interpretacji	m.in.	
w	 sprawach	dotyczących:	objęcia	ubezpieczeniem	zdrowotnym,	uznania	danej	pracy	za	
pracę	w	szczególnych	warunkach	lub	o	szczególnym	charakterze,	zasad	składania	i	wy-
pełniania	dokumentów	ubezpieczeniowych,	 zasad	ustalania	właściwego	ustawodawstwa	
w	 zakresie	 zabezpieczenia	 społecznego	 na	 podstawie	 przepisów	 rozporządzenia	 Parla-
mentu	Europejskiego	i	Rady	(WE)	nr	883/2004	z	29	kwietnia	2004	r.	w	sprawie	koordy-
nacji	systemów	zabezpieczenia	społecznego	(Dz.Urz.	UE	nr	L	166/1	z	30	kwietnia	2004	r.	
z	późn.	zm.).

Przedsiębiorca	musi	przedstawić	we	wniosku	stan	faktyczny	lub	zdarzenie	przyszłe,	a	tak-
że	własne	stanowisko	w	sprawie.	Musi	więc	sam	zinterpretować	przepisy	regulujące	obowią-
zek	opłacania	składek.	Wniosek	musi	dotyczyć	indywidualnie	oznaczonej	sprawy.

Przedsiębiorca	nie	jest	związany	interpretacją,	może	się	do	niej	nie	zastosować.	Interpre-
tacja	jest	natomiast	wiążąca	dla	ZUS	i	jej	zmiana	jest	możliwa	wyłącznie	w	drodze	wznowie-
nia	postępowania.

Problematyka	wynagrodzeń	 jest	 jedną	z	częściej	występujących	w	orzecznictwie	Sądu	
Najwyższego.	Jednym	z	istotnych	zagadnień	rozstrzyganych	ostatnio	przez	SN	była	kwestia	
ryczałtów	za	noclegi	dla	kierowców.	Od	czerwca	2014	r.	kolejne	orzeczenia	potwierdzają,	że	
odpoczynek	 nocny	 kierowcy	 w	 kabinie	 samochodu	 ciężarowego	 nie	 zwalnia	 pracodawcy	
z	obowiązku	wypłaty	ryczałtu	za	nocleg.

W	innym	ważnym	orzeczeniu	SN	zajął	się	prawem	pracownika	zatrudnionego	na	część	
etatu	do	rekompensaty	za	przekroczenie	ustalonego	w	umowie	o	pracę	wymiaru	godzin	pra-
cy.	Z	orzeczenia	wynika,	że	zatrudniając	pracownika	na	część	etatu,	w	umowie	o	pracę	strony	
powinny	ustalić	dopuszczalną	liczbę	godzin	pracy	ponad	ustalony	wymiar	czasu	pracy,	któ-
rych	przekroczenie	uprawnia	pracownika	do	dodatku	do	wynagrodzenia	jak	za	godziny	nad-
liczbowe.	 Jeśli	 strony	nie	ustalą	 limitu	godzin	ponadwymiarowych,	 to	pracownikowi	będą	
przysługiwały	 dodatki	 dopiero	 po	 przekroczeniu	 ogólnych	 norm	 czasu	 pracy	 określonych	
w	Kodeksie	pracy.

Oprócz	tych	orzeczeń	SN	przedstawimy	także	inne,	dotyczące	m.in.:
■■ 	pobierania	wyższego	wynagrodzenia	przez	pracownika	upadłej	spółki,
■■ 	prawa	do	nagrody	jubileuszowej,
■■ 	dyskryminacji	w	zakresie	wynagradzania,
■■ 	prawidłowości	obliczania	wynagrodzenia	za	dyżury	medyczne.

Wskazane	 orzecznictwo	 pomoże	 pracodawcom	 w	 rozwiązywaniu	 często	 spotykanych	
problemów	związanych	z	wynagradzaniem	pracowników.
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i. procedura ubiegania się o interpretację ZUS

1. Podmioty uprawnione do uzyskania interpretacji 
Wniosek	o	wydanie	przez	ZUS	interpretacji	indywidualnej	może	złożyć	przedsiębiorca	(oso-
ba	fizyczna	lub	prawna),	działając	we	własnym	imieniu	lub	przez	pełnomocnika	(art.	4	usta-
wy	z	2	lipca	2004	r.	o	swobodzie	działalności	gospodarczej).

Oprócz	 przedsiębiorców	 –	 osób	 prowadzących	 działalność	 gospodarczą	 na	 podstawie	
wpisu	do	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	Działalności	Gospodarczej	(CEIDG),	do	uzy-
skania	 indywidualnej	 interpretacji	 ZUS	 uprawnione	 są	 również	 spółki	 prawa	 handlowego	
oraz	inne	podmioty	wpisane	do	Krajowego	Rejestru	Sądowego	(KRS).	W	imieniu	przedsię-
biorcy	–	osoby	prawnej	o	interpretację	występują	osoby	upoważnione	do	reprezentacji	pod-
miotu,	wskazane	w	KRS,	albo	ustanowieni	w	tym	celu	pełnomocnicy.	

   przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie 
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

2. Zakres przedmiotowy interpretacji ZUS
ZUS	wydaje	interpretacje	w	sprawach	(art.	83d	ustawy	z	17	października	1998	r.	o	systemie	
ubezpieczeń	społecznych;	dalej	ustawa	systemowa):

■■ obowiązku	podlegania	ubezpieczeniom	społecznym,
■■ zasad	obliczania	składek	na	ubezpieczenia	społeczne,	ubezpieczenie	zdrowotne,	Fundusz	

Pracy	(FP)	oraz	Fundusz	Gwarantowanych	Świadczeń	Pracowniczych	(FGŚP)	i	Fundusz	
Emerytur	Pomostowych	(FEP),	

■■ podstawy	wymiaru	tych	składek.	
ZUS	nie	wydaje	interpretacji	dotyczących	ustalania	właściwego	ustawodawstwa	w	zakre-

sie	zabezpieczenia	społecznego	w	świetle	przepisów	rozporządzeń	unijnych,	tj.	rozporządze-
nia	Parlamentu	Europejskiego	 i	Rady	(WE)	nr	883/2004	z	29	kwietnia	2004	r.	w	sprawie	
koordynacji	 systemów	 zabezpieczenia	 społecznego	 (Dz.Urz.	 UE	 	 L	 166/1	 z	 30	 kwietnia	
2004	r.	ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	(EWG)	nr	1408/71	z	14	czerwca	1971	r.	w	sprawie	
stosowania	systemów	zabezpieczenia	społecznego	do	pracowników	najemnych,	osób	prowa-
dzących	działalność	na	własny	rachunek	i	do	członków	ich	rodzin	przemieszczających	się	we	
Wspólnocie	(Dz.Urz.	WE	L	149	z	5	lipca	1971	r.	ze	zm.).	

3. Wniosek o wydanie interpretacji
Wniosek	 o	 wydanie	 pisemnej	 interpretacji	 przez	 ZUS	 może	 dotyczyć	 wyłącznie	 zakresu	
i	sposobu	zastosowania	przepisów,	z	których	wynika	obowiązek	świadczenia	przez	przedsię-
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biorcę,	będącego	wnioskodawcą,	daniny	publicznej	oraz	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	
lub	zdrowotne	w	indywidualnej	sprawie	przedsiębiorcy	(art.	10	ust.	1	ustawy	o	swobodzie	
działalności	gospodarczej).

We	wniosku	o	wydanie	interpretacji	można	wskazać	zarówno	zaistniały	obecnie	stan	fak-
tyczny,	jak	i	stan	przyszły.	Składając	wniosek,	przedsiębiorca	musi	ponadto:

■■ podać	swoje	dane	identyfikacyjne	(w	przypadku	przedsiębiorcy	–	osoby	fizycznej	będą	
to:	 imię	 i	 nazwisko	 oraz	 nazwa,	 pod	 którą	 jest	 prowadzona	 działalność,	 oraz	 NIP;	
a	w	przypadku	osoby	prawnej	–	nazwa	i	numery	NIP	i	KRS)	oraz	adres,

■■ przedstawić	własne	stanowisko	w	sprawie,	w	której	wnosi	o	wydanie	interpretacji,
■■ wnieść	opłatę	w	wysokości	40	zł.

Wypełniony wzór wniosku o wydanie interpretacji (na podstawie wniosku 
dostępnego na: www.zus.pl) 

Szczecin, 16.02.2015 r. 

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ1

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
 Oddział w Gdańsku 

I. Dane wnioskodawcy: 

Firma przedsiębiorcy: ROBO-NET s.k. 

Siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy: ul. Piłsudskiego 13,  
70-420 Szczecin 

Adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres za-
mieszkania przedsiębiorcy lub adres ustanowionego pełnomocnika: 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 

9 9 9 8 8 8 7 7 6 6

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

0 1 2 3 4 5 6
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Wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego: 

Od 30 styczna tego roku Spółka zatrudniła na podstawie umowy o świadczenie usług osobę prowa-
dzącą działalność gospodarczą. Prowadzący firmę wystawia nam faktury za wykonanie tej umowy. 
Czy tę osobę należy zgłosić do ubezpieczeń w ZUS i opłacać za nią składki? Jeśli tak, to jakie? 

II. Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie: 

Należy przedstawić stanowisko co do zakresu i sposobu zastosowania wskazanych przepisów 
prawnych w przedstawionym wyżej stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. 

Od 30 stycznia 2015 r. nie musimy zgłaszać tej osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego ani opłacać składek na te ubezpieczenia, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych, bowiem osoba ta podlega ubezpieczeniom jako osoba 
prowadząca działalność i umowę zawartą z naszą Spółką wykonuje w ramach tej działalności, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 Janusz Sawicki
 wspólnik 

 Monika Rabarbar
 prokurent 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej2

1
  Zgodnie z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015  r. poz.  125), 
Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, 
zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek

2
  W przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika 
prawo do występowania z wnioskiem w imieniu wnioskodawcy

Stanowiska	ZUS	w	trybie	pisemnej	interpretacji	nie	uzyskają	podmioty	będące:
■■ gminami	i	występującymi	w	ich	imieniu	urzędami,
■■ innymi	urzędami	państwowymi	i	samorządowymi,	
■■ zakładami	opieki	zdrowotnej,
■■ placówkami	oświatowymi	oraz	szkołami	wyższymi,	
■■ oddziałami	przedsiębiorstw	zagranicznych,
■■ stowarzyszeniami,	fundacjami	i	związkami	niewpisanymi	do	działu	przedsiębiorców	KRS.	

Poza	zakresem	interpretacji	wydawanych	przez	ZUS	pozostają	takie	zagadnienia,	jak:
■■ podleganie	i	obejmowanie	ubezpieczeniem	zdrowotnym	(interpretacje	wydaje	NFZ),	
■■ zasady	składania	i	wypełniania	dokumentów	ubezpieczeniowych,
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■■ uznanie	danej	pracy	za	pracę	w	szczególnych	warunkach	lub	o	szczególnym	charakterze,	
■■ prawo	do	świadczeń	emerytalno-rentowych	oraz	zasiłków.

jeżeli w imieniu przedsiębiorcy występuje pełnomocnik, powinien on również złożyć 
wraz z wnioskiem odpowiednie pełnomocnictwa i ewentualnie wskazać swój adres, na 
który powinna zostać doręczona decyzja. W	przypadku	gdy	z	wnioskiem	występuje	osoba	
prawna,	wniosek	w	 jej	 imieniu	muszą	złożyć	 (podpisać)	osoby	upoważnione.	 Jeśli	 są	one	
uwidocznione	w	KRS,	nie	muszą	składać	żadnego	dodatkowego	dokumentu.	Za	każdy	stan	
faktyczny	lub	przyszły	wnosi	się	opłatę	w	wysokości	40	zł.	Jeśli	we	wniosku	jest	zawarty	
więcej	niż	jeden	stan	faktyczny	lub	zdarzenie	przyszłe,	opłatę	należy	wnieść	w	wysokości	
stanowiącej	wielokrotność	przedstawionych	stanów	lub	zdarzeń.

4. Decyzja ZUS 

ZUS	wydaje	interpretację	w	formie	decyzji,	od	której	przysługuje	odwołanie	do	właściwego	
sądu	ubezpieczeń	społecznych.	Jest	ona	wiążąca	wobec	organu	wydającego,	czyli	ZUS,	na-
tomiast	 nie	 jest	 wiążąca	 dla	 przedsiębiorcy	 (tzn.	 nie	 musi	 się	 do	 niej	 zastosować).	 Jeżeli	
w	terminie	30	dni	od	otrzymania	kompletnego	i	opłaconego	wniosku	ZUS	nie	wyda	decyzji,	
to	będzie	on	związany	stanowiskiem	wyrażonym	we	wniosku	przedsiębiorcy.	

Rozstrzygnięcie	w	sprawie	interpretacji	może	przybrać	formę:
■■ uznania	stanowiska	przedsiębiorcy	za	prawidłowe,
■■ uznania	stanowiska	za	nieprawidłowe,
■■ odmowy	wydania	interpretacji	–	w	sytuacji,	gdy	został	złożony	wniosek	o	interpretację	

w	 przedmiocie	 nienależącym	 do	 zakresu,	 który	 jest	 objęty	 pisemnymi	 interpretacjami	
ZUS,	bądź	z	wnioskiem	nie	wystąpił	przedsiębiorca.	

Interpretacje	ZUS	wydają	2	oddziały:	w	Gdańsku	i	w	Lublinie,	dla	wnioskodawców	wła-
ściwych	terytorialnie	dla	danego	oddziału.	Dane	oddziałów	ZUS:

■■ ZUS	O/Gdańsk,	80-748	Gdańsk,	ul.	Chmielna	27/33,	nr	rachunku	bankowego:	26	1020	
5590	0000	0902	8090	1015	(PKO	BP	SA	I	Regionalny	Oddział	Korporacyjny	w	Warsza-
wie	I	Centrum	Korporacyjne	w	Warszawie),

■■ ZUS	O/Lublin,	20-601	Lublin,	ul.	T.	Zana	36–38c,	nr	rachunku	bankowego:	61	1020	5590	
0000	0302	8160	1019	 (PKO	BP	SA	 I	Regionalny	Oddział	Korporacyjny	w	Warszawie	
I	Centrum	Korporacyjne	w	Warszawie).

Obowiązek	publikowania	interpretacji	indywidualnych	przez	ZUS	na	stronie	www.zus.pl/
bip	został	wprowadzony	od	1	stycznia	2013	r.	Interpretacje	wydane	przez	ZUS	publikujemy	
również	na	stronie	www.inforrb.pl.	Należy	jednak	pamiętać,	że	płatnicy	mają	dostęp	do	wyda-
nych	przez	ZUS	interpretacji,	ale	nie	mają	wiedzy,	czy	od	danej	interpretacji	zostało	wniesione	
odwołanie	i	czy	decyzja	ZUS	nie	została	w	wyniku	odwołania	zmieniona	przez	sąd.	Obecnie	
ZUS	stoi	na	stanowisku,	że	obowiązujące	przepisy	nie	obligują	go	do	informowania	o	wyro-
kach	sądów	w	sprawach	z	odwołań	od	interpretacji,	nawet	 jeżeli	w	wyniku	orzeczenia	sądu	
stanowisko	organu	zostało	uznane	za	nieprawidłowe.	korzystając z interpretacji opublikowa
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nych na stronie Zus, trzeba mieć zatem świadomość, że prezentowana tam wykładnia 
może nie być ostateczna, a interpretacja może zostać zmieniona przez sąd w wyniku odwo
łania wniesionego przez przedsiębiorcę. 

Wyjaśnienia ZUS z 5 lutego 2013 r. w sprawie obowiązku publikacji 
interpretacji indywidualnych

Stosownie do art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej wydane interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wyda-
nie interpretacji. Oznacza to, iż interpretacje publikowane są niezwłocznie po ich wydaniu, nieza-
leżnie od tego, czy zostały zaskarżone przez wnioskodawcę. 
Jednocześnie informujemy, że nie istnieje regulacja obligująca Zakład do publikowania informa-
cji o orzeczeniach sądowych wydanych w sprawach z odwołań od pisemnych interpretacji.

Paulina Bieniek
Biuro Prasowe ZUS

ii. Omówienie wydanych interpretacji 

1.  Podstawa wymiaru składek – składniki wynagrodzenia  
wyłączone z oskładkowania

1.1. Karnety sportowe, za które pracownicy ponoszą symboliczną odpłatność

interpretacja indywidualna ZUS z 18 stycznia 2013 r.,  
znak*: Di/200000/451/42/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka z o.o. zamierza przekazy-
wać pracownikom karnety i inne 
częściowo nieodpłatne świadcze-
nia pozapłacowe za symboliczną 
opłatę ponoszoną przez pracow-
nika. Zostanie to uregulowane 
w regulaminie wynagradzania 
obowiązującym w Spółce.

Zdaniem płatnika, częściowe 
dofinansowanie przez pracodawcę 
karnetów sportowych oraz innych 
(częściowo) nieodpłatnych świad-
czeń pozapłacowych w formie 
uprawnienia pracownika po ce-
nach niższych niż detaliczne będzie 
wynikało w przyszłości z zapisów 
regulaminu wynagradzania. Będzie 
miał zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 26 
rozporządzenia składkowego, 
tj. nie będą one stanowić podstawy 
wymiaru składek.

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpretację 
ZUS uznał za prawidłowe.

*		Wybrane	interpretacje	ZUS	mogą	zawierać	inny	skrót	przed	numerem	decyzji,	 tj.	zamiast	„DI”	–	„WPI”.	
Do	celów	wyszukiwania	interpretacji	na	stronie	www.zus.pl	przyjęto	numerację	rozpoczynającą	się	od	„DI”.
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Wnioskodawca	 wskazał,	 że	 kupuje	 pracownikom	 karnety	 sportowe	 i	 inne	 nieodpłatne	
świadczenia	pozapłacowe.	Wartość	tych	świadczeń	podlega	w	całości	sfinansowaniu	ze	środ-
ków	obrotowych	i	stanowi	przychód	pracownika	w	rozumieniu	przepisów	o	podatku	docho-
dowym	od	osób	fizycznych.	Stanowi	on	podstawę	wymiaru	składek	pracownika.	W	przyszło-
ści	zamierza	jednak	uregulować	w	regulaminie	wynagradzania	przekazywanie	pracownikom	
karnetów	i	innych	świadczeń	za	symboliczną	opłatę	ponoszoną	przez	pracownika.	

ZUS	wskazuje,	że	zgodnie	z	przepisami	ustawy	systemowej	do	podstawy	wymiaru	skła-
dek	 wchodzi	 każda	 wypłata	 i	 świadczenie	 rzeczowe	 uznane	 za	 przychód	 pracownika	
w	myśl	przepisów	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.	Wyjątkiem	są	przychody	
wymienione	 w	 rozporządzeniu	 Ministra	 Pracy	 i	 Polityki	 Socjalnej	 z	 18	 grudnia	 1998	 r.	
w	 sprawie	 szczegółowych	 zasad	 ustalania	 podstawy	 wymiaru	 składek	 na	 ubezpieczenia	
emerytalne	i	rentowe;	dalej:	rozporządzenie	składkowe.	Wśród	nich	znajdują	się	m.in.	ko-
rzyści	materialne	wynikające	z	układów	zbiorowych	pracy,	 regulaminów	wynagradzania	
lub	przepisów	o	wynagradzaniu,	polegające	na	uprawnieniu	do	zakupu	po	cenach	niższych	
niż	detaliczne	niektórych	artykułów,	przedmiotów	lub	usług	(§	2	ust.	1	pkt	26	rozporządze-
nia	składkowego).	

Wnioski dla pracodawcy
Możliwość	 skorzystania	 z	 tego	 przepisu	 rozporządzenia	 wobec	 korzyści	 materialnych,	
tj.	świadczeń	niepieniężnych	znajdujących	ucieleśnienie	w	zakupie	przez	pracodawców	na	
rzecz	pracowników	częściowo	finansowanych	przez	nich	karnetów	sportowych,	kart	medycz-
nych	i	innych,	jest	obwarowana	następującymi	warunkami:

■■ zakup	artykułu,	przedmiotu	lub	usługi	nastąpi	po	cenie	niższej	niż	detaliczna,
■■ zostanie	uregulowana	w	przepisach	wewnątrzzakładowych.

Za	wewnątrzzakładowe	przepisy	o	wynagradzaniu	uznaje	się	układy	zbiorowe	pracy,	re-
gulaminy	wynagradzania,	inne	wewnątrzzakładowe	przepisy	o	wynagradzaniu.

1.2. Składniki wynagrodzenia należne za okres niezdolności do pracy 

interpretacja indywidualna ZUS z 23 października 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/1385/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka opłaca za pracowników 
świadczenia w naturze (nieobliga-
toryjne) – ubezpieczenie na życie 
i opiekę medyczną, również za czas 
zwolnienia lekarskiego. Udzielanie 
tych świadczeń nie zostało uregulo-
wane w obowiązującym regulami-
nie wynagradzania. Pracownikowi 
nie przysługuje roszczenie o wy-
płatę (udzielenie) tych świadczeń. 
Spółka nie ma zawartego układu 
zbiorowego pracy. 

Wartość tych świadczeń płatnik 
wlicza do przychodu pracownika 
i do podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne. 

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpreta-
cję ZUS uznał za prawidłowe.
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Z	podstawy	wymiaru	składek	są	wyłączone	m.in.	składniki	wynagrodzenia,	do	których	
pracownik	ma	prawo	w	okresie	pobierania	wynagrodzenia	za	czas	niezdolności	do	pracy,	
zasiłku	 chorobowego,	 macierzyńskiego,	 opiekuńczego,	 świadczenia	 rehabilitacyjnego,	
w	myśl	postanowień	układów	zbiorowych	pracy	lub	przepisów	o	wynagradzaniu,	 jeżeli	są	
one	wypłacane	za	okres	pobierania	tego	wynagrodzenia	lub	zasiłku	(§	2	ust.	1	pkt	24	rozpo-
rządzenia	składkowego).	W	omawianej	interpretacji	ZUS	wskazał,	że	zwolnienie	to	przysłu-
guje	 płatnikowi,	 ale	 tylko	 pod	 pewnymi	 warunkami,	 których	 przedsiębiorca	 występujący	
z	wnioskiem	–	jak	sam	podkreślił	–	nie	spełnia.	W	celu	zastosowania	zwolnienia	ze	składek	
konieczne	jest,	aby	pracodawca	uregulował	w	układzie	zbiorowym	pracy	lub	w	przepisach	
o	wynagradzaniu	przysługujące	pracownikowi	prawo	do	tych	składników	za	okres	niezdolno-
ści	do	pracy,	zasiłku	chorobowego,	macierzyńskiego,	opiekuńczego,	świadczenia	rehabilita-
cyjnego.	Dotyczy	to	również	innych	składników	wynagrodzenia	wypłacanych	w	okresie	po-
bierania	zasiłków,	np.	dodatku	funkcyjnego.	

Przykład
 Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w spółce z o.o. pracownicy na okre-
ślonych stanowiskach mają prawo do dodatku funkcyjnego w pełnej wysokości również za 
miesiące pobierania świadczeń za czas niezdolności do pracy. Pracownik, który przez część 
lutego 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, otrzymał dodatek funkcyjny za cały ten mie-
siąc. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tej osoby jest wyłączona 
część dodatku funkcyjnego przysługująca za okres choroby. Część dodatku funkcyjnego na-
leżna za pozostały okres (tj. za okres, kiedy pracownik nie pobierał wynagrodzenia za czas 
choroby, zasiłku lub świadczenia) stanowi podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenia 
społeczne. 

Wyłączenie	to	ma	zastosowanie	tylko	wówczas,	gdy	prawo	pracownika	do	składnika	wy-
nagrodzenia	wynika	z	postanowień	układów	zbiorowych	pracy	lub	przepisów	o	wynagradza-
niu.	Dotyczy	więc	 takich	składników,	które	przysługują	w	okresie	choroby	czy	pobierania	
zasiłków,	a	niewypłacenie	ich	przez	pracodawcę	spowoduje,	że	pracownik	będzie	mógł	wy-
stąpić	z	roszczeniem	o	ich	wypłatę.

Wnioski dla pracodawcy
Aby	wartość	 świadczeń	w	postaci	 polisy	–	ubezpieczenia	na	 życie	 lub	karnetu	na	opiekę	
medyczną	mogły	być	zwolnione	z	oskładkowania	za	czas	choroby	pracownika,	pracodawca 
musi uregulować tę kwestię albo w układzie zbiorowym pracy, albo w obowiązujących 
w zakładzie pracy przepisach o wynagradzaniu	(np.	w	regulaminie	wynagradzania).	Wy-
łączeniu	z	podstawy	wymiaru	składek	za	dany	miesiąc	będzie	wówczas	podlegać	część	jego	
wartości	pieniężnej,	ustalona	proporcjonalnie	do	okresu,	w	którym	uprawniony	przebywał	na	
zwolnieniu	lekarskim.	W	razie	niewypłacenia	składnika	za	okres	niezdolności	do	pracy	za-
trudnionym	będzie	przysługiwać	roszczenie	o	jego	wypłatę.
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1.3.  Ustalanie zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej  
a faktyczne koszty poniesione przez pracownika

interpretacja indywidualna z 18 października 2013 r.,  
znak: Di/200000/451/1394/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Pracodawca zamierza wprowadzić 
wypłatę ekwiwalentu pieniężnego 
z tytułu rekompensaty za środki higie-
ny osobistej i pranie odzieży roboczej. 
Wysokość ekwiwalentu jest uzależ-
niona od charakteru pracy i ustalona 
na podstawie przepisów bhp oraz 
Kodeksu pracy (tj. ekwiwalent będzie 
uwzględniał wyłącznie koszty faktycz-
nie ponoszone w związku z praniem 
odzieży roboczej). Odzwierciedleniem 
poniesionych kosztów byłoby oświad-
czenie składane przez pracownika 
na piśmie.

Zdaniem płatnika, koszt ekwiwa-
lentu powinien zostać wyłączony 
z podstawy wymiaru składek, 
ponieważ pracodawca ma obo-
wiązek zapewnić pranie odzieży 
roboczej zgodnie z art. 2379 
Kodeksu pracy.

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
prawidłowe. Jednocześnie ZUS 
odmówił wydania interpretacji 
w części dotyczącej dokumento-
wania wysokości poniesionych 
przez pracownika kosztów na 
pranie odzieży roboczej.

Ze	 składek	 na	 ubezpieczenia	 społeczne	 są	 wyłączone	 wartości	 świadczeń	 rzeczowych	
wynikających	z	przepisów	o	bezpieczeństwie	i	higienie	pracy	oraz	ekwiwalenty	za	te	świad-
czenia	wypłacane	zgodnie	z	przepisami	wydanymi	przez	Radę	Ministrów	 lub	właściwego	
ministra,	a	także	ekwiwalenty	pieniężne	za	pranie	odzieży	roboczej,	używanie	odzieży	i	obu-
wia	własnego	zamiast	roboczego	(§	2	ust.	1	pkt	6	rozporządzenia	składkowego).	ZUS,	doko-
nując	 interpretacji,	 oparł	 się	 na	 wykładni	 językowej	 zwrotu	 „ekwiwalent”,	 sięgając	 do	
„Współczesnego	słownika	języka	polskiego”	(B.	Dunaj,	Warszawa	2007).	Ustalił,	że	oznacza	
to	„rzecz	zastępującą	 rzecz	o	 równej	wartości,	odpowiednik,	 równoważnik”.	 Jednocześnie	
ZUS	uchylił	się	od	rozstrzygnięcia	w	zakresie	dokumentowania	przez	pracownika	poniesio-
nych	kosztów	(byłoby	to	oświadczenie	składane	na	piśmie).	

Wnioski dla pracodawcy
Możliwość	zwolnienia	ze	składek	jest	przyznana	przychodom	pracowniczym	stanowiącym	
zwrot	faktycznie	poniesionych	przez	nich	kosztów	wypłacanym	przez	pracodawcę,	pod	wa-
runkiem	 że	 odpowiadają	 rzeczywistym	 nakładom	 poniesionym	 przez	 pracowników.	 Nie	
może	to	być	zatem	kwota	np.	ustalonego	z	góry	przez	pracodawcę	ryczałtu.

ZUS	nie	wyda	 interpretacji	przepisów	nieleżących	w	zakresie	 i	 sposobie	zastosowania	
przepisów,	z	których	wynika	obowiązek	świadczenia	przez	wnioskodawcę	składek	na	ubez-
pieczenia	społeczne.	W	tym	przypadku	przepisy	rozporządzenia	składkowego	nie	określają	
sposobu	dokumentowania	ponoszenia	kosztów	przez	pracowników.	Te	kwestie	nie	są	również	
uregulowane	w	przepisach	ustawy	z	26	czerwca	1974	r.	–	Kodeks	pracy	(dalej:	k.p.)	i	w	prze-
pisach	wykonawczych	dotyczących	bhp,	np.	w	rozporządzeniu	Ministra	Pracy	i	Polityki	So-
cjalnej	z	26	września	1997	r.	w	sprawie	ogólnych	przepisów	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy.	
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Oznacza	to,	że	sposób	dokumentowania	kosztów	ponoszonych	przez	pracownika	pozostaje	
w	uznaniu	pracodawcy	–	można	hipotetycznie	założyć,	że	ZUS	zakwestionuje	wyłączenie,	
jeżeli	uzna,	że	sposób	dokumentacji	przyjęty	przez	pracodawcę	jest	niewłaściwy.	ZUS	nie	
wyda	jednak	w	tej	sprawie	wiążącej	interpretacji.

  Wyłączeniu z oskładkowania podlega ryczałt wypłacany za pranie 
odzieży roboczej. 

1.4. Dopłaty z zfśs

interpretacja indywidualna z 9 lipca 2013 r.,  
znak: Di/200000/451/878/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Pracodawca poinformował, że 
od 28 maja 2013 r. wprowadził 
nowe zasady podziału środków 
zfśs na świadczenia urlopowe. Ich 
wysokość będzie uzależniona od 
wysokości dochodu przypadające-
go na członka rodziny pracownika 
(wprowadzono 4 kwoty wysokości 
świadczenia). W celu uzyskania 
świadczenia pracownicy muszą 
złożyć oświadczenia o wysokości 
średnich dochodów brutto na 
członka rodziny pracownika. 

Zdaniem płatnika opisany we 
wnios ku sposób podziału środków 
zfśs na 2013 r. i kolejne lata w pra-
widłowy sposób ujmuje kryterium 
socjalne. Świadczenia przyznane 
z zfśs mogą być tym samym 
zwolnione ze składek (zgodnie 
z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 
składkowego).

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpreta-
cję ZUS uznał za prawidłowe. Jed-
nocześnie ZUS odmówił wydania 
interpretacji w części dotyczącej 
potwierdzenia prawidłowości 
sposobu podziału  
środków zfśs.

Świadczenia	sfinansowane	ze	środków	zfśs	są	wyłączone	ze	składek	na	ubezpieczenia	
społeczne	pod	warunkiem,	że	spełniają	wymagania	działalności	socjalnej.	

Działalność	socjalna	to	–	zgodnie	z	art.	2	pkt	1	ustawy	z	4	marca	1994	r.	o	zakładowym	
funduszu	świadczeń	socjalnych	(dalej:	ustawa	o	zfśs)	–	usługi	świadczone	przez	pracodaw-
ców	na	rzecz:

■■ różnych	form	wypoczynku,	
■■ działalności	kulturalno-oświatowej,	
■■ działalności	sportowo-rekreacyjnej,	
■■ opieki	nad	dziećmi	w	żłobkach,	klubach	dziecięcych,	sprawowanej	przez	dziennego	opie-

kuna	lub	nianię,	w	przedszkolach	oraz	innych	formach	wychowania	przedszkolnego,	
■■ udzielania	 pomocy	 materialnej	 –	 rzeczowej	 lub	 finansowej,	 a	 także	 zwrotnej	 lub	 bez-

zwrotnej	pomocy	na	cele	mieszkaniowe	na	warunkach	określonych	umową.

Wnioski dla pracodawcy
Przyznawanie	ulgowych	usług	i	świadczeń	oraz	wysokość	dopłat	z	zfśs	uzależnia	się	od	sy-
tuacji	życiowej,	rodzinnej	i	materialnej	osoby	uprawnionej	do	korzystania	z	Funduszu	(art.	8	
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ust.	1	ustawy	o	zfśs).	Oznacza	to,	że	świadczenie	z	zfśs	przyznane	wszystkim	uprawnionym	
w	jednakowej	wysokości	nie	jest	zwolnione	ze	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	i	zdrowot-
ne.	Z	podstawy	wymiaru	składek	nie	będą	wyłączone	także	świadczenia	sfinansowane	z	zfśs,	
które	zostały	przyznane	bez	prawidłowego	zbadania	sytuacji	życiowej,	rodzinnej	i	material-
nej	uprawnionego.	ZUS	uchyla	się	jednak	od	rozstrzygnięcia,	jaki	sposób	przyznawania	tych	
świadczeń	będzie	prawidłowy	i	będzie	stanowił	podstawę	do	skorzystania	ze	świadczenia.	
Mimo	że	organ	nie	udzieli	w	tym	zakresie	wiążącej	odpowiedzi	w	formie	interpretacji	indy-
widualnej,	to	jednak	w	toku	kontroli	może	zakwestionować	sposób	przyznawania	świadczeń	
z	zfśs,	a	tym	samym	zasadność	zastosowanego	przez	płatnika	zwolnienia	składkowego.	Wów-
czas	jedyną	drogą	dla	płatnika	będzie	odwołanie	się	od	decyzji	ZUS	do	sądu.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego stanowiące podstawę interpretacji 
indywidualnej ZUS z 9 lipca 2013 r.

Orzeczenie SN Teza wyroku

Wyrok SN  
z 20 sierpnia 2001 r., 
I PKN 579/00

Kryterium socjalne przyjęte przez ustawodawcę prowadzi do wniosku, że nie może 
nastąpić przyznanie ogółowi pracowników świadczeń w jednakowej wysokości, 
według zasady „każdemu po równo”. Jest mało prawdopodobne, aby dwie osoby 
pozostawały w takiej samej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej uzasadniającej 
taką samą pomoc socjalną. 

Wyrok SN  
z 16 września 2009 r., 
I UK 121/09

Przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokości dopłat z zfśs musi być uzależnione 
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu i nawet 
zapisy zawarte w regulaminie świadczeń socjalnych nie mogą zmienić tej zasady. 

1.5. Odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia

interpretacja indywidualna z 4 października 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/1121/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka z o.o., wykonując wyrok 
sądu pracy, wypłaciła pracowni-
kowi zaległe wynagrodzenie wraz 
z zasądzonymi odsetkami. 

Zdaniem płatnika, odsetki wypłacone 
w związku z wyrokiem nie powin-
ny stanowić podstawy wymiaru 
składek, chociaż nie zostały wprost 
wskazane w rozporządzeniu składko-
wym. Powołał się on na stanowisko 
zawarte w dołączonym do wniosku 
piśmie ZUS z 7 marca 2001 r. (znak: 
FUu 077–7101), w którym ZUS 
stwierdził, że mimo występowania 
pewnego związku takich odsetek 
z zatrudnieniem w ramach stosunku 
pracy brakuje dostatecznych pod-
staw prawnych do obciążania tych 
odsetek składkami na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne.

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
prawidłowe. Jednocześnie ZUS 
odmówił wydania interpretacji 
w części dotyczącej rozstrzy-
gnięcia, czy wartość odsetek od 
nieterminowo wypłaconego wy-
nagrodzenia stanowi przychód 
ze stosunku pracy w rozumieniu 
przepisów o pdof.
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Oddział	ZUS,	uznając	stanowisko	Spółki	za	prawidłowe,	uzasadniał	 je	m.in.	 tym,	że	 takie	
odsetki są odrębną kategorią świadczeń, mającą co prawda swoje pochodzenie w stosunku 
pracy, ale o samodzielnym charakterze wynikającym ze zwłoki pracodawcy oraz innej pod
stawy prawnej.	Po	powstaniu	należności	odsetkowej	zyskuje	ona	byt	niezależny	od	długu	głów-
nego	i	może	podlegać	odmiennym	regułom	co	do	wymagalności	czy	przedawnienia.	W	tym	miej-
scu	ZUS	wskazał	na	uchwałę	SN	z	19	września	2002	r.	(III	PZP	18/02),	w	którym	SN	stwierdził,	
że odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za 
czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie spo-
łeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (…). 

Odsetki	mają	charakter	należności	ubocznej,	akcesoryjnej,	więc	obowiązek	ich	płacenia	
nie	może	powstać	bez	zobowiązania	do	zapłaty	sumy	głównej,	lecz	gdy	obowiązek	odsetko-
wy	już	się	zaktualizuje,	to	pozostaje	w	ścisłym	związku	z	głównym	zobowiązaniem.	Odsetki	
dzielą	 więc	 zazwyczaj	 los	 tego	 zobowiązania,	 jeżeli	 nic	 innego	 nie	 wynika	 z	 umowy	 lub	
ustawy.	 Inna	 rzecz,	że	po	powstaniu	należności	odsetkowej	zyskuje	ona	byt	niezależny	od	
długu	głównego	i	może	podlegać	odmiennym	regułom	co	do	–	przykładowo	–	wymagalności	
czy	przedawnienia,	a	nawet	może	istnieć	po	wygaśnięciu	długu	głównego.

Wnioski dla pracodawcy
Odsetki	jako	pochodna	od	zasądzonego	(i	wypłaconego)	zaległego	wynagrodzenia,	ale	nie-
wynikające	bezpośrednio	ze	stosunku	pracy,	nie	będą	stanowić	podstawy	wymiaru	składek.	

ZUS	nie	wypowiada	się	w	kwestiach	uznania	bądź	nieuznania	danego	przychodu	za	wy-
nikający	ze	stosunku	pracy	do	celów	podatku	dochodowego	od	osób	fizycznych.	Wymagało-
by	to	interpretacji	przepisów	podatkowych	zgodnie	z	Ordynacją	podatkową,	do	czego	ZUS	
nie	ma	kompetencji.

1.6. Zorganizowanie przez pracodawcę bezpłatnych przejazdów pracownikom

interpretacja indywidualna z 20 listopada 2014 r.,  
znak: Di/100000/43/1320/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

1 2 3

Pracodawca zorganizuje zbiorowy 
transport pracownikom do i z pracy, 
z uwagi na to, że transport publiczny 
nie zapewnia odpowiedniego dojazdu 
pracowników. W tym celu zawrze 
stosowną umowę z przedsiębiorcą zaj-
mującym się transportem osobowym. 
Każdy z pracowników musi wyrazić 
zgodę na nieodpłatne świadczenie 
transportu z i do pracy. W tym celu 
pracodawca wprowadzi wewnętrzny 
dokument, „bilet” poświadczający 
prawo do przejazdów na określonej

Zdaniem Spółki, wszystkie warunki 
wskazane w § 2 ust. 1 pkt 26 
rozporządzenia składkowego 
zostały spełnione. Czyli przychód 
pracownika w postaci zapewnienia 
przez pracodawcę transportu 
publicznego do i z pracy powinien 
być na tej podstawie zwolniony 
z podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenia społeczne. 

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
prawidłowe.
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1 2 3

trasie. Bilet ten będzie miał charakter nie-
zbywalny. W regulaminie wynagradza-
nia obowiązującym u tego pracodawcy 
zostanie wprowadzony odpowiedni 
zapis. Świadczenie to będzie po stronie 
pracownika skutkowało powstaniem 
przychodu ze stosunku pracy.

ZUS	zgodził	się	z	argumentami	przedstawionymi	przez	pracodawcę	i	wskazał,	że	istotnie	
w	myśl	interpretowanego	przepisu	rozporządzenia	składkowego	wyłączeniu	z	podstawy	wy-
miaru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	podlegają	te	przychody	pracownika,	które:	

■■ przybierają	postać	niepieniężną,
■■ mają	charakter	materialny,	a	więc	nie	stanowią	ekwiwalentu	w	formie	niepieniężnej,
■■ wynikają	z	układów	zbiorowych	pracy,	regulaminów	wynagradzania	lub	przepisów	o	wy-

nagradzaniu,
■■ umożliwiają	korzystanie	z	bezpłatnych	lub	częściowo	odpłatnych	przejazdów	środkami	

lokomocji	(transportu	publicznego	lub	transportu	organizowanego	przez	pracodawcę).	
Po	spełnieniu	powyższych	przesłanek	pracodawca	organizujący	swoim	pracowników	do-

wóz	 do	 i	 z	 pracy,	 jeżeli	 ureguluje	 te	 kwestie	 w	 przepisach	 wewnątrzzakładowych,	 nie	
uwzględnia	tego	rodzaju	przychodów	w	podstawie	wymiaru	składek	pracowników.	

Wnioski dla pracodawcy
ZUS	uznaje,	że	korzyścią	materialną	może	być	tylko	zapewnienie	pracownikowi	przejazdów	
do	pracy	w	postaci	materialnej,	np.	zakupu	i		przekazania	mu	biletu	albo	–	jak	w	tym	przy-
padku	–	zorganizowanie	przez	pracodawcę,	„na	własną	rękę”	dowozu	pracowników	do	pracy.	
Natomiast	na	szerszą	wykładnię,	odmienną	od	prezentowanej	przez	ZUS,	wskazują	niektóre	
orzeczenia	sądowe.	W	orzecznictwie	za	„korzyść	materialną”	jest	również	uznawany	wypła-
cony	przez	pracodawcę	zwrot	kosztów	zakupu	biletu	poniesionego	przez	pracownika.

	
przykładowe orzecznictwo Sądu Najwyższego 

Data i sygnatura akt Teza orzeczenia

Wyrok SN  
z 3 kwietnia 2008 r., 
II UK 172/07

Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom z tytułu kosztów przejazdów do pracy na 
podstawie układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wyna-
gradzaniu podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
(§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.). 

Wyrok SN  
z 2 grudnia 2009 r., 
I UK 201/09

Sąd powołał się na powyższy wyrok i stwierdził dodatkowo, że wprawdzie wyłączenie 
[z podstawy wymiaru składek] przychodów w rozumieniu przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, osiąganych przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ra-
mach stosunku pracy, następuje wyłącznie w enumeratywnie wskazanych przypadkach 
w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r., ale nie oznacza to, że sytuacje 
te podlegają restrykcyjnej wykładni zwężającej.
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1.7. Wynagrodzenie za współtworzenie wynalazku dla byłego pracownika

interpretacja indywidualna z 27 lutego 2013 r.,  
znak: Di/200000/451/224/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka ma wypłacić byłemu 
pracownikowi na podstawie poro-
zumienia wynagrodzenie z tytułu 
współtworzenia wynalazku oraz 
korzystania przez pracodawcę 
z wynalazku i uzyskania przez pra-
codawcę patentu na wynalazek. 
W okresie trwania stosunku pracy 
pracownik miał prawo tylko do 
wynagrodzenia z umowy o pracę. 

Według stanowiska wnioskodawcy, 
opierając się na rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
wynagrodzenie to nie stanowi pod-
stawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, a także 
nie ustala się składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne. 

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpreta-
cję ZUS uznał za prawidłowe.

Spółka	poinformowała	dodatkowo,	że	wynagrodzenie	to	stanowi	przychód	ze	stosun-
ku	pracy.	

Oddział	ZUS,	uznając	stanowisko	za	prawidłowe,	wskazał	na	§	2	ust.	1	pkt	1a	rozporzą-
dzenia	składkowego,	zgodnie	z	którym	podstawy	wymiaru	składek	nie	stanowią	należności	
obliczane	od	wielkości	efektów	uzyskanych	przez	zastosowanie	pracowniczego	projektu	wy-
nalazczego	i	za	dokumentację	dostarczoną	bezumownie	przez	twórcę	projektu,	przydatną	do	
stosowania	 projektu,	 oraz	 nagrody	 za	 wynalazczość,	 a	 także	 nagrody	 za	 prace	 badawcze	
i	wdrożeniowe.	Uzasadniając	swoje	stanowisko,	ZUS	oparł	się	na	przepisach	szczególnych,	
zawartych	w	ustawie	z	30	czerwca	2003	r.	–	Prawo	własności	przemysłowej,	wskazując	prze-
pisy	definiujące	pojęcie	„wynalazek”,	opisujące	warunki,	jakie	musi	spełnić	prawo	do	paten-
tu,	jak	również	jakie	rodzaje	świadczeń	pieniężnych	są	związane	z	projektami	wynalazczymi.	
Oddział	ZUS	wskazał	3	rodzaje	wypłat:	

■■ zapłatę	za	przeniesienie	prawa	do	patentu	na	wynalazek,	
■■ wynagrodzenie	za	korzystanie	z	wynalazku,	
■■ wynagrodzenie	za	projekt	racjonalizatorski	przyjęty	przez	przedsiębiorcę	do	wykorzystania.	

ZUS	uznał,	że	opisane	we	wniosku	wynagrodzenie	spełnia	kryteria	do	zastosowania	oma-
wianego	w	interpretacji	przepisu	rozporządzenia.	

Wnioski dla pracodawcy
Przychód	pracownika	zwolniony	z	oskładkowania	na	podstawie	§	2	ust.	1	pkt	1a	rozporządze-
nia	musi	spełniać	wymogi	Prawa	własności	przemysłowej,	tj.:

■■ być	związany	z	zastosowaniem	projektu	wynalazczego	pracownika	lub	dostarczeniem	do-
kumentacji	przydatnej	do	stosowania	projektu	przez	pracownika	–	twórcę	projektu	albo

■■ być	uzyskany	z	tytułu	nagrody	za	wynalazczość,	prace	badawcze	lub	wdrożeniowe.
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   Nie stanowią podstawy wymiaru składek wynagrodzenia, które 
są związane z wynalazczością, uregulowane w prawie własności 
przemysłowej.

2.  Podstawa wymiaru składek – składniki wynagrodzenia i świadczenia, 
od których należy odprowadzić składki

2.1.  Wartości przyznawanych pracownikom punktów w systemie „kafeteryjnym” 
w części finansowanej przez pracodawcę

interpretacja indywidualna z 18 listopada 2014 r.,  
znak: Di/200000/43/1308/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka planuje stworzyć dla pracowni-
ków system motywacyjny on-line, tzw. 
program kafeteryjny polegający na moż-
liwości korzystania z wybranych usług 
określonych w kafeterii na podstawie 
punktów przyznawanych co miesiąc 
przez pracodawcę i częściowo finanso-
wanych przez niego, jak i pracownika. 
Punkty będzie można „kumulować” 
bądź wydawać co miesiąc na usługi 
kafeteryjne, bądź wymienić na inne, np. 
bilet do kina, teatru, korzystanie z zajęć 
sportowych, pobytu w hotelu, Spa. W re-
gulaminie wynagradzania wnioskodaw-
cy będzie ujęta odpowiednia regulacja 
dotycząca obowiązku współfinansowa-
nia przez pracownika, który zadeklaruje 
chęć uczestnictwa w programie „kafete-
ryjnym”, poprzez potrącenie określonej 
kwoty z wynagrodzenia. 

Zdaniem przedsiębiorcy, wartość 
sfinansowania przez niego 
pracownikom punktów w pro-
gramie, a ujęta w regulaminie 
wynagradzania, nie będzie 
stanowić podstawy wymiaru 
składek, zgodnie z § 2 ust. 1 
pkt 26 rozporządzenia składko-
wego.

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
nieprawidłowe. 

Wnioskodawca	 wskazał,	 że	 odpłatność	 ponoszona	 przez	 pracodawcę	 będzie	 stanowiła	
przychód	pracownika	w	rozumieniu	przepisów	ustawy	z	26	lipca	1991	r.	o	podatku	dochodo-
wym	od	osób	fizycznych	(dalej:	ustawa	o	pdof).	Opierając	się	na	 tym,	ZUS	stwierdził,	że	
tylko	te	korzyści	materialne	mogą	być	wyłączone	z	podstawy	wymiaru	składek,	które	zapew-
nione	są	przez	pracodawcę	w	układzie	zbiorowym	pracy,	regulaminie	wynagradzania	albo	
innych	przepisach	o	wynagradzaniu,	o	ile	polegają	na	przyznaniu	świadczenia	niepieniężne-
go	w	postaci	formy	zakupu	po	cenach	niższych	niż	detaliczne	lub	usługi,	jeżeli	pracownik	
ponosi	 częściową	 odpłatność	 świadczenia.	 ZUS	 wskazał,	 że	 opisywany	 przez	 spółkę	 stan	
faktyczny	obrazuje	w	istocie	system	wynagradzania	mający	formę	inną	niż	tradycyjny.	Organ	
podkreślił,	że	środki	pieniężne	finansowane	przez	pracodawcę	i	pracowników	wydawane	są	
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na	punkty	w	systemie,	a	które	następnie	są	wydawane	na	przedmioty,	artykuły	lub	usługi.	
Dopiero	posiadając	określoną	liczbę	punktów,	pracownik	może	je	wydatkować	na	jakieś	kon-
kretne	świadczenie	w	programie	kafeteryjnym.	

Wnioski dla pracodawcy
Jedynie	nabyte	przez	pracownika	przedmioty,	artykuły	bądź	usługi	oferowane	przez	pracodawcę,	
a	finansowane	przez	obydwie	strony,	mogą	być	zwolnione	ze	składek	na	ubezpieczenia	społecz-
ne	i	zdrowotne.	Kolejnym	warunkiem	jest	niematerialny	charakter	przedmiotu,	artykułu	lub	usłu-
gi	oraz	zapisanie	praw	przysługujących	pracownikom	w	przepisach	wewnątrzzakładowych.

  Wyłączone z podstawy wymiaru składek mogą być przedmioty, 
artykuły bądź usługi współfinansowane przez pracownika.

2.2. ekwiwalent za udostępnienie wizerunku

interpretacja indywidualna z 2 października 2013 r.,  
znak: Di/200000/451/1319/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Klub sportowy prowadzący drużynę 
hokeja na lodzie zawiera z zawod-
nikami umowy o świadczenie usług 
sportowych mających charakter 
umowy o świadczenie usług (art. 750 
k.c.), zwanej „kontraktem o profesjo-
nalne uprawianie hokeja na lodzie”. 
Zawodnik oprócz wynagrodzenia, 
które jest wypłacane ryczałtowo 
w stałej miesięcznej stawce w kwocie 
nie niższej niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, otrzymuje 
na podstawie tego samego kontraktu 
ekwiwalent miesięczny z tytułu bezter-
minowej zgody na udostępnienie przez 
zawodnika jego imienia, nazwiska 
i wizerunku przez klub, jego oficjal-
nych partnerów i sponsorów. Zgoda 
pracownika obowiązuje również po 
rozwiązaniu umowy z klubem. Klub 
zapytał o kwalifikacje przychodu 
w rozumieniu ustawy systemowej 
oraz czy podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne z tytułu 
wynagrodzenia uzyskiwanego z umo-
wy o świadczenie usług sportowych 
należy ustalić na podstawie art. 18 
ust. 7 ustawy systemowej. 

Zdaniem klubu, w pierwszej 
kwestii przychód związany 
z ekwiwalentem z tytułu umowy 
o udostępnienie wizerunku 
nie jest przychodem z umowy, 
o której mowa w art. 750 k.c., 
a podstawą wymiaru składek 
zawodnika zleceniobiorcy 
będzie kwota deklarowana, nie 
niższa niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Zatem 
zastosowanie będzie miał art. 18 
ust. 7 ustawy systemowej, gdyż 
wynagrodzenie zawodnika nie 
jest ustalane w kwotowej stawce 
godzinowej, kwotowej stawce 
akordowej albo prowizyjnie. 

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
nieprawidłowe. Jednocześnie 
odmówił wydania interpretacji 
w sprawie kwalifikacji przy-
chodu w postaci wypłacanego 
zawodnikom ekwiwalentu za wy-
rażenie zgody na udostępnianie 
wizerunku w świetle przepisów 
podatkowych.
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Wnioskodawca,	wskazując,	że	ekwiwalent za udostępnienie wizerunku nie może sta
nowić przychodu uzyskiwanego z umowy o świadczenie usług,	odwołał	się	do	orzecznic-
twa	sądów	administracyjnych.	W	drugim	zapytaniu	natomiast	wskazał,	że	generalną	zasadą	
ustalania	 podstawy	 wymiaru	 składek	 na	 ubezpieczenia	 społeczne	 zleceniobiorców	 jest	
ustalanie	jej	od	kwoty	deklarowanej,	nie	niższej	niż	kwota	minimalnego	wynagrodzenia	za	
pracę.	Wyjątkiem	polegającym	na	ustaleniu	podstawy	wymiaru	składek	od	kwoty	przycho-
du	uzyskiwanego	przez	zleceniobiorcę	jest	sytuacja,	gdy	zleceniobiorcy	określono	w	umo-
wie	wynagrodzenie	w	kwotowej	 stawce	godzinowej,	 w	kwotowej	 stawce	 akordowej	 albo	
prowizyjnie.	Na	poparcie	 swojej	 argumentacji	 klub	przywołał	wyrok	Sądu	Najwyższego	
z	28	stycznia	2010	r.	(II	UK	198/09).	

ZUS	odmówił	wypowiedzenia	się	w	zakresie	kwalifikacji	przychodu	w	postaci	wypłaca-
nego	zawodnikom	ekwiwalentu	za	wyrażenie	zgody	na	udostępnianie	wizerunku	w	świetle	
przepisów	podatkowych,	wskazując	na	art.	83d	ustawy	systemowej,	który	określa	jasno	za-
kres	interpretacji	ZUS.	Interpretacja	przepisów	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fi-
zycznych	leży	w	kompetencji	organów	podatkowych.	

Jednocześnie	ZUS,	uznając	stanowisko	klubu	za	nieprawidłowe,	wskazał,	że	art.	18	ust.	7	
ustawy	 systemowej	wobec	 zleceniobiorców	ma	zastosowanie	w	 sytuacji,	 gdy	nie	 znajduje	
zastosowania	art.	18	ust.	1	ustawy.	To	oznacza,	że	podstawą	wymiaru	składek	wobec	nich	
będzie	kwota	deklarowana,	nie	niższa	niż	kwota	minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę,	pod	
warunkiem	że	w	umowie	o	świadczenie	usług,	do	której,	zgodnie	z	ustawą	–	Kodeks	cywilny,	
stosuje	się	przepisy	dotyczące	zlecenia,	określono	odpłatność	za	jej	wykonywanie	inaczej	niż	
kwotowo,	 w	 kwotowej	 stawce	 godzinowej	 lub	 akordowej	 albo	 prowizyjnie.	 Z	 opisu	 stanu	
faktycznego	wynika,	że	zawodnicy	otrzymują	wynagrodzenie	w	stałej	wysokości,	wynikają-
cej	z	zawartej	umowy	o	świadczenie	usług	sportowych.	

Oznacza	to,	że	wynagrodzenie	zostało	ustalone	kwotowo,	a	tym	samym	podstawa	wymia-
ru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	zawodnika	powinna	być	ustalona	zgodnie	z	art.	18	
ust.	3	ustawy	systemowej,	a	więc	będzie	to	przychód	w	rozumieniu	przepisów	o	podatku	do-
chodowym	od	osób	fizycznych	uzyskiwany	z	tytułu	umowy	o	świadczenie	usług.

  Ustalenie podstawy wymiaru składek zleceniobiorcy w wysokości 
deklarowanej, nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, wystąpi tylko 
wtedy, gdy wynagrodzenie w umowie zlecenia lub o świadczenie 
usług zostanie określone inaczej niż kwotowo albo prowizyjnie. 

Wnioski dla zleceniodawcy
Podstawę	wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	zleceniobiorcy:

■■ będzie	stanowić	kwota	minimalnego	wynagrodzenia	jedynie	w	sytuacji,	gdy	w	umowie	
wynagrodzenie	ustalono	inaczej	niż	kwotowo,	w	kwotowej	stawce	godzinowej	lub	akor-
dowej	albo	prowizyjnie,

■■ nie	będzie	stanowić	kwota,	która	nie	została	uznana	za	przychód	uzyskiwany	z	umowy	
cywilnoprawnej	w	rozumieniu	przepisów	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.
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2.3. Kupon lunchowy w postaci karty przedpłaconej

interpretacja indywidualna z 20 września 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/1120/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Płatnik zamierza zmienić regulamin wyna-
gradzania poprzez wprowadzenie prawa do 
korzystania przez pracowników z kuponów 
lunchowych o określonej wartości do wyko-
rzystania zgodnie z zasadami określonymi 
w umowie zawartej między pracodawcą 
a podmiotem oferującym kupony. Wa-
runkiem skorzystania przez pracownika 
z kuponu lunchowego jest poniesienie przez 
niego (określonej) części kosztów kuponu. 
Pozostałą część poniesie pracodawca. 
Kupony będą mogły być wykorzystane 
w placówkach gastronomiczno-restauracyj-
nych, sieciach handlowych, bez możliwości 
realizowania ich w sklepach. Czy Spółka 
ma obowiązek doliczać wartość kuponów 
lunchowych, która stanowi przychód ze sto-
sunku pracy, do podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne pracowników?

Zdaniem Spółki, z uwagi na częścio-
we finansowanie przez pracowników 
kuponów oraz zapisanie tego prawa 
w regulaminie wynagradzania 
spełnione zostaną warunki określone 
w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 
składkowego, zatem ww. korzyść 
(przychód) nie będzie podlegała 
doliczeniu do podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe, chorobowe i wypadkowe 
otrzymujących je pracowników. 
W związku z tym sposób, w jaki będą 
mogły być wykorzystane kupony 
(np. zakup gotowych posiłków czy 
tylko produktów spożywczych), oraz 
miejsce ich wykorzystania (np. bary, 
restauracje, sieci/placówki handlo-
we) nie ma znaczenia prawnego. 

Stanowisko przedsię-
biorcy przedstawione 
we wniosku o interpreta-
cję ZUS uznał za niepra-
widłowe.

Dodatkowo	wnioskodawca,	uzupełniając	wniosek,	poinformował,	że:
■■ korzyść	uzyskiwana	przez	pracowników	w	postaci	otrzymania	kuponów	lunchowych	po	

cenie	niższej	niż	detaliczna	będzie	stanowić	przychód	osiągany	przez	pracowników	z	ty-
tułu	zatrudnienia	w	ramach	stosunku	pracy,	w	rozumieniu	ustawy	o	podatku	dochodo-
wym	od	osób	fizycznych,	

■■ kupony	lunchowe	będą	miały	formę	kart	przedpłaconych,	zasilanych	przez	pracodawcę	do	
określonej	wysokości,	będą	mogły	zostać	przeznaczone	na	zakup	gotowych	posiłków,	a	tak-
że	produktów	spożywczych	w	ogólności,	zarówno	w	placówkach	gastronomiczno-restaura-
cyjnych,	 jak	 i	barach,	punktach	gastronomicznych,	stołówkach	oraz	w	sieciach/punktach	
handlowych,

■■ korzyść	materialna	pracowników	będzie	miała	formę	niepieniężną,	ponieważ	korzystanie	
z	kuponu	lunchowego	(karty	przedpłaconej)	będzie	polegać	na	tym,	że	jego	wartość	zosta-
nie	wymieniona	w	sposób	elektroniczny	na	artykuły	spożywcze	lub	gotowe	posiłki.	Za	po-
mocą	kuponów	pracownicy	będą	uprawnieni	do	dokonywania	wyłącznie	bezgotówkowego	
nabycia	towarów	lub	usług,	bez	możliwości	wymiany	ich	na	gotówkę,	lub	samodzielnego	
ich	zasilania.	
ZUS	stwierdził,	że	do	zastosowania	interpretowanego	przepisu	§	2	ust.	1	pkt	26	rozporzą-

dzenia	składkowego	konieczne	jest,	aby	korzyści	materialne	wynikające	z	układów	zbioro-
wych	pracy,	regulaminów	wynagradzania	lub	przepisów	o	wynagradzaniu	miały	formę	nie-
pieniężną	zakupu	po	cenach	niższych	niż	detaliczne	lub	formę	usług,	a	pracownik	poniósł	za	
nie	częściową,	choćby	symboliczną,	odpłatność.	
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W	dalszej	części	uzasadnienia	ZUS	wskazał,	że	co	prawda	polski	system	prawny	nie	zdefi-
niował	karty	przedpłaconej,	to	należy	ją	uznać	za	rodzaj	karty	płatniczej	zasilanej	do	określonej	
wartości.	Jej	rolą	jest	zapewnienie	pracownikowi	środków	pieniężnych,	bez	konieczności	wyda-
wania	znaków	pieniężnych	(np.	banknotów)	lub	znaków	legitymacyjnych.	Transakcje	dokony-
wane	za	pomocą	tej	karty	są	autoryzowane	do	wysokości	salda	na	specjalnym	rachunku,	który	
należy	zasilić	przed	użyciem	karty.	Nie	musi	być	ona	oznaczona	imieniem	i	nazwiskiem	użyt-
kownika,	a	zatem	może	być	przekazana	innym	osobom.	Karty	przedpłaconej	nie	należy	rów-
nież	utożsamiać	z	bonem,	talonem	lub	innym	znakiem	uprawniającym	do	wymiany	na	usługę	
czy	towar,	tj.	formę	niepieniężnego	zakupu	po	cenach	niższych	niż	detaliczne,	lub	formą	usług	
przysparzającą	pracownikowi	korzyści	materialnych.	Dlatego	należy	ją	uznać	za	świadczenie	
pieniężne	z	uwagi	na	 jej	zakwalifikowanie	do	 instrumentu	dostępu	do	określonych	wartości	
pieniężnych,	takich	jak	płatność	za	towary	lub	usługi.	Skoro	jest	ona	środkiem	płatniczym,	to	
brakuje	podstaw	do	uznania,	że	pracownik	otrzymuje	świadczenie	inne	niż	pieniężne.	W	kon-
sekwencji	§	2	ust.	1	pkt	26	rozporządzenia	składkowego	nie	będzie	miał	zastosowania	do	war-
tości	karty	przedpłaconej.	

	
Wnioski dla pracodawcy
Po	raz	kolejny	(podobnie	jak	przy	interpretacji	indywidualnej	dotyczącej	biletów)	ZUS	kon-
sekwentnie	wskazuje,	że	korzyścią	materialną	nie	jest	świadczenie	pieniężne	udzielane	pra-
cownikowi	przez	pracodawcę.	Unormowanie	w	regulaminie	wynagradzania	zasad	otrzymy-
wania	kart	przedpłaconych	oraz	wprowadzenie	ich	częściowej	odpłatności,	jaką	ponosiliby	
pracownicy,	nie	spowoduje	wyłączenia	tego	składnika	przychodu	z	podstawy	wymiaru	skła-
dek	na	ubezpieczenia	społeczne.

  Do podstawy wymiaru składek będzie wliczona kwota pieniężna 
(wartość) udostępniona za pomocą karty przedpłaconej (karty 
debetowej, karty podarunkowej).

2.4.  Kwoty wypłacone z ugody pozasądowej z tytułu roszczeń pracowniczych 
niewynikających z rozwiązania stosunku pracy

interpretacja indywidualna z 21 lutego 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/1486/2012

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

W celu zakończenia postę-
powania przed sądem pracy 
pracodawca zamierza zawrzeć 
z byłym pracownikiem ugodę 
pozasądową, na podstawie 
której uzyska on przychód. 

Zdaniem płatnika, od przychodu byłego 
pracownika uzyskanego w wyniku ugody 
pozasądowej powinny być potrącone składki 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, po-
nieważ przychód z tego tytułu nie mieści się 
w katalogu przychodów, które nie stanowią 
podstawy wymiaru składek, w myśl przepi-
sów rozporządzenia składkowego.

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
prawidłowe.
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Wnioskodawca	dwukrotnie	uzupełniał	wniosek	o	wydanie	 interpretacji	o	dodatkowe	
informacje:

■■ postępowanie	przed	sądem	pracy	dotyczyło	odwołania	pracownika	od	wypowiedze-
nia	 zmieniającego	 warunki	 pracy	 i	 płacy;	 strony	 wyraziły	 wolę	 zakończenia	 sporu	
w	 drodze	 ugody	 pozasądowej	 i	 wypłatę	 byłemu	 pracownikowi	 kwoty	 w	 określonej	
wysokości,	

■■ świadczenie	to,	w	opinii	pracodawcy,	będzie	przychodem	ze	stosunku	pracy,	niezwol-
nionym	z	podatku	dochodowego	od	osób	fizycznych,

■■ w	trakcie	sporu	sądowego	został	rozwiązany	przez	strony	stosunek	pracy,	a	jego	sku-
teczności	pracownik	nie	kwestionował,	

■■ kwota	wypłacona	na	podstawie	ugody	nie	będzie	miała	bezpośredniego	związku	z	roz-
wiązaniem	stosunku	pracy,	ponieważ	spór	dotyczył	zasadności	przesłanek	wypowie-
dzenia	zmieniającego,

■■ zajmowane	przez	pracownika	 stanowisko,	na	którym	był	zatrudniony	przed	wręcze-
niem	wypowiedzenia	zmieniającego,	już	w	okresie	trwania	sporu	przed	sądem	pracy	
zostało	 przez	 pracodawcę	 zlikwidowane	 na	 podstawie	 ustawy	 z	 13	 marca	 2003	 r.	
o	szczególnych	zasadach	rozwiązywania	z	pracownikami	stosunków	pracy	z	przyczyn	
niedotyczących	pracowników.	

Uznając	 stanowisko	 za	 prawidłowe,	 ZUS	 wskazał,	 że	 skoro	 wypłata	 opisana	 przez	
wnioskodawcę	nie	ma	bezpośredniego	związku	z	rozwiązaniem	stosunku	pracy	(ustał	on	
przed	 planowanym	 zawarciem	 ugody),	 to	 nie	 może	 mieć	 zastosowania	 powołany	 przez	
ZUS	przepis	rozporządzenia	składkowego.	

Kwota	świadczenia	wypłaconego	na	podstawie	ugody,	w	stanie	przedstawionym	przez	
wnioskodawcę,	będzie	stanowić	podstawę	wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	
oraz	–	zgodnie	z	art.	81	ustawy	z	27	sierpnia	2004	r.	o	świadczeniach	opieki	zdrowotnej	
finansowanych	 ze	 środków	 publicznych	 (dalej:	 ustawa	 zdrowotna)	 –	 na	 ubezpieczenie	
zdrowotne.

Wnioski dla pracodawcy
Aby	można	było	zastosować	wyłączenie	z	podstawy	wymiaru	składek	w	rozumieniu	§	2	
ust.	1	pkt	3	rozporządzenia	składkowego	danego	przychodu	pracownika,	musi	on	spełniać	
następujące	warunki:

■■ mieć	charakter	odprawy,	odszkodowania	i	rekompensaty,
■■ mieć	bezpośredni	i	nierozerwalny	związek	z	wygaśnięciem	lub	rozwiązaniem	stosun-

ku	 pracy	 albo	 niewydaniem	 w	 terminie	 lub	 wydaniem	 niewłaściwego	 świadectwa	
pracy,

■■ mieć	źródło	w	ustawach	szczególnych,	np.	w	ustawie	z	13	marca	2003	r.	o	szczegól-
nych	zasadach	rozwiązywania	z	pracownikami	stosunków	pracy	z	przyczyn	niedoty-
czących	pracowników,	albo	w	dobrowolnych	porozumieniach	zawartych	między	pra-
codawcą	a	pracownikiem.
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2.5. Nagroda uznaniowa za okres urlopu ojcowskiego 

interpretacja indywidualna z 24 lipca 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/924/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

W regulaminie wynagradzania Spółki 
z o.o. przewidziano prawo do premii uzna-
niowej, która może być wypłacana
w stałej wysokości lub być uzależniona od 
uzyskanych przez pracownika wyników 
pracy, realizacji celów indywidualnych 
pracownika, oceny jego pracy przez 
przełożonego oraz wyników organizacji. 
Premia może być naliczana za cykle kwar-
talne, półroczne i roczne przez obliczenie 
procentowe od wysokości wynagrodzenia 
zasadniczego. Nie podlegają one obni-
żeniu z tytułu nieobecności pracownika 
w pracy spowodowanej chorobą, opieką 
nad chorym członkiem rodziny czy za 
okres urlopu macierzyńskiego. Premia 
stanowi przychód ze stosunku pracy 
w rozumieniu art. 12 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych. 
Pytanie dotyczy przykładowej sytuacji, 
gdy pracownik otrzymuje roczną premię 
uznaniową, a w trakcie roku przebywał 
przez 14 dni na urlopie ojcowskim. 

Wątpliwości płatnika wzbudził 
przepis § 2 ust. 1 pkt 24 rozpo-
rządzenia składkowego, jednak 
stoi on na stanowisku, że taka 
premia wchodzi do podstawy 
wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 
w pełnej wysokości, niezależnie 
od absencji pracownika. 

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
prawidłowe.

Oddział	ZUS,	potwierdzając	prawidłowość	stanowiska	spółki,	zwrócił	uwagę,	że	przepis	
§	2	ust.	1	pkt	24	rozporządzenia	składkowego	może	być	stosowany	w	sytuacji,	gdy	pracownik	
zachowuje	prawo	do	określonego	przychodu	konkretnie	w	okresie	pobierania	wynagrodzenia	
chorobowego,	zasiłku:	chorobowego,	macierzyńskiego,	opiekuńczego	oraz	świadczenia	re-
habilitacyjnego.	Ponadto	wymagane	 jest,	 aby	 to	prawo	zostało	uregulowane	w	przepisach	
wewnątrzzakładowych.	

ZUS	podkreślił	 też,	że	wypłata	premii	uznaniowych	jest	uzależniona	od	woli	praco-
dawcy.	W	sytuacji	przebywania	na	zwolnieniu	lekarskim	lub	pobierania	zasiłku	w	okresie,	
za	który	jest	wypłacana	nagroda	uznaniowa,	nie	ma	możliwości	ustalenia,	jaka	część	na-
grody	przysługuje	za	okres	świadczenia	pracy,	a	jaka	za	okres	absencji	chorobowej.	Taka	
premia	nie	jest	składnikiem	wynagrodzenia,	w	stosunku	do	którego	przysługuje	roszcze-
nie	o	jego	wypłatę.	Dlatego	od	wartości	premii	uznaniowej,	wypłacanej	również	za	okres	
absencji	w	pracy	spowodowanej	urlopem	ojcowskim,	należy	naliczyć	składki	na	ubezpie-
czenia	społeczne.	

Wnioski dla pracodawcy
Składniki	wynagrodzenia	wypłacane	za	czas	absencji	chorobowej	są	wyłączone	z	podstawy	
wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	 tylko	wtedy,	 jeśli	pracownikowi	przysługuje	
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roszczenie	o	ich	wypłatę.	Wypłata	takich	składników	musi	być	zagwarantowana	w	przepi-
sach	układu	zbiorowego	albo	w	regulaminie	wynagradzania.	Powinny	być	do	nich	zastosowa-
ne	jasne	kryteria	przyznawania	oraz	koniecznie	zapewnienie,	że	przysługują	pracownikowi	
również	za	czas	choroby.

  Jeżeli przyznanie i wypłata składnika wynagrodzenia pracownika 
zależy od uznania pracodawcy, to będzie on wliczony do podstawy 
wymiaru składek w pełnej wysokości.

Przykład
Wincenty W., zatrudniony na umowę o pracę w spółce z o.o., od 26 listopada do 13 grudnia 
2014 r. przebywał na zasiłku chorobowym. Obowiązujący w spółce układ zbiorowy zapewnia 
pracownikom stałą premię kwartalną w wysokości 30%, liczoną od wynagrodzenia zasadnicze-
go. Premia ta nie podlega pomniejszeniu za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby 
lub zasiłku z ubezpieczeń społecznych. W styczniu 2015 r. Wincenty W. otrzymał wypłatę zasiłku 
za grudzień, wynagrodzenie za czas przepracowany w grudniu oraz premię za IV kwartał w wy-
sokości 1050 zł. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (oprócz wynagro-
dzenia wypłaconego za okres 14–31 grudnia) powinna być wliczona kwota premii kwartalnej 
w wysokości 844,57 zł (1050 zł : 92 [liczba dni w IV kwartale] x 74 [pozostała liczba dni po 
wyłączeniu okresu zasiłku]).
	

2.6. Ustalenie podstawy wymiaru składek zleceniobiorcy

interpretacja indywidualna z 23 września 2014 r.,  
znak: Di/200000/43/1084/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Zleceniodawca zatrudnia obywa-
teli Ukrainy na podstawie umów 
zlecenia. Miesięczne wynagrodze-
nie wynosi 1700 zł. Od tej kwoty 
opłaca zryczałtowaną zaliczkę na 
podatek dochodowy oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne. 
Wnios kodawca powziął wątpli-
wość, czy składki na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne powinien 
naliczać od kwoty 1700 zł przed 
potrąceniem zaliczki na podatek 
dochodowy czy po?   

Zdaniem wnioskodawcy, podstawą 
wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne zlece-
niobiorcy będzie kwota 1360 zł, 
czyli kwota po odliczeniu zaliczki 
na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. 

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpreta-
cję ZUS uznał za nieprawidłowe.



  nr 6/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 27

Najciekawsze wyroki z wynagrodzeń i interpretacje ZUS z komentarzem

ZUS	wskazał,	że	podstawę	wymiaru	składek	na	obowiązkowe	ubezpieczenia	społeczne	
(emerytalne	 i	 rentowe	 oraz	 wypadkowe)	 zleceniobiorców	 stanowi	 przychód	 uzyskiwany	
z	umowy,	jeżeli	odpłatność	została	w	niej	ustalona	kwotowo	–	art.	18	ust.	3	w	związku	z	art.	4	
pkt	9	ustawy	systemowej.	Natomiast	podstawę	wymiaru	składki	na	ubezpieczenie	zdrowot-
ne	 zleceniobiorców	 stanowi	podstawa	wymiaru	 składek	na	ubezpieczenia	 społeczne	po-
mniejszona	o	kwoty	składek	na	te	ubezpieczenia,	w	części	finansowanej	przez	zlecenio-
biorcę	 i	 potrąconych	 przez	 zleceniodawcę	 (art.	 81	 ust.	 1	 i	 6	 ustawy	 zdrowotnej).	 Zatem	
sposób	obliczenia	podstawy	wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	zleceniobiorców	
zaproponowany	przez	przedsiębiorcę	nie	ma	oparcia	w	przepisach	wyżej	wymienionych	
ustaw.		

Z	podstawy	wymiaru	składek	będą	wyłączone	tylko	przychody	zleceniobiorcy	wymie-
nione	w	§	2	ust.	1	rozporządzenia	składkowego	oraz	zasiłki	z	ubezpieczenia	społecznego,	
jeżeli	zleceniobiorca	nabędzie	do	nich	prawo.

Ta	zasada	dotyczy	wszystkich	zleceniobiorców,	bez	względu	na	to,	czy	posiadają	oby-
watelstwo	polskie	czy	obce,	jeżeli	mają	do	nich	zastosowanie	przepisy	polskiego	ustawo-
dawstwa.	

	
Wnioski dla zleceniodawcy
Aby	 prawidłowo	 obliczyć	 podstawę	 wymiaru	 składek	 zleceniobiorcy,	 któremu	 w	 umowie	
określono	odpłatność	za	jej	wykonywanie	kwotowo,	w	kwotowej	stawce	godzinowej	lub	akor-
dowej	albo	prowizyjnie,	należy:

■■ ustalić	przychód	brutto	w	rozumieniu	przepisów	podatkowych,
■■ od	tej	kwoty	obliczyć	składki	na	ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe	oraz	wypadkowe,	

ewentualnie	chorobowe,	jeżeli	zleceniobiorca	wyrazi	wolę	przystąpienia	do	tego	ubezpie-
czenia,

■■ od	 tak	 ustalonej	 kwoty	 podstawy	 wymiaru	 składki	 obliczyć	 składkę	 na	 ubezpieczenie	
zdrowotne.		
	

Przykład
Tamara D., obywatelka Białorusi, pracuje u polskiego zleceniodawcy. Posiada zezwolenie na 
pobyt i pracę w Polsce. Pracuje na podstawie umowy o świadczenie usług. Zleceniodawca 
wypłaca jej miesięcznie kwotę 1800 zł. Z tego tytułu została zgłoszona do obowiązkowych 
ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego, a także do dobro-
wolnego chorobowego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie sta-
nowić kwota 1800 zł. Natomiast na ubezpieczenie zdrowotne: 1553,22 zł, zgodnie z wylicze-
niem:
■ 1800 x 9,76% = 175,68 zł – składka emerytalna w części finansowana przez ubezpieczonego,
■ 1800 x 1,5% = 27 zł – składka rentowa w części finansowana przez ubezpieczonego, 
■ 1800 x 2,45% = 44,10 zł – składka chorobowa w całości finansowana przez ubezpieczonego,
■ 1800 zł – (175,68 zł + 27 zł + 44,10 zł) = 1553,22 zł. 
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2.7.  Wynagrodzenie wypłacone zaliczkowo pracownikowi, któremu udzielono 
urlopu bezpłatnego

interpretacja indywidualna z 4 lutego 2014 r.,  
znak: Di/100000/43/2/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Wnioskodawca udzielił pracowni-
kowi 3-miesięcznego urlopu bez-
płatnego. Pracownik złożył wniosek 
o wypłacanie mu części wynagro-
dzenia tytułem zaliczki na poczet 
przyszłego wynagrodzenia, które 
będzie mu wypłacane po powrocie 
do pracy z urlopu bezpłatnego. 

Zdaniem wnioskodawcy, od wyna-
grodzenia wypłacanego zaliczko-
wo pracownikowi przebywającemu 
na urlopie bezpłatnym należy opła-
cać składki na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
w momencie postawienia go do 
dyspozycji pracownika. Wyna-
grodzenie takie stanowi przychód 
ze stosunku pracy wg przepisów 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpre-
tację ZUS uznał za prawidłowe. 
Odmówił interpretacji w zakresie 
dopuszczalności zaliczenia okresu 
przebywania na urlopie bezpłat-
nym do okresu pracy pracownika, 
od którego zależą uprawnienia 
pracownicze, oraz uznania za 
okresy składkowe.

Płatnik	składek	stwierdził,	że	ma	on	obowiązek	opłacania	zaliczek	na	podatek	dochodo-
wy	od	osób	fizycznych	od	kwot	wynagrodzeń	zaliczkowych,	a	żaden	przepis	ustawy	systemo-
wej,	ustawy	zdrowotnej	ani	rozporządzenia	składkowego	nie	zwalnia	takich	przychodów	ze	
składek	na	ubezpieczenia	pracownicze.	

ZUS	potwierdził,	że	pracodawca	prawidłowo	wskazał	na	przepisy	tych	ustaw	oraz	rozpo-
rządzenia	i	potraktował	przychody	pracownicze	będące	w	istocie	wynagrodzeniem	wypłaca-
nym	zaliczkowo	na	poczet	przyszłej	pracy	 jako	stanowiące	podstawę	wymiaru	składek	na	
ubezpieczenia	pracownika,	jeżeli	stanowią	przychód	ze	stosunku	pracy.	Pracodawca	ma	obo-
wiązek	rozliczyć	i	odprowadzić	od	nich	składki	w	miesiącu	ich	wypłaty	bądź	postawienia	do	
dyspozycji	pracownika.

Wnioski dla pracodawcy
W	myśl	przepisów	Kodeksu	pracy,	okresu	przebywania	na	urlopie	bezpłatnym	nie	wlicza	się	
do	okresu	pracy,	od	którego	zależą	uprawnienia	pracownicze.	W	istocie	jest	to	okres,	w	któ-
rym	zarówno	prawa,	jak	i	obowiązki	pracownika	ulegają	zawieszeniu.	Również	okres	ten	nie	
jest	 okresem	 podlegania	 ubezpieczeniom	 społecznym	 przez	 pracownika.	 Jednak	 zupełnie	
inna	sytuacja	będzie	w	przypadku,	gdy	pracownik	uzyskuje	wynagrodzenie	wypłacane	w	tym	
okresie.	Może	 to	być	wynagrodzenie	zaległe	za	okres	przepracowany,	przed	urlopem	albo	
–	rzadziej	–	zaliczka	na	poczet	przyszłego	wynagrodzenia,	czyli	okresu,	w	którym	ponownie	
praca	będzie	wykonywana.	Należy	podkreślić,	że	wynagrodzenie	wypłacane	już	w	okresie	po	
powrocie	z	urlopu	będzie	stosownie	pomniejszane	o	zaliczki	wypłacane	wcześniej.	Tym	sa-
mym	podstawa	wymiaru	składek	pracownika	w	tym	okresie	również	ulegnie	odpowiedniemu	
pomniejszeniu.		
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3.  Podstawa wymiaru – możliwość skorzystania z preferencyjnych 
składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenie podstawy wymiaru 
składek przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

3.1. Wykonywanie pracy przez dentystę na rzecz byłego zleceniodawcy

interpretacja indywidualna z 18 stycznia 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/1550/2012

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Wnioskodawczyni, rozpoczynająca prowadze-
nie własnej działalności jako technik dentystycz-
ny, jest równocześnie zatrudniona na 1/2 etatu 
w samodzielnym publicznym ZOZ na stanowisku 
„referent ds. rozdziału prac protetycznych 
– praca przy komputerze”. Przed rozpoczę-
ciem prowadzenia działalności gospodarczej 
wykonywała w ramach umowy zlecenia prace 
protetyczne (protezy, mosty, szyny wybielające). 
W ramach działalności zamierza współpraco-
wać nadal z pracodawcą i wykonywać usługi 
protetyczne (protezy, mosty itd.). Ubezpieczona 
ma wątpliwość, czy jest uprawniona do odpro-
wadzania składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe od podstawy wymiaru określonej 
w art. 18a ustawy systemowej.

Zdaniem wnioskodawczyni, jest 
ona uprawniona do opłacania skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, przyjmując za podstawę 
wymiaru kwotę deklarowaną 
nie niższą niż 30% minimalnego 
wynagrodzenia. Okoliczności tej 
nie zmienia fakt, że nadal pracuje 
dla tego samego pracodawcy, 
gdyż w ramach umowy o pracę wy-
konuje czynności niezwiązane z jej 
działalnością, a wcześniej prace 
protetyczne wykonywane były 
w ramach umowy zlecenia, a nie 
umowy o pracę czy spółdzielczej 
umowy o pracę.

Stanowisko przedsię-
biorcy przedstawione 
we wniosku o inter-
pretację ZUS uznał za 
prawidłowe.

ZUS	jednak	na	wstępie	podkreślił,	że	w	drodze	decyzji	dokonuje	oceny	prawidłowości	
stanowiska	 przedsiębiorcy	 w	 zakresie	 przedstawionej	 przez	 niego	 interpretacji	 przepisów,	
z	których	wynika	obowiązek	opłacania	składek	na	ubezpieczenia	społeczne.	Natomiast	nie	
przyznaje	jakiegokolwiek	prawa	ani	nie	stwierdza	jakiegokolwiek	obowiązku	ubezpieczenio-
wego.	ZUS	przywołał	przepis	ustawy	systemowej,	który	wskazuje	na	przesłanki,	jakie	muszą	
być	spełnione,	aby	prowadzący	działalność	gospodarczą	mógł	opłacać	preferencyjne	składki	
na	ubezpieczenia	społeczne	przez	2	lata,	licząc	od	dnia	rozpoczęcia	działalności.	

Te	warunki	to:
■■ nieprowadzenie	żadnej	pozarolniczej	działalności	w	okresie	ostatnich	60	miesięcy	kalen-

darzowych	przed	dniem	rozpoczęcia	wykonywania	działalności	gospodarczej	oraz
■■ niewykonywanie	 działalności	 gospodarczej	 na	 rzecz	 byłego	 lub	 obecnego	 pracodawcy,	 na	

rzecz	którego	przed	dniem	rozpoczęcia	działalności	gospodarczej	wykonywał	w	ramach	sto-
sunku	pracy	lub	spółdzielczego	stosunku	pracy	czynności	wchodzące	w	zakres	wykonywanej	
obecnie	działalności	gospodarczej	w	bieżącym	lub	w	poprzednim	roku	kalendarzowym.
Z	opłacania	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	od	30%	minimalnego	wynagrodzenia	nie	

mogą	 skorzystać	osoby,	które	przed	 rozpoczęciem	działalności	gospodarczej	prowadziły	nie	
tylko	inną	działalność	gospodarczą,	lecz	również	jakąkolwiek	inną	działalność	pozarolniczą,	tj.:	

■■ wykonywały	wolny	zawód	w	rozumieniu	przepisów	podatkowych,
■■ prowadziły	działalność	twórczą	albo	artystyczną,	
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■■ były	wspólnikami	spółek	jawnych,	komandytowych,	partnerskich	albo	jednoosobowych	
spółek	z	ograniczoną	odpowiedzialnością,

■■ prowadziły	niepubliczną	szkołę,	placówkę	lub	ich	zespół,	na	podstawie	przepisów	o	sys-
temie	oświaty

–	art.	18a	ust.	2	pkt	1	w	związku	z	art.	8	ust.	6	ustawy	systemowej.

Nie	nabyłaby	prawa	do	opłacania	preferencyjnych	składek	osoba,	która	wcześniej	w	ra-
mach	stosunku	pracy	wykonywała	jakąś	czynność,	którą	wykonuje	obecnie	na	rzecz	byłego	
pracodawcy.	Ta	zasada	również	ma	zastosowanie	wobec	osoby	rozpoczynającej	prowadzenie	
działalności	i	która	nie	rozwiązała	umowy	o	pracę	z	pracodawcą,	na	rzecz	którego	wykonuje	
czynności	wchodzące	w	zakres	działalności	gospodarczej.	

	
Wnioski dla przedsiębiorcy
Możliwość	skorzystania	z	opłacania	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	od	podstawy	wy-
miaru	nie	niższej	niż	30%	minimalnego	wynagrodzenia	mają	osoby,	które:

■■ wykonują działalność na rzecz byłego zleceniodawcy,
■■ współpracują w ramach działalności gospodarczej z byłym pracodawcą,	ale	wcześ-

niej	w	ramach	stosunku	pracy	wykonywały	zupełnie	inne	czynności,	niż	obecnie	świad-
czą	w	ramach	działalności	gospodarczej	na	rzecz	byłego	(lub	obecnego)	pracodawcy.	

  Jeżeli przedsiębiorca wykonuje w ramach działalności na rzecz 
byłego lub obecnego pracodawcy chociaż jedną czynność, którą 
wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy – musi opłacać składki 
od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego. 

3.2.  Likwidacja spółki cywilnej a możliwość dalszego opłacania „preferencyjnych” 
składek

interpretacja indywidualna z 18 grudnia 2014 r.,  
znak: Di/100000/43/1462/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

1 2 3

Wnioskodawca wskazał, że prowadzi 
działalność gospodarczą w formie 
spółki cywilnej. Spółka nie zatrudnia 
żadnych pracowników ani zleceniobior-
ców. Każdy ze wspólników oddzielnie 
rozlicza się z ZUS. Od początku pro-
wadzenia działalności przedsiębiorca 
spełniał warunki do opłacania

Zdaniem wnioskodawcy, 
w takim stanie faktycznym do-
puszczalne jest opłacanie przez 
przedsiębiorcę (przez okres 
niewykorzystanych 24 miesię-
cy) składki na ubezpieczenia 
społeczne od niższej podstawy 
wymiaru.

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku o inter-
pretację ZUS uznał za prawidłowe 
w przedmiocie możliwości opła-
cania składek na ubezpieczenia 
społeczne od podstawy wymiaru 
nie niższej niż 30% minimalnego 
wynagrodzenia.
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1 2 3

preferencyjnych składek na ubezpiecze-
nia społeczne. Wnioskodawca wyraził 
wątpliwość, czy w sytuacji, gdy spółka 
zostanie rozwiązana przed upływem 
24 miesięcy od rozpoczęcia działal-
ności, to nadal z tytułu prowadzenia 
działalności w tym samym zakresie, 
ale już na własny rachunek, będzie miał 
prawo do opłacania obniżonych składek 
na ubezpieczenia społeczne przez 
pozostały niewykorzystany okres. 

ZUS	odniósł	się	pozytywnie	do	stanowiska	dotyczącego	możliwości	opłacania	składek	na	
ubezpieczenia	społeczne	zgodnie	z	art.	18a	ustawy	systemowej.	ZUS	podkreślił,	że	przez	za-
warcie	spółki	cywilnej	wspólnicy	będący	osobami	prowadzącymi	działalność	zobowiązują	się	
do	 osiągnięcia	 wspólnego	 celu	 gospodarczego.	 Status	 przedsiębiorców	 nabywa	 nie	 spółka,	
lecz	każdy	ze	wspólników	odrębnie	po	zarejestrowaniu	w	Centralnej	Ewidencji	Działalności	
Gospodarczej.	Zatem	po	rozwiązaniu	spółki	wspólnicy	nie	tracą	cechy	przedsiębiorcy,	jeśli	nie	
dokonają	wykreślenia	wpisu	do	tej	ewidencji.	Konsekwencją	tego	stanu	rzeczy	jest	również	to,	
że	interpretowany	przez	ZUS	przepis	ustawy	systemowej	nadal	ma	zastosowanie	wobec	takiej	
osoby.	Oczywiście	okres	24	miesięcy	biegnie	od	rozpoczęcia	działalności	w	ramach	spółki	
cywilnej,	a	nie	–	na	nowo	–	od	rozwiązania	umowy	tej	spółki.	Reasumując,	przedsiębiorca	
opłaca	składki	na	ubezpieczenia	społeczne	nadal	od	kwoty	deklarowanej,	nie	niższej	niż	30%	
minimalnego	wynagrodzenia,	do	czasu	upływu	24	miesięcy	kalendarzowych.				

Wnioski dla przedsiębiorcy 
Składki	na	ubezpieczenia	społeczne	od	podstawy	wymiaru	stanowiącej	30%	minimalnego	
wynagrodzenia	przez	24	miesiące	kalendarzowe	od	rozpoczęcia	działalności	mogą	opłacać	
osoby,	które	w	okresie	60	miesięcy	kalendarzowych	przed	rozpoczęciem	działalności	gospo-
darczej:

■■ nie	prowadziły	bądź	nie	prowadzą	żadnej	działalności	gospodarczej,
■■ nie	prowadziły	bądź	nie	prowadzą	żadnej	działalności	pozarolniczej	innej	niż	gospodar-

cza	(tj.	nie	wykonywały	wolnego	zawodu	w	rozumieniu	przepisów	podatkowych,	nie	pro-
wadziły	działalności	 twórczej	albo	artystycznej,	nie	były	wspólnikami	spółek	 jawnych,	
komandytowych,	partnerskich	albo	jednoosobowych	spółek	z	ograniczoną	odpowiedzial-
nością,	 nie	 prowadziły	 publicznej	 bądź	 niepublicznej	 szkoły,	 innej	 formy	 wychowania	
przedszkolnego,	placówki	lub	ich	zespołu,	na	podstawie	przepisów	o	systemie	oświaty),

■■ nie	współpracują	w	ramach	działalności	gospodarczej	z	byłym	pracodawcą	i	w	ramach	
tej	współpracy	nie	wykonują	jakiejkolwiek	czynności	wchodzącej	w	zakres	wykony-
wanej	obecnie	działalności	gospodarczej,	a	które	poprzednio	(w	bieżącym	lub	w	po-
przednim	roku	kalendarzowym)	wykonywały	w	ramach	stosunku	pracy	lub	spółdziel-
czego	stosunku	pracy.	
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Oznacza	 to,	że	przedsiębiorca	 jest	zobowiązany	do	opłacania	składek	od	podstawy	nie	
niższej	niż	kwota	60%	prognozowanego	przeciętnego	wynagrodzenia	miesięcznego	przyję-
tego	do	ustalenia	rocznej	podstawy	wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe	
po	upływie	24	miesięcy.	

  Wobec osób prowadzących własną działalność, które rozpoczęły 
działalność w trakcie miesiąca, termin 24 miesięcy biegnie od 
początku następnego miesiąca. 

Przykład
Stanisława W. rozpoczęła działalność w ramach spółki cywilnej od 13 października 2014 r. Opła-
ca składki z tego tytułu na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia. 
Od 1 lutego 2015 r. spółka została rozwiązana, ale Stanisława W. nadal prowadzi działalność 
gospodarczą. Składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia 
opłaca do 31 października 2016 r., jeżeli prowadzenie działalności będzie dla niej nadal tytułem 
do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.  

3.3.  pomniejszenie podstawy wymiaru składek społecznych za okres zasiłku 
chorobowego

interpretacja indywidualna z 18 czerwca 2014 r.,  
znak: Di/100000/43/643/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Wnioskodawczyni prowadzi działal-
ność gospodarczą i podlega z tego 
tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom 
społecznym i zdrowotnemu. Przystąpiła 
również do ubezpieczenia chorobowe-
go. Deklarowała do podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenia społeczne 
w 2014 r. kwotę 250% przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia, czyli 
9365 zł. Czy za okres choroby może po-
mniejszać tę kwotę podstawy wymiaru 
składek społecznych? 

Zdaniem przedsiębiorcy, za 
okres zasiłku chorobowego 
mogą być pomniejszone wyłącz-
nie najniższe kwoty podstaw 
wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne. Ona, deklaru-
jąc wyższe kwoty, nie może 
dokonać takiego pomniejszenia 
za okres choroby. 

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
prawidłowe.

ZUS	zgodził	się	z	wnioskodawczynią,	że	tylko	najniższe	kwoty	podstaw	wymiaru	składek	
na	ubezpieczenia	społeczne,	określone	w	art.	18	ust.	8	i	art.	18a	ust.	1	ustawy	systemowej,	
mogą	być	pomniejszone	za	część	miesiąca,	który	jest	okresem	niezdolności	do	pracy,	za	któ-
ry	przysługuje	zasiłek.	ZUS	wskazał,	że	chodzi	tu	o	kwoty	nie	wyższe	niż	60%	prognozowa-
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nego	przeciętnego	wynagrodzenia	miesięcznego	przyjętego	do	ustalenia	kwoty	ograniczenia	
rocznej	podstawy	wymiaru	składek	albo	dla	prowadzących	działalność	gospodarczą	spełnia-
jących	 warunki	 do	 opłacania	 tzw.	 preferencyjnych	 składek	 na	 ubezpieczenia	 społeczne	
–	kwoty	nie	wyższe	niż	30%	minimalnego	wynagrodzenia.	

Przykład
Dariusz K. prowadzi działalność gospodarczą od 2013 r. i opłaca składki na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne z tego tytułu. Od początku przystąpił również do dobrowolnego ubezpiecze-
nia chorobowego. Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne deklaruje kwotę 
30% minimalnego wynagrodzenia (w 2014 r. – 504 zł), ponieważ spełnia warunki do opłacania 
preferencyjnych składek. W grudniu pobierał zasiłek chorobowy za okres od 8 do 17 grudnia. 
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne za ten miesiąc powinna wynieść 
341,42  zł, obliczona wg wzoru:
504 zł / 31 (liczba dni w grudniu) = 16,25806451612903 (wyniku nie zaokrąglamy) x 21 (liczba 
dni wykonywania pracy, zdolności do pracy) = 341,42 (ten wynik już zaokrąglamy).    

4.  Ustalenie wysokości stopy procentowej składki  
na ubezpieczenie wypadkowe 

4.1. połączenie spółek

interpretacja indywidualna z 24 października 2013 r.,  
znak: Di/200000/451/1409/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka „przejmująca” planuje połączenie 
ze „spółką przejmowaną”. Zgodnie z art. 494 
Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmu-
jąca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie 
prawa i obowiązki spółki przejmowanej. 
W wyniku połączenia nowo utworzony 
Oddział Spółki „przejmie” dotychczasowe 
funkcje i działalność spółki przejmowanej. 
Będzie pełnić również rolę pracodawcy 
dla pracowników spółki przejmowanej 
na podstawie art. 231 k.p. Wysokość stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie wypad-
kowe w spółce przejmowanej ma określoną 
wartość, która jest niższa niż ustalona wobec 
spółki przejmującej. Wątpliwość dotyczy 
stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe, jaka powinna zostać przyjęta 
dla pracowników Oddziału. 

Zdaniem wnioskodawcy, 
dla pracowników Oddziału 
należy odprowadzać składki 
na ubezpieczenie wypadkowe 
według stawki właściwej 
dla spółki przejmowanej. 

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał 
za nieprawidłowe.
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Wnioskodawca	ocenił,	że	w	związku	z	przepisem	art.	494	Kodeksu	spółek	handlowych	
oraz	art.	93	§	2	pkt	1	Ordynacji	podatkowej	po	połączeniu	następuje	sukcesja	uniwersalna,	
w	tym	również	sukcesja	zobowiązań	publicznoprawnych.	Oznacza	to,	że	z	chwilą	przejęcia	
spółka	przejmowana	traci	swój	byt,	a	na	spółkę	przejmującą	przechodzą	zezwolenia,	koncesje	
i	ulgi	którejkolwiek	z	łączących	się	spółek.	Zdaniem	wnioskodawcy,	również	na	gruncie	re-
gulacji	ubezpieczeń	 społecznych	zastosowanie	ma	sukcesja	uniwersalna.	Nowo	utworzony	
oddział	będzie	odrębnym	pracodawcą.	Z	uwagi	na	przejęcie	pracowników	w	trybie	przepisów	
Kodeksu	pracy	stanie	się	nowym	płatnikiem	składek.	Zatem	z	tą	chwilą	powinien	on	na	nowo	
ustalić	stopę	procentową	składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe.	Powołując	się	na	art.	28	ust.	2	
w	związku	z	art.	33	ust.	1	ustawy	wypadkowej	–	stopa	procentowa	omawianej	składki	dla	
płatnika	zgłaszającego	do	ubezpieczenia	wypadkowego	co	najmniej	10	ubezpieczonych,	któ-
remu	ZUS	nie	ustalił	kategorii	ryzyka	z	uwagi	na	brak	obowiązku	przekazywania	informacji	
ZUS	IWA	przez	3	ostatnie	lata	kalendarzowe,	wynosi	tyle,	co	stopa	procentowa	określona	dla	
grupy	działalności,	do	której	należy.	W	myśl	art.	27	ustawy	wypadkowej,	stopę	procentową	
składki	wypadkowej	ustala	się	na	okres	roku	składkowego.	

Zarówno grupę działalności, do której należy płatnik, jak i liczbę ubezpieczonych 
ustala się na 31 grudnia roku poprzedzającego rok składkowy albo według stanu z mie
siąca zgłoszenia płatnika.	Jakakolwiek	zmiana	w	zakresie	liczby	ubezpieczonych	czy	rodza-
ju	działalności	płatnika	w	trakcie	roku	składkowego	nie	skutkuje	przeliczeniem	na	nowo	sto-
py	procentowej	składki.	Nieracjonalna	jest,	zdaniem	spółki,	zarówno	możliwość	obniżenia,	
jak	i	konieczność	podwyższenia	stopy	procentowej	przez	następcę	prawnego	(spółkę	przej-
mującą)	w	sytuacji,	gdy	nastąpiło	przejęcie.	Przepisy	ustawy	wypadkowej	nie	 regulują	 tej	
kwestii	(sukcesji),	zatem	rozstrzygająca	będzie	norma	zawarta	w	art.	27	ustawy	wypadkowej.	
Jednocześnie,	zdaniem	spółki,	biorąc	pod	uwagę	przepis	art.	31	ustawy	systemowej	odsyłają-
cy	do	Ordynacji	podatkowej,	oddział	jako	płatnik	wstępuje	w	prawa	i	obowiązki	spółki	przej-
mowanej,	w	szczególności	w	uprawnienie	wynikające	z	niższej	stawki	na	ubezpieczenie	wy-
padkowe	albo	w	obowiązek	wynikający	z	wyższej	stawki.	

ZUS	stwierdził,	że	nie	zachodzi	następstwo	prawne,	z	którego	wnioskodawca	wywodzi	
prawo	dla	nowo	utworzonego	oddziału,	do	stosowania	wysokości	stopy	procentowej	składki	
wypadkowej	ustalonej	poprzednio	dla	spółki	przejmowanej.	Jednocześnie	ZUS	zaznaczył,	że	
art.	31	ustawy	systemowej	przewiduje	odpowiednie	zastosowanie	Ordynacji	w	zakresie	należ-
ności	z	tytułu	składek,	tj.	składek,	odsetek	za	zwłokę,	kosztów	egzekucyjnych,	kosztów	upo-
mnienia	i	dodatkowej	opłaty.	Ustawodawca,	mówiąc	o	należnościach,	odnosi	się	zatem	do	
określonych	świadczeń	należnych	od	płatnika	z	tytułu	pełnienia	tej	funkcji,	a	wysokość	stopy	
procentowej	sama	w	sobie	nie	jest	należnością	z	tytułu	składek.	Nie	może	być	więc	postrze-
gana	jako	zobowiązanie	lub	uprawnienie,	które	przechodziłoby	na	następcę	prawnego.	Bra-
kuje	podstaw	prawnych	do	zastosowania	rozszerzającej	wykładni	i	uznania,	że	należnością	
z	tytułu	składek	jest	też	wysokość	stopy	procentowej.

	
Wnioski dla pracodawcy
Ta	interpretacja	jest	kolejnym	przykładem	konsekwentnego	stanowiska	ZUS	co	do	wąskiej	
(literalnej)	 wykładni	 –	 co	 należy	 rozumieć	 przez	 pojęcie	 „przejęcie	 następcy	 prawnego”	
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w	odniesieniu	do	należności	z	tytułu	składek	na	ubezpieczenie	wypadkowe.	Zdaniem	ZUS,	
pojęcie	„należności	z	tytułu	składek”	nie	może	być	utożsamiane	z	wysokością	stopy	procen-
towej	składki.	

Jednak	na	co	innego	wskazuje	orzecznictwo	sądowe.	
	

przykładowe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące opłacania 
składek ZUS w przypadku połączenia spółek

Data i sygnatura akt Teza orzeczenia

Wyrok SN  
z 20 marca 2009 r., 
II UK 292/08, 
OSNP 2010/19–20/247

Połączenie spółek handlowych przez przejęcie spółki zobowiązanej do opła-
cania składki w innej wysokości niż spółka przejmująca powoduje dla nowego 
podmiotu, jako płatnika składek, możliwość wyliczenia składki na ubezpie-
czenie wypadkowe w wysokości ustalonej dla spółki przejmowanej. Jeżeli 
wysokość składki jest niższa od należnej od spółki przejmującej, to powstaje 
niesprzeczna z zasadami współżycia społecznego i przewidziana przez prawo 
korzyść wynikająca z połączenia spółek. Dopuszczalne jest zatem zastosowa-
nie przez płatnika, będącego następcą prawnym, stopy procentowej składek na 
ubezpieczenie wypadkowe, stosowanej dotychczas przez spółkę przejmowa-
ną. Wynika to z wyrażonej w art. 93 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej w związku 
z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zasady sukcesji należ-
ności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w przypadkach, gdzie taka 
sukcesja ma miejsce w odniesieniu do praw i obowiązków podatkowych.

Wyrok SN  
z 25 maja 2010 r.,  
I UK 8/10, 
OSNP 2011/21–22/279

Osobowa spółka jawna, do której wkład na pokrycie udziałów w postaci swo-
jego przedsiębiorstwa wniosła osoba fizyczna, zachowuje prawo do opłacania 
składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązują-
cej tę osobę fizyczną. Zdaniem SN, uniwersalny sukcesor prawny zachowuje 
prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według dotychcza-
sowej stopy procentowej składki, obowiązującej jego poprzednika. Sąd odrzucił 
pogląd prezentowany przez ZUS, że odesłanie do przepisów Ordynacji podatko-
wej, zawarte w art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie może 
dotyczyć ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. Sąd wskazał, że odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej 
ma miejsce nie tylko w zakresie kwot należnych składek, ale również w odnie-
sieniu do wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Wyrok SN  
z 18 kwietnia 2012 r.,  
I UK 358/11, 
OSNP 2013/9–10/116

Spadkobierca płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe, na którego, na 
podstawie art. 231 k.p., przeszedł zakład pracy, przejmuje prawo do zapłaty 
składki w obniżonej wysokości ustalonej przez organ rentowy na rok skład-
kowy, w którym nastąpiło przejście. Prawo do zapłaty składki w obniżonej 
wysokości jest prawem rodzajowo takim, jak prawo do ulgi podatkowej, zatem 
kwalifikuje się do prawa majątkowego w rozumieniu prawa podatkowego 
(finansowego) i podlega przejęciu przez spadkobiercę. Wstąpił (on) w mająt-
kowe prawa spadkodawczyni na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej 
(w związku z art. 31 ustawy systemowej), obejmujące ustalenie kategorii 
ryzyka i będącej tego konsekwencją wysokości składki. Sukcesja w zakresie 
prawa podatkowego (odpowiednio: w zakresie należności z tytułu składek) ma 
charakter generalny, taki jak w przypadku osoby prawnej powstaje w wyniku jej 
przekształcenia. 
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4.2. Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki

interpretacja indywidualna z 20 sierpnia 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/1061/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Do spółki komandytowej wniósł aportem 
swoje przedsiębiorstwo nowy wspólnik. 
Oznacza to, że spółka przejęła wszystkich 
pracowników osoby fizycznej, a także wszyst-
kie jego zobowiązania i należności. Zmiana 
organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa nie 
spowodowała zmiany rodzaju prowadzonej 
dotychczas działalności mającej wpływ na 
poziom występowania zagrożeń, skutków ani 
ryzyk wypadkowych. Czy spółka komandyto-
wa może opłacać składkę na ubezpieczenie 
wypadkowe według stopy procentowej, która 
obowiązywała poprzednika prawnego i czy 
spółka zachowuje prawo do ustalenia stopy 
procentowej na następny okres na podstawie 
składanych informacji ZUS IWA przez podmiot 
wniesiony w postaci aportu? 

Zdaniem spółki, może ona 
płacić składkę na ubezpie-
czenie wypadkowe według 
stopy procentowej, która 
obowiązywała osobę fizyczną, 
oraz zachowuje prawo do 
ustalenia stopy procentowej 
na następny okres na podsta-
wie składanych informacji ZUS 
IWA przez podmiot wniesiony 
w postaci aportu. Podstawą 
prawną tego stanowiska jest 
art. 31 ustawy systemowej 
w związku z art. 93a § 2 pkt 2 
Ordynacji podatkowej.

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
nieprawidłowe.

Dodatkowo	płatnik	powołał	się	na	wyrok	Sądu	Najwyższego	z	25	maja	2010	r.,	I	UK	8/10	
(omówiony	przy	poprzedniej	interpretacji	na	str.	35).	

ZUS,	powołując	się	na	ustawę	wypadkową,	stwierdził,	że	stopa	procentowa	składki	jest	
ustalana	płatnikowi.	Przepisy	nie	zawierają	szczególnych	uregulowań,	które	rozstrzygałyby	
kwestię	możliwości	sukcesji	uprawnień	do	posługiwania	się	określoną	wartością	stopy	pro-
centowej	składki,	jaka	obwiązywała	innego	płatnika.	Podkreślił,	że	posługiwanie	się	w	da-
nym	 roku	 składkowym	 określoną	 wysokością	 stopy	 procentowej	 tej	 składki	 nie	 może	 być	
postrzegane	jako	zobowiązanie	czy	uprawnienie,	które	przechodziłoby	na	następcę	prawne-
go,	ponieważ	wynikający	z	ustawy	obowiązek	jej	ustalania	wygasa	wraz	z	ustaniem	pełnienia	
funkcji	płatnika	albo	z	zakończeniem	danego	roku	składkowego.	Wysokość	stopy	procento-
wej	tej	składki	zależy	od:	

■■ rodzaju	działalności	płatnika,	
■■ liczby	zgłaszanych	ubezpieczonych	do	tego	ubezpieczenia,	
■■ wskaźnika	korygującego	w	przypadku	płatników,	którym	składkę	wylicza	ZUS.	

Dopuszczenie	zasady	sukcesji	spowodowałoby	sytuację,	w	której	wysokość	stopy	pro-
centowej	składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe	nie	byłaby	w	żaden	sposób	powiązana	z	sy-
tuacją	faktyczną	danego	płatnika.	ZUS,	podobnie	jak	we	wcześniej	omówionej	interpreta-
cji,	zwrócił	uwagę	na	to,	że	wysokość	stopy	procentowej	sama	w	sobie	nie	jest	należnością	
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z	tytułu	składek	w	rozumieniu	art.	31	ustawy	systemowej.	Zatem	nie	ma	również	podstaw	
do	ustalania	stopy	procentowej	składki	na	to	ubezpieczenie	na	podstawie	informacji	ZUS	
IWA	złożonej	przez	innego	płatnika	(choćby	był	on	poprzednikiem	prawnym	nowo	utwo-
rzonej	spółki).	

Wnioski dla pracodawcy 
Takie	same,	jak	przy	interpretacji	omówionej	na	str.	35.

5. Podleganie ubezpieczeniom i opłacanie składek

5.1. Kilka umów zlecenia

interpretacja indywidualna z 28 sierpnia 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/1154/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Wnioskodawca zamierza zatrudnić zlecenio-
biorcę, który nie posiada innego tytułu do 
ubezpieczeń. Zleceniobiorcy zostaną powierzone 
czynności polegające na przygotowywaniu doku-
mentów do kontraktów. W czasie trwania umowy 
może wystąpić konieczność zawarcia kolejnej 
umowy, której zakres prac nie będzie pokrywał się 
z poprzednią (inne czynności). Wynagrodzenie 
z umów będzie ustalane w zależności od zakresu 
wykonywanych czynności i rodzaju obowiązków. 
Wątpliwości zleceniodawcy wzbudził przepis 
ustawy systemowej dotyczący zbiegu tytułów do 
ubezpieczeń w przypadku kilku umów zleceń. 

Zdaniem płatnika, na pod-
stawie art. 9 ust. 2 ustawy 
systemowej zleceniobiorca 
wykonujący dwie umowy 
zlecenia podlega obowiązko-
wym ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym tylko 
z jednej z zawartych umów. 
Może zmienić tytuł na kolejną 
umowę. Do zastosowania 
tego przepisu nie ma znacze-
nia wysokość uzyskiwanego 
wynagrodzenia z tytułu kilku 
umów zlecenia. 

Stanowisko przedsię-
biorcy przedstawione we 
wniosku o interpretację 
ZUS uznał za prawidłowe.

Wnioskodawca	zadał	kilka	pytań:
■■ czy	w	momencie	zawarcia	dwóch	lub	kilku	umów	zlecenia	tytułem	do	obowiązkowych	

ubezpieczeń	społecznych	będzie	umowa,	która	powstała	naj	wcześniej,	
■■ czy	podleganie	obowiązkowym	ubezpieczeniom	społecznym	z	najwcześniejszej	umowy	

dotyczy	tylko	sytuacji	zawarcia	kilku	umów	z	tym	samym	płatnikiem,	
■■ czy	w	przypadku	zawarcia	kilku	umów	zlecenia	zakres	obowiązków	wynikających	z	każ-

dej	z	nich	musi	być	różny	dla	wskazania	jako	tytułu	do	objęcia	ubezpieczeniami	społecz-
nymi	tylko	jednej	z	nich	(tj.	pierwszej	umowy),	

■■ czy	dla	wskazania	jako	tytułu	do	objęcia	tymi	ubezpieczeniami	tylko	jednej	(pierwszej)	
z	umów	konieczny	jest	konkretny	odstęp	czasu	między	zawarciem	umów	z	tym	samym	
płatnikiem,	

■■ czy	ma	znaczenie	wysokość	uzyskiwanego	wynagrodzenia	z	tytułu	umów	zlecenia.
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Jednocześnie	wnioskodawca	 sam	zaznaczył,	 że	w	opisywanych	przypadkach	zlecenio-
biorca	będzie	podlegał	obowiązkowo	z	tytułu	jednej	umowy	jedynie	w	przypadku,	gdy	umo-
wy	zlecenia	będą	obejmować	różne	stosunki	zobowiązaniowe.	W	przeciwnym	razie	doszłoby	
do	obejścia	prawa	w	rozumieniu	art.	58	Kodeksu	cywilnego	(wnioskodawca	wskazał	wyrok	
Sądu	Apelacyjnego	w	Gdańsku	z	11	maja	2012	r.,	III	AUa	908/11).	

ZUS	uznał	stanowisko	zleceniodawcy	za	prawidłowe	przy	założeniu,	że	umowy	będą	
wykonywane	równolegle.	Jednocześnie	ZUS	zwrócił	uwagę,	że	obowiązek	ubezpieczeń	
społecznych	zleceniobiorcy	powstaje	od	dnia	oznaczonego	w	umowie	jako	dzień	rozpo-
częcia	jej	wykonywania	do	dnia	rozwiązania	lub	wygaśnięcia	tej	umowy.	Obowiązkowi	
ubezpieczeń	 społecznych	 nie	 podlegają	 zleceniobiorcy	 będący	 uczniami	 gimnazjów,	
szkół	 ponadgimnazjalnych,	 ponadpodstawowych	 oraz	 studentami,	 do	 ukończenia	
26.	roku	życia.	

Do	ustalenia	obowiązku	ubezpieczeń	nie	jest	istotne,	czy	umowa	zlecenia	jest	zawarta	
z	tym	samym	czy	z	innym	podmiotem.	Nie	ma	również	znaczenia	wysokość	wynagrodze-
nia	 osiąganego	 przez	 zleceniobiorcę,	 pod	 warunkiem	 wykonywania	 rzeczonych	 umów.	
Ważne	 jest	 jednak,	 aby	 równocześnie	 różnił	 się	 zakres	 przedmiotowy	 wykonywanych	
umów.	

	
Wnioski dla pracodawcy
Zleceniobiorca	wykonujący	równocześnie	kilka	umów	zlecenia	(bądź	o	świadczenie	usług)	
będzie	podlegał	obowiązkowym	ubezpieczeniom	społecznym:

■■ z	jednej	umowy	zawartej	najwcześniej,
■■ z	 kolejnej	 umowy,	 jeżeli	 wyrazi	 wolę	 zamiany	 tytułu	 do	 obowiązkowych	 ubezpieczeń	

społecznych,
■■ z	jednej	umowy,	z	pozostałych	może	przystąpić	do	dobrowolnych	ubezpieczeń	emerytal-

nego	i	rentowych	(w	przypadku	przystąpienia	do	nich	obowiązkowe	będzie	ubezpieczenie	
wypadkowe;	do	ubezpieczenia	chorobowego	nie	będzie	mógł	przystąpić).

Do	ustalenia	tego	obowiązku	lub	zmiany	tytułu	na	inną	umowę	zlecenia	nie	ma	zna-
czenia:

■■ wysokość	wynagrodzenia	uzyskiwanego	z	każdej	z	umów,
■■ czy	umowy	zostały	zawarte	z	tym	samym	czy	z	różnymi	płatnikami.

  Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady podlegania  
ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorców wykonujących 
więcej niż jedną umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług. 
Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne będą opłacane 
od tych umów, z których osiągana przez zleceniobiorcę suma 
podstaw wymiaru składek będzie niższa od kwoty minimalnego 
wynagrodzenia.
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5.2. Umowa zlecenia w okresie urlopu rodzicielskiego 

interpretacja indywidualna z 21 października 2013 r.,  
znak: Di/200000/451/1325/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Wnioskodawca poinformował, że 
zamierza zawrzeć umowę zlecenia 
z osobą przebywającą na urlopie 
rodzicielskim z tytułu umowy 
o pracę. 

Zdaniem płatnika, możliwe jest do-
datkowe zatrudnienie na podstawie 
umowy zlecenia w trakcie urlopu 
rodzicielskiego. Zleceniobiorca 
przebywający na urlopie rodziciel-
skim będzie podlegać wyłącznie 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
a dodatkowe zatrudnienie w okre-
sie przebywania na tym urlopie nie 
wpłynie na wysokość i prawo do 
zasiłku macierzyńskiego za okres 
urlopu rodzicielskiego. 

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpreta-
cję ZUS uznał za prawidłowe. Jed-
nocześnie ZUS odmówił wydania 
interpretacji w części dotyczącej 
możliwości dodatkowego zatrud-
nienia w formie umowy zlecenia 
w trakcie trwania urlopu rodziciel-
skiego oraz w części dotyczącej 
wskazania wpływu dodatkowego 
zatrudnienia na prawo do zasiłku 
macierzyńskiego i jego wysokość.

Wnioskodawca	zadał	kilka	pytań:
■■ czy	przepisy	prawa	dopuszczają	możliwość	dodatkowego	zatrudnienia	z	umowy	zlecenia	

w	trakcie	trwania	urlopu	rodzicielskiego,
■■ jakiemu	ubezpieczeniu	społecznemu	będzie	podlegać	zleceniobiorca,
■■ czy	 w	 związku	 z	 dodatkowym	 zatrudnieniem	 wykonywanie	 umowy	 zlecenia	 będzie	

wpływało	na	prawo	do	zasiłku	macierzyńskiego	i	jego	wysokość.

Wniosek	został	uzupełniony	o	wskazanie	okoliczności,	 że	wnioskodawca	 jest	 zarówno	
pracodawcą,	jak	i	zleceniodawcą	osoby	przebywającej	na	urlopie	rodzicielskim.	

ZUS	uznał	stanowisko	zleceniodawcy	za	prawidłowe	w	sprawie	niepodlegania	ubezpie-
czeniom	społecznym	z	tytułu	umowy	zlecenia	wykonywanej	na	rzecz	własnego	pracodawcy	
w	okresie	przebywania	na	urlopie	rodzicielskim	i	równocześnie	wskazał	na	art.	9	ust.	1c	usta-
wy	systemowej,	jako	na	przepis,	który	rozstrzyga	ten	zbieg	tytułów	do	ubezpieczeń	społecz-
nych.	W	opisanym	we	wniosku	stanie	ubezpieczona	będzie	podlegać	obowiązkowym	ubez-
pieczeniom	emerytalnemu	i	rentowym	jako	osoba	pobierająca	zasiłek	macierzyński	z	tytułu	
przebywania	na	urlopie	rodzicielskim.	Natomiast	nie	będzie	podlegała	tym	ubezpieczeniom	
jako	zleceniobiorca.	Z	tego	tytułu	mogłaby	ewentualnie	przystąpić	do	dobrowolnych	ubezpie-
czeń	emerytalnego	i	rentowych.	Jednocześnie	ZUS	poinformował,	że	w	zakresie	obowiązku	
ubezpieczenia	 zdrowotnego	 może	 się	 wypowiedzieć	 w	 drodze	 indywidualnej	 interpretacji	
tylko	Narodowy	Fundusz	Zdrowia.

ZUS,	odmawiając	wydania	interpretacji	w	dwóch	pozostałych	kwestiach,	zwrócił	uwagę,	
że	ustawa	systemowa	(w	art.	83d)	wskazuje,	w	jakim	zakresie	interpretacje	są	udzielane	przez	
ZUS.	 Wśród	 spraw,	 których	 zakres	 obejmują	 interpretacje	 ZUS,	 nie	 ma	 ani	 rozstrzygania	
kwestii	dopuszczalności	wykonywania	zatrudnienia	w	trakcie	trwania	urlopu	rodzicielskiego,	
ani	wpływu	na	prawo	do	zasiłku	lub	jego	wysokość.
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  Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego 
w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie (art. 1821a k.p.).

Wnioski dla pracodawcy
ZUS	nie	rozstrzyga	w	interpretacji	kwestii	związanych	z:

■■ podleganiem	 ubezpieczeniu	 zdrowotnemu	 (chociaż	 informacji	 w	 tym	 zakresie	 może	
udzielić	w	zwykłym	trybie),

■■ zasiłkami,	np.	prawem	czy	wysokością	świadczeń.
Na	rozstrzygnięcie	braku	obowiązku	ubezpieczeń	społecznych	zleceniobiorcy	ma	wpływ	

pobieranie	zasiłku	macierzyńskiego,	a	nie	jego	okres	czy	prawo	do	urlopu	rodzicielskiego.

Przykład
Elżbieta K., przebywając na urlopie rodzicielskim, pobiera zasiłek macierzyński. W tym czasie 
zawarła z innym podmiotem niż pracodawca umowę o świadczenie usług, do której stosuje się 
przepisy o zleceniu. Umowa będzie wykonywana na rzecz pracodawcy, który udzielił jej urlopu. 
Zleceniodawca musi zgłosić Elżbietę K. do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za nią składkę 
na to ubezpieczenie. W związku z tym, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres 
urlopu rodzicielskiego Elżbieta K. nie jest pracownikiem, pracodawca nie musi opłacać za nią 
wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne.

5.3. Obowiązek ubezpieczeń społecznych osób odbywających staż zawodowy 

interpretacja indywidualna z 23 sierpnia 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/1091/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Pracodawca organizuje staże zawodowe 
dla uczniów średnich szkół zawodowych. 
Celem staży jest praktyczna nauka zawodu. 
Finansowanie staży jest realizowane w ramach 
projektu finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.2. 
Z tytułu stażu uczniowi będzie wypłacane 
stypendium stażowe. Przed rozpoczęciem 
stażu będą podpisywane umowy trójstronne 
między podmiotem kierującym, zakładem 
przyjmującym na staż a uczniem-stażystą. 
Czy wypłacone stypendium będzie objęte obo-
wiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, 
tj. emerytalnym, rentowymi i wypadkowym? 

Zdaniem płatnika, w myśl 
ustawy systemowej osoby 
pobierające stypendium 
w okresie odbywania stażu lub 
praktyki zawodowej, na które 
zostały skierowane przez inne 
niż urzędy pracy podmioty 
kierujące, obowiązkowo 
podlegają ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowym 
i wypadkowemu. Podsta-
wę wymiaru składek na te 
ubezpieczenia stanowi kwota 
wypłacanego stypendium. 

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
prawidłowe.
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Wnioskodawca	 stwierdził	 ponadto,	 że	 na	 podstawie	 art.	 83	 ust.	 3	 ustawy	 zdrowotnej	
w	 przypadku	 nieobliczania	 zaliczki	 na	 podatek	 dochodowy	 od	 osób	 fizycznych,	 zgodnie	
z	przepisami	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych,	od	przychodów	stanowią-
cych	podstawę	wymiaru	składki	innych	niż	określone	w	ust.	2	tego	artykułu,	składkę	na	ubez-
pieczenie	zdrowotne	za	poszczególne	miesiące	obniża	się	do	wysokości	0,00	zł.	Taka	sytu-
acja	wystąpi	w	przypadku	uczestników	projektów	PO	KL.	

ZUS	uznał	stanowisko	płatnika	za	słuszne.	Zwrócił	uwagę,	że	przepisy	ustawy	systemo-
wej	wiążą	obowiązek	ubezpieczeń	społecznych	(emerytalnego	i	rentowych	oraz	wypadkowe-
go)	osób	pobierających	stypendium	w	okresie	stażu,	na	który	zostały	skierowane	przez	inne	
podmioty	niż	powiatowe	urzędy	pracy,	od	faktu,	że	osoby	te	nie	posiadają	innego	tytułu	do	
obowiązkowych	ubezpieczeń	społecznych	(art.	6	ust.	1	pkt	9a,	art.	12	ust.	1	oraz	art.	9	ust.	6a	
ustawy	systemowej).

Podstawą	do	naliczania	składek	na	te	ubezpieczenia	będzie	kwota	stypendium.	
W	zakresie	obniżenia	składki	zdrowotnej	do	zera,	w	sytuacji	gdy	jest	zaniechany	pobór	zalicz-

ki	na	podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych,	stanowisko	wnioskodawcy	będzie	o	tyle	słuszne,	że	
ZUS	do	celów	interpretacji	przyjmuje	za	istniejący	(bądź	że	zaistnieje	w	przyszłości	w	stosunku	
do	stanów	przyszłych).	ZUS	nie	posiada	bowiem	kompetencji	do	wydawania	interpretacji	przepi-
sów	prawa	podatkowego	(uprawnienia	w	tym	zakresie	posiadają	wyłącznie	organy	podatkowe).	

  Nie będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo 
stypendysta skierowany na szkolenie, staż bądź przygotowanie 
zawodowe przez inny podmiot niż urząd pracy, jeżeli ma inny tytuł 
do ubezpieczeń społecznych.

Wnioski dla pracodawcy
Przy	rozstrzyganiu,	czy	składka	zdrowotna	może	być	obniżona	do	zera,	ZUS	nie	wypowie	
się,	czy	w	danej	sytuacji	przychód	stanowiący	podstawę	wymiaru	składki	na	ubezpieczenie	
zdrowotne	osoby	podlegającej	temu	ubezpieczeniu	może	być	zwolniony	z	zaliczki	na	podatek	
dochodowy.	W	tej	kwestii	(jeśli	budzi	ona	wątpliwości	wnioskodawcy)	można	zwrócić	się	
o	interpretację	do	izby	skarbowej	w	trybie	określonym	w	przepisach	Ordynacji	podatkowej.	

Przykład
Rafał K. jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Ma prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych. Urząd zgłosił go do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Rafał K. rozważa 
możliwość odbycia szkolenia (organizowanego przez inny podmiot niż urząd pracy), w trakcie 
którego zdobędzie nowe umiejętności zawodowe oraz uzyska stypendium. Jeżeli zdecyduje się 
na to szkolenie, podmiot kierujący zgłosi go wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż Ra-
fał K. posiada już tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jako osoba pobierająca 
zasiłek dla bezrobotnych. 
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5.4.  Umowy o świadczenie usług zawarte z innym podmiotem  
niż wnioskodawca, ale wykonywane na jego rzecz

interpretacja indywidualna z 15 maja 2013 r.,  
znak: Di/200000/451/589/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka świadczy usługi zdrowotne, realizując 
kontrakt z NFZ. Do świadczenia usług jest za-
trudniony personel medyczny, w tym pielęgniarki 
i położne, na podstawie umów o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Pielęgniarki i położne 
są też zatrudnione w innej spółce na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. W ramach swej 
funkcji pielęgniarki i położne wykonują wyłącznie 
czynności edukacyjne wobec pacjentek szpitala, 
nie sprawując przy tym opieki pielęgniarskiej ani 
położniczej. Edukacja pacjentek jest niezbędnym 
elementem okresu po porodzie i w znaczący spo-
sób wpływa na stan zdrowia zarówno pacjentki, 
jak i dziecka, co jest wynikiem stosowania 
właściwych procedur dotyczących opieki nad 
kobietą po porodzie i noworodkiem.
Czy dla pielęgniarek i położnych, dokonujących 
w ramach umów cywilnoprawnych świadczeń 
edukacji medycznej pacjentek na rzecz innej 
spółki będzie miał zastosowanie art. 8 ust. 2a 
ustawy systemowej, a spółka będzie płatnikiem 
składek od wynagrodzeń wypłacanych pielę-
gniarkom i położnym z umów cywilnoprawnych? 

Zdaniem płatnika, nie można 
w żaden sposób uznać, 
że pielęgniarki i położne 
wykonują te same czynności 
w ramach umowy o pracę 
i zlecone im przez inną 
spółkę działania edukacyjne 
w ramach umów cywilno-
prawnych. Nawet fakt, że 
inna spółka obciąża spółkę 
kosztem pracy pielęgniarek 
i położnych wykonywanej 
przy edukacji pacjentek, nie 
może powodować, że w ra-
mach tych czynności zostaną 
one uznane za pracowników 
spółki. 

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
nieprawidłowe.

ZUS	uznał,	 że	płatnik	nie	ma	 racji.	W	uzasadnieniu	wskazał	 na	 rozszerzoną	definicję	
pracownika,	wynikającą	z	ustawy	systemowej.	Taka	osoba,	wykonując	umowę	zlecenia	lub	
o	świadczenie	usług	na	rzecz	swojego	pracodawcy	(nawet	jeśli	jest	zawarta	z	innym	podmio-
tem	niż	własny	pracodawca),	powinna	być	zgłoszona	do	obowiązkowych	ubezpieczeń	spo-
łecznych	jak	pracownik.	ZUS	powołał	się	na	uchwałę	SN	z	2	września	2009	r.	(II	UZP	6/09,	
OSNP	2010/3–4/46).	

W	przedstawionym	stanie	faktycznym	sam	wnioskodawca	wskazał,	że	pielęgniarki	i	położne	
zatrudnione	na	podstawie	umów	cywilnoprawnych	przez	inny	podmiot	świadczą	usługi	na	rzecz	
wnioskodawcy.	Nie	ma	znaczenia	zakres	wykonywanych	przez	pielęgniarki	i	położne	umów	o	pra-
cę	i	umów	cywilnoprawnych,	bo	wnioskodawca	wyraźnie	stwierdził,	że	ten	inny	podmiot	obciąża	
wnioskodawcę	kosztem	pracy	zleceniobiorców,	choć	formalnie	zatrudnia	je	wnioskodawca.	

	
Wnioski dla pracodawcy
W	celu	uznania,	czy	praca	w	ramach	umów	zlecenia	lub	umów	o	świadczenie	usług	zawar-
tych	z	 innym	podmiotem	jest	wykonywana	na	rzecz	pracodawcy,	z	którym	zleceniobiorcy	
pozostają	w	stosunku	pracy,	ZUS	zbada:

■■ czy	pracodawcę	i	zleceniodawcę	wiąże	umowa,
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■■ rodzaj	i	charakter	prac	wykonywanych	przez	zleceniobiorców	i	pracowników	(przedmiot	
nie	musi	być	taki	sam),

■■ warunki	i	okoliczności,	w	jakich	jest	świadczona	praca	z	tytułu	zawartych	umów	zlecenia.	

Przykład
Spółka akcyjna wykonuje roboty drogowe. Dodatkowo, w celu zrealizowania części robót wykoń-
czeniowych, zawiera umowę o podwykonawstwo ze spółką cywilną, która zatrudnia na podsta-
wie umowy zlecenia robotników będących pracownikami spółki akcyjnej. Robotnicy pracują 
w tym samym miejscu i używają tego samego sprzętu. Spółka akcyjna powinna doliczyć do 
przychodu ze stosunku pracy wynagrodzenia uzyskiwane przez nich z umowy zlecenia i odpro-
wadzić składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. 

przykładowe orzecznictwo Sądu Najwyższego 
Data i sygnatura akt Teza orzeczenia

Uchwała SN  
z 2 września 2009 r.,  
II UZP 6/09, 
OSNP 2010/3–4/46

Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy 
o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emery-
talne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy (art. 8 ust. 2a ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

5.5. Brak możliwości pełnienia funkcji płatnika przez spółkę za wspólników

interpretacja indywidualna z 29 maja 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/643/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Kancelaria radców prawnych działa 
w formie spółki komandytowej. Kom-
plementariuszami spółki są wyłącznie 
radcowie prawni, wykonujący zawód 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o rad-
cach prawnych. Komplementariusze 
podjęli decyzję, że składki na ubez-
pieczenia społeczne w odniesieniu do 
nich będzie opłacać spółka. Czy prawi-
dłowe będzie postępowanie, w którym 
spółka będzie płatnikiem składek za 
wspólników – wykonujących zawód 
radców prawnych? 

Zdaniem płatnika, rozstrzygające 
w przedstawionym zdarzeniu przy-
szłym są przepisy art. 226 w zw. z art. 8 
ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Wy-
konującym zawód radcom prawnym 
przysługuje możliwość wyboru opła-
cania składek samodzielnie lub przez 
spółkę, w której wykonują zawód. Tym 
samym spółka, której są wspólnikami, 
może być płatnikiem składek na ubez-
pieczenia społeczne w rozumieniu 
przepisów ustawy systemowej i płacić 
składki na rzecz swoich wspólników. 

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał za 
nieprawidłowe.

ZUS	zwrócił	uwagę	na	kilka	ważnych	przepisów	ustawy	systemowej	wskazujących,	że	
obowiązek	 pełnienia	 funkcji	 płatnika	 spoczywa	 na	 samej	 osobie	 prowadzącej	 działalność,	
a	mianowicie	na	to,	że:

■■ wspólnik	spółki	komandytowej	jest	uważany	za	osobę	prowadzącą	pozarolniczą	działal-
ność	(art.	8	ust.	6	pkt	4	ustawy),
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■■ składki	na	ubezpieczenia	emerytalne,	rentowe,	chorobowe	i	wypadkowe	finansują	w	ca-
łości	z	własnych	środków	sami	ubezpieczeni	(art.	16	ust.	4	pkt	1	ustawy),

■■ osoby	 prowadzące	 działalność	 jako	 ubezpieczeni	 opłacający	 składki	 sami	 za	 siebie	 są	
płatnikami	składek	na	własne	ubezpieczenia	(art.	4	pkt	2	lit.	d	ustawy).

Spółka	komandytowa	ma	obowiązek	pełnienia	 funkcji	 płatnika	 składek	 jedynie	wobec	
ubezpieczonych	świadczących	pracę	w	 tej	 spółce.	Nie	wpływa	 to	na	obowiązek	opłacania	
składek	przez	wspólników	samych	za	siebie.	

Przepis	art.	226	ustawy	o	radcach	prawnych	nie	ma	zastosowania	w	sytuacji	wskazanej	we	
wniosku.	Dotyczy	on	przypadku,	gdy	radca	prawny	jest	zatrudniony	m.in.	w	spółkach	ko-
mandytowych,	 natomiast	 nie	 ma	 zastosowania,	 gdy	 radca	 prawny	 wykonuje	 zawód	 jako	
wspólnik	w	tej	spółce.	

Wnioski dla spółek handlowych
tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej	(jeżeli	nie	
jest	wykonywana	w	ramach	działalności	prowadzonej	przez	radcę)	nakłada na spółkę obo
wiązek rozliczenia i opłacenia do Zus	składek	za	radcę	prawnego.	

Osoby	prowadzące	działalność	obliczają	i	przekazują	co	miesiąc	do	ZUS	składki	na	ubez-
pieczenia	emerytalne,	rentowe,	chorobowe	i	wypadkowe	(art.	17	ust.	3	ustawy	systemowej).	
Akurat	ten	bardzo	istotny	przepis	ZUS	pominął	w	tej	interpretacji.	

6. Brak obowiązku odprowadzania wszystkich składek

6.1.  Brak obowiązku odprowadzania składek za członka zarządu poręczającego 
spółce umowę kredytu

interpretacja indywidualna z 24 sierpnia 2014 r.,  
znak: Di/100000/43/805/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka z o.o. zawarła umowę kredytu 
inwestycyjnego. Poręczenia umowy doko-
nują członkowie zarządu spółki. W tym celu 
spółka zawiera z członkami zarządu umowy 
poręczenia, z tytułu której przysługuje im 
wynagrodzenie. Umowa ma formę umowy 
cywilnoprawnej. Jednocześnie zarząd w spółce 
nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pra-
cę ani cywilnoprawnej. Funkcje te wykonują 
wyłącznie na podstawie powołania, zgodnie 
z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Czy 
od wynagrodzenia z tytułu zawarcia tej umowy 
należy odprowadzić składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne?

Dochody uzyskane z umowy 
poręczenia kredytu nie 
podlegają ubezpieczeniom 
społecznym i ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. W związku 
z czym nie będą od nich 
odprowadzane składki na te 
ubezpieczenia. 

Stanowisko przedsiębiorcy, 
przedstawione we wniosku 
o interpretację w kwestii 
obowiązku ubezpieczeń 
społecznych oraz uwzględ-
nienia w podstawie wymiaru 
składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, ZUS 
uznał za prawidłowe. 
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ZUS	wskazał,	że	tytuły	do	ubezpieczeń	społecznych	wymienia	ustawa	systemowa	w	art.	6.	
W	żaden	sposób	nie	można	powiązać	zawarcia	umowy	o	poręczenie	kredytu	z	jakimkolwiek	
tytułem	do	ubezpieczeń	społecznych,	skoro	członek	zarządu	nie	jest	zatrudniony	w	spółce,	
nie	posiada	żadnego	tytułu	do	ubezpieczeń.	Ustalenie	podstawy	wymiaru	składek	może	na-
stąpić	wyłącznie	w	przypadku	osoby,	która	posiada	tytuł	do	ubezpieczeń	społecznych.

Wnioski dla spółek handlowych
Gdy	osoba	będąca	członkiem	zarządu	wykonuje	swoje	funkcje	na	podstawie	powołania	(nie	
jest	zatrudniona	na	podstawie	umowy	o	pracę	czy	umowy	o	świadczenie	usług),	skutkuje	to	
brakiem	możliwości	zgłoszenia	do	ubezpieczeń	oraz	w	konsekwencji	nie	oblicza	się	tej	oso-
bie	 podstawy	 wymiaru	 składek	 na	 ubezpieczenia	 społeczne,	 ubezpieczenie	 zdrowotne,	
FP	oraz	FGŚP.	

Przykład
Marek T., członek zarządu w Spółce X, wynagradzany na podstawie powołania, jest od 1 lutego 
2015 r. zatrudniony na stanowisku dyrektora generalnego. Z tego tytułu otrzymuje miesięczne 
wynagrodzenie. Wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu nie dolicza się do podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako pracownika zatrudnionego na podstawie 
umowy o pracę.
	

7. Brak obowiązku ubezpieczeń społecznych

7.1.  Obowiązek ubezpieczeń zleceniobiorcy zatrudnionego przez inny podmiot 
w ramach stosunku pracy

interpretacja indywidualna z 8 lipca 2013 r.,  
znak: Di/100000/451/971/2013

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka ma zamiar podpisać umo-
wę zlecenia z osobą zatrudnioną 
na podstawie umowy o pracę 
w innej firmie (z wynagrodzeniem 
wyższym niż minimalne).

Płatnik stoi na stanowisku, że 
z tytułu umowy zlecenia zlecenio-
dawca powinien zgłosić zlece-
niobiorcę tylko do ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpreta-
cję ZUS uznał za prawidłowe. 

ZUS	potwierdził,	że	zleceniobiorca,	który	jest	równocześnie	pracownikiem,	podlega	obo-
wiązkowym	 ubezpieczeniom	 emerytalnemu	 i	 rentowym	 z	 tytułu	 stosunku	 pracy,	 jeżeli	
w	przeliczeniu	na	okres	pełnego	miesiąca	wynagrodzenie	z	umowy	o	pracę	nie	jest	niższe	niż	
kwota	minimalnego	wynagrodzenia	(od	stycznia	2015	r.	–	1750	zł).	Wówczas	z	tytułu	umowy	
zlecenia	ubezpieczenie	emerytalne	i	rentowe	ma	charakter	dobrowolny.	
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Wnioski dla płatnika
Zleceniodawca	może	opłacać	tylko	składkę	na	ubezpieczenie	zdrowotne	za	zleceniobiorcę,	
który	jest	zatrudniony	na	podstawie	umowy	o	pracę	(w	innej	firmie)	na	pełnym	etacie	lub	
w	niepełnym,	ale	uzyskuje	wynagrodzenie	co	najmniej	minimalne.	Nie	jest	istotne,	czy	pra-
codawca	wypłaca	temu	pracownikowi	wynagrodzenie	co	miesiąc,	pod	warunkiem	że	umowa	
zlecenia	nie	jest	wykonywana	na	rzecz	pracodawcy	(zob.	omówienie	interpretacji	5.4).	

7.2.  Brak obowiązku ubezpieczeń społecznych stypendysty będącego uczniem  
szkoły ponadgimnazjalnej, skierowanego na staż organizowany w ramach 
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

interpretacja indywidualna z 17 grudnia 2014 r.,  
znak: Di/100000/43/1262/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Spółka z o.o. organizuje 2 projekty 
współfinansowane ze środków euro-
pejskich wydatkowanych w ramach PO 
KL Działanie 9.2 „Podniesienie jakości 
i atrakcyjności szkolnictwa zawodowe-
go”. W ramach tych projektów kieruje 
na staże zawodowe uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, zarówno pełno- 
jak i niepełnoletnich, którym wypłaca 
stypendia stażowe. Uczniowie stażyści 
nie są pracownikami młodocianymi 
i nie posiadają tytułów do ubezpieczeń 
społecznych. Wnioskodawca zastana-
wia się, czy uczniowie stażyści podle-
gają obowiązkowym ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu udziału w stażu 
organizowanym w ramach projektu? 

Wnioskodawca uważa, że za-
równo uczniowie niepełnoletni, 
jak i ci, którzy ukończyli 18 lat, 
nie są objęci obowiązkiem 
ubezpieczeń społecznych, 
na podstawie art. 9 ust. 6a 
ustawy systemowej. Spółka 
poinformowała, że podobną 
opinię wyraziło Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju.

Stanowisko przedsiębiorcy 
przedstawione we wniosku 
o interpretację ZUS uznał 
za prawidłowe.

Zarówno	pełnoletni,	jak	i	niepełnoletni	uczniowie	będący	uczestnikami	projektów	reali-
zowanych	w	ramach	programów	PO	Kapitał	Ludzki	Działanie	9.2,	do	momentu	ukończe-
nia	szkoły,	którzy	nie	posiadają	innych	tytułów	do	ubezpieczeń,	nie	podlegają	ubezpie-
czeniom	 społecznym.	 Zwolnienie	 z	 obowiązku	 ubezpieczeń	 społecznych	 nie	 dotyczy	
jedynie	pełnoletnich	uczniów	szkół	policealnych	i	dla	dorosłych.		

ZUS	zwrócił	uwagę	na	to,	że	interpretowany	przepis	art.	6	ust.	1	pkt	9a	ustawy	systemo-
wej	został	dodany	w	celu	zrównania	sytuacji	prawnej	osób	korzystających	ze	środków	Fundu-
szu	Pracy	oraz	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	i	powinien	być	odczytywany	
zgodnie	z	normą	art.	6	ust.	1	pkt	9	ustawy,	który	ma	zastosowanie	do	osób	bezrobotnych.	
W	myśl	przepisów	ustawy	o	promocji	zatrudnienia	i	instytucjach	rynku	pracy	osobą	bezro-
botną	może	być	osoba	pełnoletnia,	niezatrudniona	i	niewykonująca	innej	pracy	zawodowej	
i	nieucząca	się.	
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Przykład
Marcin S., 18-letni uczeń technikum metalowego, rozpoczął staż w ramach projektu finansowa-
nego ze środków przeznaczonych z PO Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Jeszcze w trakcie stażu 
ukończył szkołę, ale nie został nigdzie zatrudniony. Od momentu ukończenia szkoły podmiot kie-
rujący Marcina S. na staż powinien zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i opła-
cać składki na te ubezpieczenia od wysokości stypendium stażowego.

7.3. prowadzący działalność gospodarczą pobierający zagraniczną rentę

interpretacja indywidualna z 11 lipca 2014 r.,  
znak: Di/100000/43/802/2014

Stan faktyczny Stanowisko płatnika Stanowisko ZUS

Wnioskodawczyni rozpoczęła 
działalność gospodarczą w 2013 r., 
z tytułu której zgłosiła się do obo-
wiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych i zdrowotnego. Jednocześnie 
od 2009 r. pobiera rentę wdowią 
z Niemiec po zmarłym mężu.  

Zdaniem płatnika, od momentu 
rozpoczęcia działalności powinna 
opłacać wyłącznie składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne. Ze 
względu na posiadanie uprawnie-
nia do renty niemieckiej składki na 
ubezpieczenia społeczne mają dla 
niej charakter dobrowolny.  

Stanowisko przedsiębiorcy przed-
stawione we wniosku o interpre-
tację ZUS uznał za prawidłowe 
w części dotyczącej braku obo-
wiązku ubezpieczeń społecznych 
z tytułu prowadzenia działalności 
przez osobę posiadającą jedno-
czesne prawo do niemieckiej renty 
wdowiej.  

ZUS	 wskazał,	 że	 osoba	 prowadząca	 działalność	 gospodarczą	 podlega	 obowiązkowym	
ubezpieczeniom	społecznym	z	tego	tytułu,	jeżeli	posiada	prawo	do	renty	z	tytułu	niezdolno-
ści	do	pracy	do	czasu	ustalenia	prawa	do	emerytury,	zgodnie	z	art.	9	ust.	4c	ustawy	systemo-
wej.	Zatem	posiadanie	prawa	do	renty	z	innego	tytułu	niż	niezdolność	do	pracy	(np.	z	zagra-
nicznego	 systemu	 zabezpieczenia	 społecznego)	 skutkuje	 dobrowolnością	 ubezpieczeń	
emerytalnego	i	rentowych	osoby	prowadzącej	działalność	gospodarczą.

ZUS	odmówił	równocześnie	potwierdzenia	prawidłowości	zgłoszenia	do	ubezpieczeń	
ze	wskazanym	przez	wnioskodawczynię	kodem	tytułu	ubezpieczenia,	informując,	że	czyn-
ność	 ta	ma	charakter	 techniczny	 i	nie	podlega	 rozpatrzeniu	w	 trybie	 interpretacji.	Nato-
miast	do	interpretacji	w	zakresie	ubezpieczenia	zdrowotnego	właściwy	jest	Narodowy	Fun-
dusz	Zdrowia.		

Wnioski dla płatnika
Prawo	do	renty	z	tytułu	innego	niż	niezdolność	do	pracy	skutkuje	brakiem	obowiązku	opłaca-
nia	składek	na	ubezpieczenia	społeczne.	Należy	też	podkreślić,	że	wyłącznie	renta	przyznana	
przez	ZUS	w	związku	z	niezdolnością	do	pracy	i	tylko	z	systemu	powszechnego	ma	skutek	
w	postaci	obowiązku	ubezpieczeń	prowadzącego	działalność	gospodarczych.	osoby prowa
dzące inną niż gospodarcza działalność, będący rencistami z niezdolnością do pracy 
są zawsze zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne.		
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iii. podsumowanie

1. Środki odwoławcze

Przepisy	ustawy	o	swobodzie	działalności	gospodarczej	przewidują	gwarancję	dla	przed-
siębiorcy,	stanowiącą	zabezpieczenie	przed	opieszałością	organu	interpretującego	przepi-
sy,	w	postaci	tzw.	milczącej	interpretacji.	Wydanie	takiej	interpretacji	ma	miejsce	wtedy,	
gdy	przykładowo	ZUS	nie	wyda	interpretacji	w	terminie	30	dni	od	wpływu	kompletnego	
i	opłaconego	wniosku.	W	takiej	sytuacji	jest	związany	stanowiskiem	przedsiębiorcy.	Ponie-
waż	stanowisko	wnioskodawcy	nie	zostało	obwarowane	żadnymi	dodatkowymi	wymaga-
niami,	należy	uznać,	że	nawet	gdyby	było	one	sprzeczne	z	przepisami,	wiązałoby	organ	
upoważniony,	który	nie	wydał	decyzji	w	tym	terminie	(art.	10a	ust.	1	ustawy	o	swobodzie	
działalności	gospodarczej).	

  Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego i opłaconego 
wniosku ZUS nie wyda decyzji, to będzie on związany stanowiskiem 
wyrażonym we wniosku przedsiębiorcy, nawet jeżeli to stanowisko jest 
niezgodne z literalnym brzmieniem przepisu. 

Interpretacje	są	wydawane	w	formie	decyzji,	od	których	przysługuje	odwołanie	do	wła-
ściwego	sądu	pracy	i	ubezpieczeń	społecznych.	Odwołanie	można	wnieść	na	zasadach	ogól-
nych,	w	terminie	1	miesiąca	od	dnia	doręczenia	decyzji	(art.	83	ustawy	systemowej	w	zw.	
z	art.	4779	Kodeksu	postępowania	cywilnego).	

W	 sprawach,	 w	 których	 ZUS	 wydał	 pisemną	 interpretację	 (albo	 odmówił	 jej	 wydania	
z	uwagi	na	swoją	niewłaściwość	lub	niewłaściwość	przedmiotową	sprawy	opisanej	we	wnios-
ku,	która	nie	podlega	rozpatrzeniu	w	trybie	indywidualnej	interpretacji),	można	wnieść	od-
wołanie	 do	 sądu	 powszechnego.	 Nie	 przysługuje	 natomiast	 w	 tych	 sprawach	 odwołanie	
do	Prezesa	ZUS	jako	organu	administracji	II	stopnia.

przykładowe orzecznictwo Sądu Najwyższego

Data i sygnatura akt Teza orzeczenia

1 2

Postanowienie SN  
z 18 kwietnia 2011 r.,  
III UK 117/10

Również w odniesieniu do interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania 
przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę 
składek na ubezpieczenia społeczne, akt ten [ustawa o sdg] określa w sposób 
istotny sytuację prawną wnioskodawcy. Decyzja w tym przedmiocie wydawana 
jest zatem w sprawie indywidualnej w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy 
systemowej, bowiem w istocie swoją materialnoprawną podstawę wywodzi 
z ustaw wchodzących w skład systemu ubezpieczeń społecznych, a wskazana 
wyżej konieczność badania zgodności udzielonej interpretacji z prawem
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1 2

materialnym sytuuje sprawę wszczętą z odwołania od takiej decyzji wśród spraw 
z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
(…) Przyjęcie administracyjnej drogi rozpoznania odwołań od decyzji w przedmiocie 
interpretacji doprowadziłoby do sytuacji, w których te same kwestie musiałyby być 
rozstrzygane w niezależnych pionach sądownictwa. Taki dwugłos sądownictwa 
w państwie prawa jest zaś niepożądany choćby z tego względu, że inaczej niż to ma 
miejsce w przypadku rozbieżności orzecznictwa sądów mieszczących się w jednym 
pionie sądownictwa, brak jest instytucjonalnych mechanizmów prawnych dla usu-
wania tych rozbieżności pomiędzy orzeczeniami sądów z różnych pionów.

Sąd	może:
■■ zmienić	decyzję	ZUS	i	uznać	za	słuszne	argumenty	wnioskodawcy	–	przedsiębiorcy,
■■ oddalić	 odwołanie	 wnioskodawcy,	 uznając	 za	 prawidłowe	 stanowisko	 wyrażone	 przez	

ZUS	w	decyzji,
■■ w	przypadku	odmowy	wydania	interpretacji	zwrócić	sprawę	ZUS	do	ponownego	rozpo-

znania.

Przykład
Ireneusz T. prowadzący działalność gospodarczą zwrócił się z wnioskiem do ZUS o wydanie pi-
semnej interpretacji, czy będąc rencistą pobierającym rentę rodzinną i mającym równocześnie 
przyznaną rentę socjalną, może dokonać zgłoszenia do ZUS na formularzu ZUS ZZA wyłącznie 
do ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS odmówił wydania interpretacji, argumentując, że sprawa 
dotycząca składania formularzy nie może być rozstrzygana w drodze indywidualnej interpretacji, 
a ponadto ZUS nie jest właściwy do orzekania w sprawie podlegania ubezpieczeniu zdrowotne-
mu. Sąd okręgowy zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ZUS, aby ten rozstrzygnął 
w zakresie wydania interpretacji dotyczącej obowiązku ubezpieczeń społecznych opisanego 
we wniosku przedsiębiorcy.

Wydana	przez	ZUS	interpretacja	wiąże	ten	organ	wyłącznie	wtedy,	gdy	stan	opisany	we	
wniosku	jest	taki	sam	jak	stan	rzeczywisty.	Każda	rozbieżność	może	skutkować	tym,	że	ZUS	
przeprowadzi	postępowanie	wyjaśniające	(albo	kontrolę)	i	zakwestionuje	prawidłowość	roz-
strzygnięcia	dokonanego	przez	płatnika,	który	powoływałby	się	na	indywidualną	interpreta-
cję	wydaną	mu	przez	ZUS.	

Przykład
Spółka z .o.o. we wniosku o interpretację, skierowanym do ZUS, wskazała, że częściowo finansu-
je pracownikom karty medyczne (dostęp do prywatnej służby zdrowia) i że zatrudnieni mają to 
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zagwarantowane w regulaminie wynagradzania. Wnioskodawca stał na stanowisku, że przycho-
dy pracowników z tego tytułu powinny być zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdro-
wotne, FP i FGŚP. ZUS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Rok po wydanej decyzji 
kontrola przeprowadzona przez ZUS wykazała, że pracodawca nie gwarantuje pracownikom tego 
typu korzyści w regulaminie wynagradzania. Faktycznie przysługują one na podstawie uchwały 
zarządu wyłącznie członkom zarządu i zatrudnionym na podstawie umów o pracę dyrektorom 
działów spółki oraz są w całości finansowane przez pracodawcę. W tej sytuacji wydana uprzednio 
interpretacja nie wiąże ZUS, który zobowiązał spółkę do korekty dokumentów rozliczeniowych i do-
płaty składek ubezpieczeniowych obliczonych od wartości przekazanych kart medycznych.

2. Dlaczego warto wnosić odwołanie od interpretacji ZUS

Odpowiednia	argumentacja	wyrażona	w	odwołaniu	od	decyzji	ZUS	może	ostatecznie	skut-
kować	uznaniem	przez	sąd	stanowiska	przedsiębiorcy	za	prawidłowe,	a	tym	samym	zaosz-
czędzić	mu	wydatków	związanych	ze	sporem	z	ZUS	w	tym	zakresie.	Przykładem	jest	uchwa-
ła	Sądu	Najwyższego	z	10	kwietnia	2013	r.	 (II	UZP	2/13,	OSNP	2013/15–16/183)	podjęta	
w	odpowiedzi	na	zapytanie	prawne	Sądu	Apelacyjnego	w	Gdańsku,	dotyczące	możliwości	
skorzystania	z	opłacania	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	przez	adwokata	rozpoczynają-
cego	 działalność	gospodarczą	 (posiadającego	wpis	 do	CEIDG),	 który	współpracuje	w	 ra-
mach	 własnej	 kancelarii	 na	 podstawie	 umowy	 o	 świadczenie	 usług	 prawniczych	 z	 byłym	
pracodawcą	(kancelarią	adwokacką),	u	którego	był	zatrudniony	na	podstawie	umowy	o	pracę	
jako	aplikant	adwokacki.	Sąd	Najwyższy	podważył	stanowisko	ZUS,	który	jako	kluczowe	do	
zastosowania	tego	przepisu	(tj.	możliwości	opłacania	składek	od	30%	minimalnego	wyna-
grodzenia)	uznał	występowanie	tych	samych	czynności	wykonywanych	zarówno	w	ramach	
stosunku	pracy,	jak	i	obecnie	w	ramach	działalności	samodzielnie	prowadzonej	przez	adwo-
kata.	Zarówno	ZUS,	jak	i	Sąd	Apelacyjny	brały	pod	uwagę	fakt,	że	czynności	wykonywane	
przez	osoby	aplikujące	do	zawodu	adwokata	nie	pokrywają	się	całkowicie,	a	wręcz	różnią	się	
zasadniczo	od	czynności	osób	wykonujących	zawód	adwokata.	

Sąd	Najwyższy	przyjął	jako	słuszny	pogląd,	zgodnie	z	którym	celem	art.	18a	ust.	2	pkt	2	
ustawy	systemowej	było	przeciwdziałanie	rozwiązywaniu	umów	o	pracę	w	celu	podjęcia	działal-
ności	pozarolniczej	we	„współpracy”	z	dotychczasowym	pracodawcą.	Ustawodawca	zastosował	
w	tym	przypadku	konstrukcję	swego	rodzaju	domniemania,	że	tego	typu	„zmowa”	istniała,	jeże-
li	jednocześnie	zachodziło	powiązanie	czasowe	obu	form	działalności	(na	przestrzeni	2	lat)	oraz	
powiązanie	zakresu	czynności	wynikających	z	obu	tych	działalności.	Biorąc	pod	uwagę	cel	apli-
kacji	adwokackiej,	można	ogólnie	wskazać,	że	służy	ona	przygotowaniu	zawodowemu	osoby	
posiadającej	wyższe	wykształcenie	prawnicze	do	samodzielnego	wykonywania	zawodu	adwo-
kata.	„Czynności	wchodzące	w	zakres	wykonywanej	działalności	gospodarczej”,	które	uniemoż-
liwiają	zastosowanie	preferencyjnych	składek	ubezpieczeniowych	przez	osoby	podejmujące	po	
raz	pierwszy	działalność	gospodarczą,	to,	w	ocenie	Sądu	Najwyższego,	czynności	odpowiadają-
ce	tym,	które	były	uprzednio	wykonywane	w	ramach	stosunku	pracy	na	rzecz	byłego	pracodaw-
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cy.	Biorąc	pod	uwagę	cel	 aplikacji	 adwokackiej,	obowiązki	 i	uprawnienia	 (także	procesowe)	
aplikanta	adwokackiego,	można	zauważyć	zasadniczą	różnicę	między	czynnościami	wykony-
wanymi	przez	adwokata	w	ramach	świadczenia	przez	niego	pomocy	prawnej	a	czynnościami	
wykonywanymi	przez	aplikanta	adwokackiego	w	trakcie	odbywania	przez	niego	aplikacji.

Od	tego	czasu	ZUS	potwierdza	prawidłowość	takiego	rozumienia	przepisu	w	swoich	inter-
pretacjach,	np.	interpretacja	indywidualna	z	9	grudnia	2014	r.,	znak:	DI/100000/43/1313/2014.

	
PODSTAWA PRAWNA:

■f  art. 4 pkt 2 lit. d, pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 4, pkt 9a, art. 8 ust. 2a, ust. 6, art. 9 ust. 1, ust. 1a, ust. 1c, ust. 2, ust. 2a, ust. 3, ust. 6a, 
art. 12 ust. 1, art. 16 ust. 4 pkt 1, art. 17 ust. 3, art. 18, art. 18a, art. 19 ust. 1, art. 31, art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121),

■f art. 27, art. 28 ust. 2, art. 33 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637),

■f art. 66 ust. 1 pkt 35, art. 81 ust. 1, ust. 8 pkt 12, pkt 16, art. 83 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1831),

■f art. 10 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 672; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 133),

■f art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111),
■f art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 73),

■f art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410),
■f art. 158, art. 494 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 4),

■f art. 93 § 2 pkt 1, art. 97 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 251),

■f art. 231, art. 1821a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
■f art. 58 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4),
■f art. 4779 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 218), 

■f art. 2 ust. 1 pkt 1, pkt 1a, pkt 3, pkt 6, pkt 16, pkt 18, pkt 19, pkt 22, pkt 23, pkt 24, pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1967).

ANDRZEJ OKUŁOWICZ
prawnik, ekspert i praktyk, od 15 lat zajmujący się prawem ubezpieczeń społecznych

iV. Wybrane orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń

1. Pobieranie wyższego wynagrodzenia przez pracownika upadłej spółki
W	sprawie	Sąd	Najwyższy	rozpatrywał,	czy	uzasadnione	jest	żądanie	od	pracownika	zwrotu	
zawyżonej	 części	 wynagrodzenia	 otrzymanego	 przed	 ogłoszeniem	 upadłości	 (wyrok	
z	4	września	2014	r.,	I	PK	23/14,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).

stan faktyczny i stanowisko sn
Pozwany	zawarł	umowę	o	pracę	ze	spółką	jako	prezes	zarządu	z	wynagrodzeniem	1000	zł	
miesięcznie.	W	2002	r.	wynagrodzenie	podwyższono	mu	do	2500	zł.	Od	marca	2008	r.	po-
bierał	wynagrodzenie	w	kwocie	6000	zł.	W	grudniu	2008	r.	pozwany	przestał	pełnić	funkcję	
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w	zarządzie.	Sąd	ustalił,	że	w	grudniu	2008	r.	został	zawarty	aneks	do	umowy	o	pracę	pozwa-
nego,	podający	nieprawdziwą	datę	i	podwyższający	jego	wynagrodzenie	od	marca	2008	r.	do	
6000	zł.	Kwoty,	których	żąda	syndyk	–	powód	w	omawianej	sprawie,	stanowią	część	wyna-
grodzenia	wypłaconego	pozwanemu	przez	spółkę	za	wykonaną	pracę,	na	podstawie	skutecz-
nie	zawartej,	ważnej	i	realizowanej	od	października	1999	r.	umowy	o	pracę.	Wynagrodzenie	
jako	wzajemne	świadczenie	za	pracę	może	być	zmienione	przez	pracodawcę.	Wynagrodzenie	
pozwanego	zostało	podwyższone	i	było	wypłacane	przez	spółkę	od	marca	2008	r.	W	grudniu	
2008	r.	spółka,	reprezentowana	przez	pełnomocnika,	i	pozwany	zawarli	aneks	do	umowy	o	pra-
cę	z	4	października	1999	 r.,	według	którego	miesięczne	wynagrodzenie	wynosiło	6000	zł	
od	1	marca	2008	r.	Uchwała	walnego	zgromadzenia	spółki	akceptowała	taką	wysokość	wy-
nagrodzenia	pozwanego	od	1	marca	2008	r.	Powód	nie	wykazał,	że	spółka	znajdowała	się	
w	złej	kondycji	finansowej	również	w	marcu	2008	r.	(czyli	ponad	rok	przed	złożeniem	wnios-
ku	o	upadłość).	Ustalono	ponadto,	że	w	październiku	2008	r.	wśród	19	osób	zatrudnionych	
w	spółce	wynagrodzenie	zasadnicze	6000	zł	otrzymywały	4	osoby,	wynagrodzenie	wyższe	
niż	5100	zł	2	osoby,	a	wynagrodzenie	wyższe	lub	bliskie	4000	zł	6	osób,	natomiast	wynagro-
dzenie	w	kwocie,	jak	wskazana	w	pierwotnej	treści	umowy,	tylko	2	osoby.	Według	list	z	okre-
su	objętego	sporem	spółka	zatrudniała	już	tylko	9	osób,	z	których	wynagrodzenie	zasadnicze	
równe	wynagrodzeniu	pozwanego	otrzymywały	4	osoby.	Dowodzi	to,	że	koszty	spółki	z	tytu-
łu	zatrudniania	pozwanego	w	okresie	objętym	sporem	w	relacji	do	 takich	kosztów	z	 roku	
ubiegłego	nie	zwiększyły	się.

Sąd	Najwyższy	stwierdził,	że	art.	128	§	2	Prawa	upadłościowego	i	naprawczego	–	zgodnie	
z	którym	czynności	prawne	odpłatne	dokonane	przez	upadłego,	będącego	spółką	lub	osobą	
prawną,	w	terminie	6	miesięcy	przed	dniem	złożenia	wniosku	o	ogłoszenie	upadłości	z	jej	
wspólnikami,	ich	reprezentantami	lub	ich	małżonkami,	jak	również	ze	spółkami	powiązany-
mi,	ich	wspólnikami,	reprezentantami	lub	małżonkami	tych	osób	są	bezskuteczne	w	stosunku	
do	masy	upadłości	–	nie	ma	zastosowania	do	stosunku	pracy.	Prawo	pracy	stanowi	odrębną	
dziedzinę	 i	 ograniczenia	 są	możliwe	 jedynie	w	 takim	zakresie,	 jakie	wynikają	 z	przepisu	
szczególnego,	a	za	 taki	nie	można	uznać	wskazanego	art.	128	§	2	Prawa	upadłościowego	
i	naprawczego.

Wnioski dla pracodawcy
Prawo	upadłościowe	nie	ma	zastosowania	do	stosunku	pracy.	Podstawą	roszczeń	wobec	pra-
cownika	mogą	być,	co	do	zasady,	tylko	przepisy	prawa	pracy,	tj.	Kodeksu	pracy	oraz	innych	
ustaw	i	aktów	wykonawczych,	określające	prawa	i	obowiązki	pracowników	i	pracodawców.

W	sprawach	nieuregulowanych	tymi	przepisami	stosuje	się	odpowiednio	przepisy	Kodek-
su	cywilnego,	jeżeli	nie	są	one	sprzeczne	z	zasadami	prawa	pracy.	

2. Regulamin wypłaty nagród a umowa o zakazie konkurencji

W	sprawie	Sąd	Najwyższy	rozpatrywał	prawo	byłego	pracownika	do	nagrody	uznaniowej	za	
wyniki	pracy,	której	wypłata	przypadała	po	przejściu	zatrudnionego	do	konkurencyjnej	firmy	
(wyrok	z	23	maja	2014	r.,	II	PK	273/13,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).
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stan faktyczny i stanowisko sn
Pracownica	była	zatrudniona	w	spółce	R.	od	1	września	2008	r.	W	piśmie	z	5	marca	2010	r.	
pracodawca	 złożył	 pracownicy	 oświadczenie,	 w	którym	 przyznał	 jej	 nagrodę	uznaniową	 za	
wyniki	pracy	w	2009	r.	w	wysokości	101	525	zł.	Jednocześnie	wskazał,	że	nagroda	zostanie	
wypłacona	w	 ramach	 „planu	odroczonych	nagród”	w	 trzech	 transzach:	 50%	w	 terminie	do	
18	czerwca	2010	 r.,	 25%	w	 terminie	do	18	czerwca	2011	 r.	 i	 pozostałe	25%	w	 terminie	do	
18	czerwca	2012	r.	12	kwietnia	2010	r.	powódka	otrzymała	e-maila	od	dyrektora	kadr,	w	którym	
potwierdzono	otrzymanie	przez	pracownicę	nagrody	odroczonej	za	2009	r.	oraz	wskazano,	że	
w	przypadku	odejścia	z	pracy	w	większości	przypadków	nadal	będzie	nabywać	uprawnienia	do	
pozostałych	rat	w	normalnym	czasie,	chyba	że	rozpocznie	pracę	dla	konkurencji	 lub	będzie	
prowadzić	działalność	szkodliwą	dla	spółki.	Pracownica	29	kwietnia	2011	r.	złożyła	pracodaw-
cy	oświadczenie	o	rozwiązaniu	umowy	o	pracę	z	zachowaniem	okresu	wypowiedzenia.	Stosu-
nek	pracy	łączący	strony	rozwiązał	się	31	maja	2011	r.,	a	była	pracownica	podjęła	pracę	w	kon-
kurencyjnym	banku,	co	przyznała	w	złożonym	pracodawcy	oświadczeniu.	Pozwem	z	18	lipca	
2011	r.	powódka	wniosła	o	zasądzenie	na	jej	rzecz	kwoty	25	381,25	zł	tytułem	drugiej	części	
przyznanej	nagrody	za	2009	r.	–	przypadającej	do	wypłaty	w	czerwcu	2011	r.

Rozstrzygając	tę	sprawę,	Sąd	Najwyższy	odwołał	się	do	art.	65	pkt	1	Konstytucji,	który	
każdemu	 zapewnia	 wolność	 wyboru	 i	 wykonywania	 zawodu	 oraz	 wyboru	 miejsca	 pracy.	
Konstytucja	gwarantuje	więc	swobodę	zmiany	pracodawcy	i	ograniczeń	w	tym	zakresie	nie	
można	wprowadzać	 regulaminem	przyznawania	 i	wypłacania	nagród	uznaniowych.	Zakaz	
konkurencji	 po	 rozwiązaniu	 stosunku	 pracy	 stanowi	 umowne	 ograniczenie	 konstytucyjnej	
wolności	pracy.	Kwestia	prowadzenia	takiej	działalności	konkurencyjnej	powinna	być	uregu-
lowana	w	odrębnej	umowie.	Postanowienia	„regulaminu	nagród	odroczonych”	w	tej	części	
naruszają	więc	przepisy.	Wprowadzają	one	ograniczenia	wolności	zatrudnienia	po	rozwiąza-
niu	stosunku	pracy,	co	prowadzi	do	deformacji	treści	stosunku	pracy	i	naruszenia	zasad	prze-
widzianych	w	Kodeksie	pracy.

Przykład
Zbigniew R. nabył prawo do nagrody uznaniowej w wysokości 45 534 zł. Nagroda miała zostać 
wypłacona 6 miesięcy później. W chwili nabycia prawa do nagrody pracownik podpisał 
oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, że pracodawca może cofnąć prawo do nagrody, 
jeżeli pracownik podejmie działalność konkurencyjną. Pracownik przed wypłatą nagrody roz-
wiązał umowę i zatrudnił się w konkurencyjnej firmie. Mimo to pracownik domagał się wypłaty 
nagrody uznaniowej. Sąd uznał, że pracownik ma rację. Były pracodawca powinien bowiem 
zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji i w tej umowie tak zabezpieczyć swoje 
interesy, żeby mógł mieć roszczenia finansowe od pracownika za złamanie zakazu konkurencji.

Wnioski dla pracodawcy
Umowa	o	zakazie	konkurencji	po	ustaniu	zatrudnienia	jest	odrębną	umową	od	umowy	o	pra-
cę.	Jeżeli	pracodawca	nie	ureguluje	kwestii	zakazu	konkurencji	w	tej	odrębnej	umowie,	to	
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pracownik	nie	może	ponosić	negatywnych	skutków	wynikających	z	niepodjęcia	takich	dzia-
łań	przez	zatrudniającego,	m.in.	poprzez	niewywiązanie	się	z	obowiązku	zapłaty	wynagro-
dzenia	lub	innych	jego	składników.

3. Dodatek jak za nadgodziny dla pracownika niepełnoetatowego

W	sprawie	Sąd	Najwyższy	rozpatrywał	prawo	pracownika	zatrudnionego	w	niepełnym	wy-
miarze	czasu	pracy	do	rekompensaty	za	przekroczenie	ustalonego	w	umowie	o	pracę	wymia-
ru	godzin	pracy	(wyrok	z	4	kwietnia	2014	r.,	I	PK	249/13,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).

stan faktyczny i stanowisko sn
Pracownica,	zatrudniona	przez	cały	okres	w	spółce	na	1/2	etatu,	wykonywała	pracę	przez	8,	
a	nawet	więcej	godzin	dziennie	w	zamian	za	wynagrodzenie	właściwe	dla	tej	części	etatu.	Za-
trudniona	wystąpiła	z	roszczeniem	do	spółki	o	wypłatę	zaległych	dodatków	za	pracę	nadliczbo-
wą.	Jednak	sądy	niższych	instancji	nie	przyznały	jej	racji,	odmawiając	wypłaty	dodatków.	Ar-
tykuł	151	§	5	k.p.	stanowi	bowiem,	że	to	strony	ustalają	w	umowie	o	pracę	dopuszczalną	liczbę	
godzin	pracy	ponad	określony	w	umowie	wymiar	czasu	pracy	pracownika	niepełnoetatowego,	
których	przekroczenie	uprawnia	tego	pracownika,	oprócz	normalnego	wynagrodzenia,	do	do-
datku	jak	za	nadgodziny.	Sądy	uznały,	że	określenie	w	umowie	o	pracę	wymiaru	czasu	pracy,	
którego	przekroczenie	uprawnia	pracownika	zatrudnionego	w	niepełnym	czasie	pracy	do	do-
datku	 jak	 za	godziny	nadliczbowe,	 stanowi	obowiązek	 stron	umowy	o	pracę.	Ustawodawca	
pozostawił	tę	decyzję	samym	zainteresowanym.	Brak	takiego	ustalenia	powoduje,	że	zaczyna	
działać	ogólna	reguła	wynagradzania	za	godziny	nadliczbowe	i	dodatek	przysługuje	po	prze-
kroczeniu	8	godzin	pracy.	Pracownica	nie	zgodziła	się	z	 tymi	rozstrzygnięciami,	gdyż	w	jej	
ocenie	pozbawienie	pracownika	zatrudnionego	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy	dodatku	do	
wynagrodzenia	za	pracę	w	godzinach	ponad	ustalony	w	umowie	limit,	w	razie	nieustalenia	na	
podstawie	art.	151	§	5	k.p.	dopuszczalnej	liczby	godzin	pracy	ponad	określony	w	umowie	wy-
miar	czasu	pracy,	narusza	fundamentalne	zasady	prawa	pracy,	tj.	zasadę	niedyskryminacji	ze	
względu	na	wymiar	czasu	pracy,	równego	traktowania	i	proporcjonalności	wynagrodzenia	za	
pracę	do	wymiaru	czasu	pracy.	Spór	zakończył	się	w	Sądzie	Najwyższym,	który	oddalił	kasację	
i	podtrzymał	argumenty	sądów	niższej	instancji.	Obalił	jednocześnie	wszystkie	zarzuty	powód-
ki.	Wyjaśnił,	iż	aktualnie	obowiązuje	zasada,	że	dopuszczalna	liczba	godzin	powinna	być	ozna-
czona	powyżej	indywidualnego	niepełnego	wymiaru	czasu	pracy,	ale	poniżej	maksymalnego	
wymiaru	czasu	pracy	wynikającego	z	pełnego	wymiaru	czasu	pracy.	Jednak	godziny	przepra-
cowane	ponad	ustalony	w	umowie	czas	pracy	nie	są	godzinami	nadliczbowymi,	lecz	pracą	po-
nadnormatywną	wynagradzaną	jak	za	godziny	nadliczbowe.

Powołany	art.	151	§	5	k.p.	nie	stanowi	samoistnej	podstawy	do	uzyskania	przez	pracowni-
ka	prawa	do	dodatku.	Świadczenie	to	przysługuje	pod	warunkiem	porozumienia	stron	co	do	
określenia	godzin,	za	które	ma	zostać	wypłacony	dodatek,	a	pracownikowi	zatrudnionemu	
w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy	nie	przysługuje	dodatek,	jeżeli	nie	zostanie	ustalona	na	
podstawie	art.	151	§	5	k.p.	dopuszczalna	 liczba	godzin	pracy	ponad	określony	w	umowie	
wymiar	czasu	pracy.
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Sąd	Najwyższy	nie	dopatrzył	 się	 również	dyskryminacji	w	zakresie	wynagrodzenia	za	
pracę,	skoro	za	tę	samą	liczbę	godzin	pracy	pracownik	zatrudniony	w	niepełnym	czasie	pracy	
otrzyma	takie	samo	wynagrodzenie	(bez	dodatku).	Nie	można	więc	mówić	o	dyskryminacji	
tej	grupy	pracowników	w	zakresie	wynagrodzenia	za	pracę	ani	ze	względu	na	kryterium	wy-
miaru	czasu	pracy,	ani	inne	kryteria	(podstawy)	dyskryminacji.	Nie	można	w	tym	przypadku	
też	mówić	o	pośredniej	dyskryminacji	kobiet	w	zakresie	wynagrodzenia	za	pracę	ani	uznać,	
że	gorsze	traktowanie	polega	na	zmuszaniu	pracownika	do	pracy	ponad	uzgodniony	(niepeł-
ny)	limit	godzin.	To	samo	bowiem	dotyczy	pracownika	zatrudnionego	na	pełny	etat,	któremu	
pracodawca	ma	prawo	polecić	wykonywanie	pracy	w	godzinach	nadliczbowych,	czyli	wykra-
czających	poza	uzgodniony	(pełny)	czas	pracy.	Również	nieuzasadniona	jest	teza	o	narusze-
niu	zasady	proporcjonalności	w	wynagradzaniu,	o	której	mowa	w	art.	292	§	1	k.p.,	skoro	za	
ten	sam	czas	pracy	pracownik	pełnoetatowy	i	zatrudniony	na	część	etatu	otrzymuje	wynagro-
dzenie	proporcjonalne	do	ilości	pracy,	a	dodatek	należy	się	za	pracę	ponad	ustawowy	dopusz-
czalny	wymiar	czasu	pracy,	jeżeli	strony	nie	ustaliły	w	umowie	–	zgodnie	z	treścią	art.	151	
§	5	k.p.	–	wcześniejszej	wypłaty	dodatku.	Nie	można	także	twierdzić,	że	wobec	braku	dodat-
ku	za	godziny	ponad	umownie	ustalony	wymiar	czasu	pracy	pracownik	niepełnoetatowy	jest	
nierówno	 traktowany.	 Za	 taką	 samą	 pracę	 otrzymuje	 bowiem	 takie	 samo	 wynagrodzenie.	
Dodatek	zaś	za	godziny	nadliczbowe	należy	się	dopiero	za	pracę	ponad	dopuszczalne	(dla	
zdrowia)	normy.	Kryterium	otrzymania	dodatku	jest	dobowy	rozmiar	realnie	wykonanej	pra-
cy	i	jego	porównanie	z	ustawową	normą,	a	nie	umówiony	dobowy	czas	pracy.

Przykład
Andrzej C. jest zatrudniony na 1/2 etatu. Pracuje od poniedziałku do piątku po 4 godziny, w godzi-
nach od 8.00 do 12.00. W umowie o pracę ustalono, że za każdą godzinę pracy przekraczającą 
wymiar 6 godzin na dobę, ale nieprzekraczającą 8 godzin ma prawo do dodatku, takiego jak za 
godziny nadliczbowe. W związku z tym za każdą godzinę pracy między godzinami 14.00 a 16.00 
(godz. 7. a 8.) pracownikowi przysługuje – oprócz normalnej pensji – 50% dodatek. Za każdą go-
dzinę pracy między 12.00 a 14.00 (godz. 5. a 6.) przysługuje tylko normalne wynagrodzenie. Na-
tomiast każda godzina pracy po godzinie 16.00 będzie pracą w godzinach nadliczbowych.

Wnioski dla pracodawcy
Zatrudniając	pracownika	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy,	w	treści	umowy	o	pracę	pra-
codawca	powinien	umieścić	klauzulę	o	dopuszczalnej	liczbie	godzin	pracy	ponad	ustalony	
wymiar	czasu	pracy,	których	przekroczenie	uprawnia	pracownika,	oprócz	normalnego	wy-
nagrodzenia,	do	dodatku	do	wynagrodzenia,	takiego	jak	za	godziny	nadliczbowe	(art.	1511	
§	1	k.p.).	Chodzi	o	dodatkowo	odpłatne	godziny	ponadwymiarowe,	a	nie	godziny	nadliczbo-
we.	Te	pierwsze	powstają	po	przekroczeniu	ustalonego	limitu	godzin	ponad	wymiar	pracy	
pracownika.	Natomiast	godziny	nadliczbowe	pojawiają	się	po	przekroczeniu	ogólnych	norm	
czasu	pracy,	które	są	takie	same	zarówno	dla	pełno-,	jak	i	niepełnoetatowców	(8	godzin	na	
dobę	i	przeciętnie	40	godzin	w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pracy	w	przyjętym	okresie	
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rozliczeniowym).	Jeśli	strony	nie	ustalą	w	umowie	o	pracę	limitu	godzin	ponadwymiaro-
wych,	to	pracownikowi	będą	przysługiwały	dodatki	dopiero	po	przekroczeniu	tych	ogólnych	
norm	czasu	pracy.

4. Przeniesienie do innej pracy a wysokość wynagrodzenia

W	 sprawie	 Sąd	 Najwyższy	 rozpatrywał	 prawo	 pracownika	 do	 dodatku	 wyrównawczego	
w	związku	z	obniżeniem	wynagrodzenia	za	pracę	spowodowanego	zmianą	organizacji	cza-
su	pracy	(wyrok	z	21	marca	2014	r.,	II	PK	174/13,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).

stan faktyczny i stanowisko sn
Skarżącym	był	pracownik	zatrudniony	w	kopalni	odkrywkowej	i	pełniący	nieodpłatnie	funkcję	
społecznego	inspektora	pracy.	Pracownik	zatrudniony	w	4-brygadowym	systemie	czasu	pracy,	
w	związku	z	reorganizacją	zakładu,	został	przeniesiony	do	innej	odkrywki.	Pracownicy	wyko-
nujący	tam	pracę	w	systemie	4-brygadowym	otrzymywali	dodatek	do	wynagrodzenia.	Jednak	
później	w	tym	systemie	pracowali	tylko	nieliczni	pracownicy	zajmujący	inne	stanowiska	i	tylko	
oni	zachowali	prawo	do	dodatku.	Pozostali	pracownicy,	w	tym	powód,	wybrali	system	1-	lub	
2-zmianowy.	Pracownik	po	tej	zmianie	utracił	prawo	do	dodatku.	Ponieważ	umowa	o	pracę	z	tym	
pracownikiem	nie	zawierała	postanowień	co	do	systemu	czasu	pracy,	nie	doszło	do	zmiany	
warunków	pracy	ani	płacy	w	związku	ze	zniesieniem	dodatku.	Jednak	powód	uznał,	że	przysłu-
guje	mu	dodatek	wyrównawczy	na	podstawie	art.	5	ust.	6	ustawy	z	13	marca	2003	r.	o	szczegól-
nych	zasadach	 rozwiązywania	 z	pracownikami	 stosunków	pracy	 z	przyczyn	niedotyczących	
pracowników.	Jako	inspektor	pracy	podlega	bowiem	ochronie	przed	wypowiedzeniem	lub	roz-
wiązaniem	 stosunku	 pracy	 i	 choć	 nie	 nastąpiło	 wypowiedzenie	 zmieniające	 warunki	 pracy	
i	płacy,	to	z	tytułu	obniżenia	wynagrodzenia	należny	jest	dodatek	wyrównawczy	do	końca	okre-
su,	w	którym	korzystałby	z	ochrony	jako	społeczny	inspektor	pracy.

Sąd	rejonowy	przyznał	rację	pracownikowi,	ale	wyrok	zaskarżył	pracodawca.	Sprawa	tra-
fiła	do	Sądu	Najwyższego,	który	wyjaśnił,	że	dodatek wyrównawczy przysługiwałby powodo-
wi tylko wtedy, gdyby na skutek dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniające-
go doszło do obniżenia jego wynagrodzenia. Prawo do dodatku wyrównawczego generuje 
zatem nie to, czy w związku z określonymi procesami zachodzącymi u pracodawcy dochodzi 
do pozbawienia pracownika szczególnie chronionego jakiegoś składnika wynagrodzenia, ale 
wyłącznie to, czy taki niekorzystny skutek wywołuje oświadczenie woli pracodawcy o wypo-
wiedzeniu dotychczasowych warunków pracy i płacy.	Ponadto	Sąd	Najwyższy	podkreślił,	że	
obecnie	pojęcie	„czterobrygadowej	organizacji	pracy”	nie	występuje	w	Kodeksie	pracy	jako	
wyodrębniony	system	organizacji	 (czasu)	pracy.	Jednak	można	 ten	system	pracy	stosować	
jako	wariant	pracy	zmianowej	w	podstawowym	systemie	czasu	pracy.	ustalenie systemów 
i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy następu
je w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.	Co	do	
zasady	organizowanie	procesu	pracy,	w	tym	również	ustalenie	obowiązującego	pracowników	
systemu	i	rozkładu	czasu	pracy,	należy	do	uprawnień	dyspozycyjnych	pracodawcy	i	nie	musi	
stanowić	elementu	umowy	o	pracę.
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Przykład
Michał S. zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy pracuje na dwie zmiany i otrzymu-
je dodatek zmianowy w wysokości 200 zł. Jednak po przeprowadzeniu zwolnień w zakładzie 
pracy pracodawca musiał zmienić organizację czasu pracy ze względu na ograniczenie produk-
cji i wyznaczył pracownikowi pracę na jedną zmianę, bez dodatku. Pracodawca nie dokonał 
wypowiedzenia zmieniającego, gdyż postanowienia umowy o pracę nie uległy zmianie. Postę-
powanie pracodawcy jest prawidłowe.

Wnioski dla pracodawcy
Jeżeli	system	czasu	pracy	nie	został	wpisany	do	umowy	o	pracę	jako	element	indywidualnego	
stosunku	pracy,	to	polecenie	pracownikowi	pracy	w	innej	organizacji	czasu	pracy	lub	w	in-
nym	systemie	nie	powoduje	obowiązku	zmiany	warunków	pracy	i	płacy,	nawet	jeśli	prowadzi	
to	do	obniżenia	wynagrodzenia.

5. Prawo do nagrody jubileuszowej

W	sprawie	Sąd	Najwyższy	rozpatrywał,	czy	jest	dopuszczalne	i	jakie	skutki	prawne	powodu-
je	podpisanie	przez	pracownika	porozumienia	zmieniającego	obniżającego	nagrodę	jubile-
uszową,	do	której	nabył	prawo,	zanim	podpisał	takie	porozumienie.	W	sprawie	chodziło	też	
o	to,	czy	w	prawie	pracy	można	uznać	za	zabronione	zrzeczenie	się	przez	pracownika	wyna-
grodzenia	w	sytuacji,	gdy	strony	podpisują	porozumienie	pogarszające	warunki	płacowe	w	przy-
szłości	(wyrok	z	13	marca	2014	r.,	I	PK	189/13).

stan faktyczny i stanowisko sn
W	spółce	T.	z	branży	budowlanej	do	obowiązującego	zakładowego	układu	zbiorowego	pra-
cy	(dalej:	ZUZP),	który	m.in.	przewidywał	wypłatę	pracownikom	nagród	jubileuszowych	
i	określał	zasady	nabywania	do	nich	uprawnień,	sporządzono	protokół	dodatkowy.	Protokół	
ten	 zawierał	 nowe,	 lecz	 niekorzystne	 dla	 pracowników	 postanowienia	 w	 sprawie	 nagród.	
Zmiany	weszły	w	życie	9	sierpnia	2011	r.	Na	zebraniu	18	sierpnia	2011	r.	poinformowano	
pracowników	o	tych	zmianach	i	przedstawiono	propozycję	zawarcia	indywidualnych	poro-
zumień,	które	ze	skutkiem	natychmiastowym	zmieniłyby	treść	poszczególnych	umów	o	pra-
cę	w	sposób	odpowiadający	nowym	regulacjom	płacowym	przyjętym	w	protokole	dodatko-
wym.	 Jeden	 z	 pracowników	 (powód)	 nie	 uczestniczył	 w	 zebraniu,	 gdyż	 w	 tym	 czasie	
przebywał	na	zwolnieniu	lekarskim.	Porozumienie	zmieniające	treść	umowy	o	pracę	podpi-
sał	dopiero	6	wrześ	nia	2011	r.,	akceptując	nowe	warunki.	Pod	koniec	września	firma	wypła-
ciła	mu	nagrodę	jubileuszową	za	40	lat	pracy,	do	której	nabył	prawo	1	września	2011	r.	Na-
groda	została	obliczona	według	nowych	zasad.	Sprawa	trafiła	na	wokandę,	gdyż	pracownik	
nie	zgodził	się	z	tak	obliczoną	wysokością	nagrody.	Uważał,	że	nagroda	powinna	być	usta-
lona	na	podstawie	zakładowych	regulacji	płacowych,	które	obowiązywały	przed	wejściem	
w	życie	protokołu	dodatkowego.	Po	przejściu	całej	procedury	odwoławczej	zarówno	przez	
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pracownika,	jak	i	pracodawcę	problemem	zajął	się	Sąd	Najwyższy,	do	którego	pracodawca	
wniósł	skargę	kasacyjną.

Sąd	ustalił,	że	nagroda	była	składnikiem	wynagrodzenia,	gdyż	spełniała	kryteria	premii,	
a	tym	samym	podlegała	ochronie	zgodnie	z	art.	84	k.p.	To	oznacza,	że	„pracownik,	który	już	
nabył	 prawo	 do	 gratyfikacji	 jubileuszowej	 (bo	 spełnił	 przesłanki	 nabycia	 tego	 prawa,	
w	szczególności	osiągnął	wymagany	staż	pracowniczy),	nie	może	dobrowolnie	(przez	za-
warcie	z	pracodawcą	stosownego	porozumienia)	zrzec	się	tego	nabytego	już	prawa”.	Skoro	
pracownik	nabył	prawo	do	nagrody	1	września	2011	r.,	to	powinna	być	ona	wypłacona	w	wy-
sokości	 ustalonej	 na	 podstawie	 ZUZP	 w	 pierwotnym	 brzmieniu.	 Pracownik	 6	 września	
2011	r.	nie	mógł	zrzec	się	tego	składnika	nawet	w	części.	Sąd	Najwyższy	podzielił	stanowi-
sko	sądu	okręgowego,	który	przyjął,	że	podpisanie	przez	powoda	6	września	2011	r.	(czyli	
po	upływie	kilku	dni	od	nabycia	prawa	do	nagrody	jubileuszowej	na	zasadach	określonych	
w	ZUZP)	niekorzystnego	porozumienia	zmieniającego	wstecz	warunki	ustalania	wysokości	
nagrody	jubileuszowej,	nie	mogło	oznaczać	bezprawnego	zrzeczenia	się	nabytego	już	prawa	
do	nagrody	jubileuszowej,	a	więc	w	tym	zakresie	z	mocy	art.	84	k.p.	było	ono	bezwzględnie	
nieważne.

Nie	można	uznać	za	„zrzeczenie	się”	wynagrodzenia	za	pracę	wyrażenia	zgody	na	przed-
stawioną	przez	pracodawcę	propozycję	obniżenia	w	przyszłości	wysokości	wynagrodzenia.	Nie	
jest	to	zrzeczenie	się	prawa	do	wynagrodzenia	w	rozumieniu	art.	84	k.p.,	lecz	mieszczące	się	
w	granicach	prawa	porozumienie	stron,	zmieniające	treść	stosunku	pracy.	Zatem	strony	stosun-
ku	pracy	mogą	zawrzeć	porozumienie	obniżające	wynagrodzenie	pracownicze,	ale	ze	skutkiem	
od	dnia	jego	zawarcia.	Nie	może	więc	dotyczyć	już	nabytego	prawa	do	wynagrodzenia.

Przykład
U pracodawcy „D” obowiązuje regulamin wynagradzania, zgodnie z którym pracownikom przy-
sługują premie kwartalne. Do premii pracownik nabywa prawo w ostatnim dniu trzeciego mie-
siąca danego kwartału. 15 września 2014 r., czyli po upływie 14 dni od podania informacji do 
wiadomości pracowników, weszło w życie nowe postanowienie regulaminu znoszące prawo do 
tej premii. W tym dniu pracownicy, którzy wyrazili zgodę na zmianę, mieli już podpisane aneksy 
do umów o pracę. Im nie będzie przysługiwała premia za III kwartał. Natomiast jeden z pracow-
ników podpisał porozumienie zmieniające dopiero 6 października, po wykorzystaniu zasiłku 
opiekuńczego na dziecko. Zatem temu pracownikowi przysługuje premia, ponieważ zdążył na-
być do niej prawo, zanim podpisał aneks zmieniający. Nie ma znaczenia, że w tym dniu obowią-
zywał nowy regulamin.

Wnioski dla pracodawcy
Pracodawca	 ma	 prawo	 zmieniać	 na	 niekorzyść	 pracowników	 warunki	 ich	 wynagradzania	
i	może	to	zrobić	w	uzgodnieniu	z	pracownikami,	modyfikując	przepisy	wewnętrzne,	np.	re-
gulamin	wynagradzania.	Jednak	należy	pamiętać,	że	nowe,	mniej	korzystne	warunki	mogą	
zacząć	obowiązywać	od	dnia	podpisania	porozumienia	(ze	skutkiem	na	przyszłość),	a	nie	z	mocą	
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wsteczną,	gdy	pracownik	nabył	prawo	do	wynagrodzenia	jeszcze	w	czasie	obowiązywania	
poprzednich	przepisów.

6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

W	sprawie	Sąd	Najwyższy	rozpatrywał	prawo	pracownika	–	kierownika	do	rekompensaty	za	
godziny	nadliczbowe	(wyrok	z	5	marca	2014	r.,	II	PK	135/13,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).

stan faktyczny i stanowisko sn
Pracownica	zajmująca	kierownicze,	samodzielne	stanowisko	w	wyodrębnionej	komórce	orga-
nizacyjnej	w	spółce	z	o.o.	w	rozumieniu	art.	1514	k.p.	domagała	się	wypłaty	wynagrodzenia	za	
przepracowane	godziny	nadliczbowe,	mimo	że	–	zgodnie	z	powołanym	przepisem	–	kierowni-
kom,	którzy	wykonują,	w	 razie	konieczności,	 pracę	poza	normalnymi	godzinami	pracy,	nie	
przysługuje	ani	wynagrodzenie,	ani	dodatek	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych.	Pracownica	
miała	szeroki	zakres	obowiązków,	ale	równocześnie	zapewniono	jej	możliwość	swobodnego	
organizowania	czasu	pracy	i	rozdzielania	zadań	między	podległymi	jej	pracownikami	i	asysten-
tami.	Jednak	nie	zawsze	korzystała	z	takiego	rozwiązania.	Znaczną	część	obowiązków	brała	na	
siebie,	mimo	że	część	zadań	mogła	powierzyć	współpracownikom.	Bezpośredni	przełożony	
pracownicy,	a	także	osoby	zarządzające	spółką	wiedzieli	co	prawda	o	jej	nadmiarze	pracy,	jed-
nak	to	ona	była	odpowiedzialna	za	podział	obowiązków	i	zaplanowanie	pracy.	Pracownica	nie	
domagała	się	od	pracodawcy	wynagrodzenia	za	nadgodziny	w	trakcie	zatrudnienia.	Zgłaszała	
potrzebę	rekompensaty	za	pracę	ponadwymiarową	i	w	odpowiedzi	otrzymała	znaczną	podwyż-
kę	pensji.	Pracownica	była	zaznajomiona	z	regulaminem	pracy,	który	stanowił,	że	praca	w	go-
dzinach	nadliczbowych	jest	dopuszczalna	tylko	na	wyraźne,	pisemne	polecenie	bezpośredniego	
przełożonego.	Mimo	to	nigdy	nie	złożyła	wniosku	dotyczącego	pracy	w	godzinach	nadliczbo-
wych,	nie	prowadziła	też	ewidencji	własnego	czasu	pracy.

Zarówno	sąd	okręgowy,	jak	i	później	sąd	apelacyjny	uznały	roszczenie	powódki	za	nie-
uzasadnione.	 Jako	 kierownik	 personalny	 odpowiadała	 za	 procesy	 pracownicze	 w	 spółce,	
w	tym	kwestie	związane	z	czasem	pracy	oraz	procedurę	nadgodzin.	W	jej	zakresie	było	prze-
strzeganie	norm	czasu	pracy	i	współtworzenie	procedur	dotyczących	rozliczania	godzin	nad-
liczbowych.	Nagminne	pozostawanie	przez	pracownicę	na	terenie	zakładu	pracy	w	wymiarze	
przekraczającym	40	godzin	tygodniowo	nie	wynikało	z	powodu	błędnego	organizowania	jej	
pracy	przez	pracodawcę	ani	z	nałożenia	na	nią	 ilości	pracy	niemożliwej	do	zrealizowania	
w	normalnym	czasie	pracy.	Dłuższa	praca	nie	była	też	skutkiem	polecenia	ani	zgody	przeło-
żonego.	 Kierowniczka,	 pracując	 na	 samodzielnym	 stanowisku,	 sama	 organizowała	 w	 taki	
sposób	pracę	własną	oraz	podległych	jej	pracowników.	Obejmowała	stanowisko	z	pełną	świa-
domością	rozmiaru	zadań,	ale	jednocześnie	miała	do	pomocy	zespół	osób	oraz	była	solidnie	
wynagradzana	i	miała	zapewniony	pakiet	dodatkowych	świadczeń	(samochód	do	dyspozycji,	
opiekę	medyczną).

W	ocenie	Sądu	Najwyższego	zasadne	jest	uprawnienie	osób	zajmujących	stanowiska	kie-
rownicze	do	wynagrodzenia	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych	w	sytuacji,	gdy	pracę	tę	
wykonują	 stale	 i	 z	 powodu	 złego	 zorganizowania	 czasu	 pracy	 przez	 pracodawcę.	 Jednak	
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w	tym	przypadku	taka	sytuacja	nie	miała	miejsca.	Pracownica	sama,	przez	wadliwe	planowa-
nie	swojego	czasu	pracy,	doprowadziła	do	przekroczeń	normatywnego	czasu	pracy.

Przykład
Igor T., kierownik działu informatyki mający m.in. najwyższe uprawnienia administracyjne, mu-
siał zostać w piątek po godzinach pracy, aby dokonać instalacji nowej wersji oprogramowania 
użytkowego. Operację tę mógł przeprowadzić tylko w czasie, gdy w systemie nie ma już innych 
pracowników-użytkowników. Praca po godzinach nie skutkuje obowiązkiem zapłacenia pracow-
nikowi wynagrodzenia oraz dodatków za pracę ponad normę dobową.

Wnioski dla pracodawcy
Pracodawca	nie	jest	zobowiązany	do	dodatkowego	wynagradzania	pracowników	kierujących	
odrębnymi	komórkami	organizacyjnymi	(działami,	sekcjami,	oddziałami,	filiami),	jeżeli	w	ra-
zie	doraźnych	potrzeb	wykonują	oni	swoje	zadania	poza	normalnym	czasem	pracy.	Jednak	
dotyczy	to	osób	sprawujących	kontrolę	 i	nadzór	nad	wykonywanymi	przez	podległych	mu	
pracowników	 zadaniami,	 mających	 kompetencje,	 aby	 wydawać	 im	 polecenia,	 szczególnie	
pracy	nadliczbowej	pod	nadzorem	zlecającego. Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, 
że nie jest pozbawiony prawa do dodatkowego wynagrodzenia pracownik – kierownik, 
który oprócz sprawowania nadzoru wykonuje jednocześnie pracę na równi ze swoimi 
podległymi pracownikami (wyrok sn z 13 stycznia 2005 r., II pk 114/04, osnp 
2005/16/245).	 Pracodawca	 powinien	 również	 wiedzieć,	 że	 jeżeli	 praca	 ponadnormatywna	
będzie	zlecana	kierownikowi	stale	lub	zakres	jego	obowiązków	będzie	obejmował	zadania	
wymagające	systematycznego	pozostawania	po	godzinach	pracy,	to	kierownik	może	wystą-
pić	z	roszczeniem	o	wypłatę	wynagrodzenia	za	nadgodziny.

7.  Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wynagrodzenia  
członka rady nadzorczej

W	sprawie	Sąd	Najwyższy	 rozpatrywał	kwestie	 dotyczące	długości	 okresu	przedawnienia	
roszczeń	członka	rady	nadzorczej	z	tytułu	wynagrodzenia,	do	którego	prawo	nabył	na	podsta-
wie	Kodeksu	spółek	handlowych	(uchwała	z	30	stycznia	2014	r.,	III	CZP	104/13,	patrz:	www.
ekspert3.inforlex.pl).

stan faktyczny i stanowisko sn
Powód	wnosił	o	zasądzenie	od	spółki	wynagrodzenia	za	pełnienie	funkcji	członka	rady	nad-
zorczej,	 wraz	 z	 odsetkami.	 Pozwana	 spółka,	 wnosząc	 o	 oddalenie	 powództwa,	 podniosła	
m.in.	zarzut	przedawnienia	części	roszczeń	na	podstawie	art.	751	pkt	1	Kodeksu	cywilnego,	
dalej:	k.c.	(przewidującego	2-letni	okres	przedawnienia).

Sąd	okręgowy	uwzględnił	powództwo	w	całości.	Ustalił,	że	powód	pełnił	funkcję	człon-
ka	 rady	 nadzorczej	 pozwanej	 spółki	 m.in.	 w	 okresie	 objętym	 pozwem.	 Statut	 pozwanej	
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spółki	 przewidywał	 przyznanie	 członkom	 rady	 nadzorczej	 wynagrodzenia	 za	 pełnioną	
funkcję,	którego	wysokość	ustaliła	uchwała	walnego	zgromadzenia.	Powód	nie	otrzymał	
żadnych	świadczeń	z	tego	tytułu.	Wobec	nieskuteczności	wezwania	o	zapłatę	należności,	
16	października	2009	r.	wystąpił	z	wnioskiem	o	zawezwanie	do	próby	ugodowej,	 jednak	
do	ugody	nie	doszło.

Zgodnie	ze	stanowiskiem	Sądu	Najwyższego,	roszczenia	członka	rady	nadzorczej	spół-
ki	akcyjnej	o	wynagrodzenie	przyznane	zgodnie	z	art.	392	§	1	Kodeksu	spółek	handlowych	
(dalej:	k.s.h.)	określa	art.	118	k.c.,	zgodnie	z	którym,	jeżeli	przepis	szczególny	nie	stanowi	
inaczej,	termin	przedawnienia	wynosi	10	lat,	a	dla	roszczeń	o	świadczenia	okresowe	oraz	
roszczeń	związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej	–	3	lata.	Sędziowie	od-
rzucili	możliwość	zastosowania	do	roszczeń	członka	rady	nadzorczej	spółki	akcyjnej	o	wy-
nagrodzenie	 art.	 751	 pkt	 1	 k.c.	 (przewidującego	 2-letni	 okres	 przedawnienia).	 Decyzja	
Sądu	Najwyższego	wynikała	z	tego,	że	art.	751	pkt	1	k.c.	jest	powiązany	z	art.	750	tego	
kodeksu,	który	to	przepis	do	umów	o	świadczenie	usług,	które	nie	są	uregulowane	innymi	
przepisami,	nakazuje	stosować	odpowiednio	przepisy	o	zleceniu.	Sąd	Najwyższy	przyjął,	
że	relacja	prawna	między	członkiem	rady	nadzorczej	spółki	akcyjnej	a	spółką	nie	jest	sto-
sunkiem	umownym.	Wyklucza	to	więc	stosowanie	art.	750	k.c.	Organ	przyznał,	że	art.	751	
pkt	1	k.c.	mógłby	ewentualnie	objąć	roszczenia	o	wynagrodzenie	tych	członków	rady	nad-
zorczej,	którzy	stale	trudnią	się	czynnościami	nadzorczymi	lub	dokonują	tych	czynności	
w	zakresie	działalności	przedsiębiorstwa.	Ich	roszczenia	przedawniałyby	się	więc	z	upły-
wem	2	lat.	Natomiast	roszczenia	innych	członków	tej	samej	rady	nadzorczej,	którzy	pełnią	
swoje	czynności	nie	w	sposób	stały	(niezawodowo),	ulegałyby	przedawnieniu	na	ogólnych	
zasadach	wynikających	z	art.	118	k.c.,	a	więc	w	zależności	od	ich	charakteru,	tj.:	w	termi-
nie	3	lub	10	lat.

Wnioski
Członek	 rady	 nadzorczej	 może	 mieć	 roszczenie	 o	 wypłatę	 wynagrodzenia	 przyznanego	
zgodnie	z	art.	392	§	1	k.s.h.	przez	10	lat,	a	roszczenie	o	świadczenia	okresowe	oraz	związane	
z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej	przez	3	lata.

8. Dyskryminacja w zakresie wynagradzania

W	sprawie	Sąd	Najwyższy	 rozpatrywał,	 czy	niewielkie	 różnice	w	wynagrodzeniu	między	
pracownikami	 są	 przejawem	 dyskryminacji	 (wyrok	 z	 9	 maja	 2014	 r.,	 I	 PK	 276/13,	 patrz:	
www.ekspert3.inforlex.pl).

stan faktyczny i stanowisko sn
Powód	był	zatrudniony	u	pozwanego	od	14	stycznia	1981	r.,	ostatnio	na	stanowisku	komen-
danta	zmiany	w	rejonie	Straży	Ochrony	Kolei	w	K.	Obowiązujący	u	strony	pozwanej	Zakła-
dowy	Układ	Zbiorowy	Pracy	(ZUZP)	przewiduje	15	grup	zaszeregowania,	a	w	każdej	grupie	
50	szczebli	zróżnicowanych	o	25	zł.	Pracownicy	są	dodatkowo	wynagradzani	za	pracę	w	nie-
dziele	oraz	w	nocy,	są	objęci	systemem	premiowania,	przewidziano	dla	nich	również	dodatki	
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stażowe	oraz	dodatkowe	wynagrodzenie	za	pracę	w	warunkach	szkodliwych.	Zadania	na	sta-
nowiskach	komendanta	 zmiany	 i	 dyżurnego	 zmiany	 są	 bardzo	 zbliżone.	Awans	wiąże	 się	
z	podwyżkami	dla	pracowników.	Decyzje	dotyczące	poszczególnych	pracowników	regionów	
są	podejmowane	przez	komendanta	regionu,	który	decyduje	o	kwotach	przyznanych	podwy-
żek.	Następnie	propozycje	w	tym	zakresie	są	przesyłane	do	komendanta	głównego	i	ostatecz-
nie	przez	niego	akceptowane.	W	ramach	działań	awansowych	w	lutym	2008	r.	oraz	w	kwiet-
niu	2010	r.	miały	miejsce	podwyżki	dla	komendantów	zmian	w	poszczególnych	komendach	
regionalnych.	Kwota	podwyżki	w	2008	r.	wynosiła	od	200	zł	do	570	zł,	a	w	2010	r.	od	125	zł	
do	595	zł.	Wynagrodzenie	podstawowe	komendantów	zmian	Komendy	Regionalnej	w	K.	na	
10	grudnia	2010	r.	kształtowało	się	w	granicach	od	1825	zł	do	1950	zł.	Powód	w	lutym	2008	r.	
otrzymał	podwyżkę	wynagrodzenia	zasadniczego	w	wysokości	200	zł,	a	w	kwietniu	2010	r.	
w	wysokości	125	zł.	Wynagrodzenie	powoda	na	10	grudnia	2010	r.	wynosiło	1825	zł.	Sąd	
rejonowy	ustalił,	że	niewłaściwe	wykonywanie	obowiązków	przez	powoda	(na	co	wskazywa-
ła	strona	pozwana)	nie	przekładało	się	na	wysokość	wynagrodzenia	i	nie	było	powodem	np.	
obniżenia	powodowi	premii.

Artykuł	183c	k.p.	wprowadza	zasadę,	zgodnie	z	którą	pracownicy	mają	prawo	do	jednako-
wego	wynagrodzenia	za	jednakową	pracę	lub	za	pracę	o	jednakowej	wartości.	Pracami	o	jed-
nakowej	wartości	są	prace,	których	wykonywanie	wymaga	od	pracowników	porównywalnych	
kwalifikacji	zawodowych,	potwierdzonych	dokumentami	przewidzianymi	w	odrębnych	prze-
pisach	lub	praktyką	i	doświadczeniem	zawodowym,	a	także	porównywalnej	odpowiedzialno-
ści	i	wysiłku.	Sąd	Najwyższy	uznał	jednak,	że	możliwe	jest	odmienne	potraktowanie	pracow-
ników	 w	 zakresie	 zatrudnienia,	 w	 tym	 wynagradzania,	 przy	 czym	 musi	 ono	 wynikać	
z	uzasadnionej	potrzeby.	Sąd	zaaprobował	pogląd,	że	–	zgodnie	z	art.	183b	§	1	k.p.	–	nie	sta-
nowi	naruszenia	zasady	równego	traktowania	sytuacja,	w	której	pracodawca	wykaże,	że	kie-
rował	się	obiektywnymi	powodami,	różnicując	sytuację	pracowników.	Przykładem	jest	za-
chowanie	prawa	do	wyższego	wynagrodzenia,	nabytego	w	okresie	wcześniejszej	ich	pracy	na	
stanowiskach	w	innych	strukturach	pracodawcy.

Przykład
U pracodawcy „C” obowiązuje zakładowy układ zbiorowy, który przewiduje 5 grup zaszerego-
wania pracowników, a w każdej grupie są 4 poziomy wynagradzania związane z polityką awan-
sowania stosowaną przez pracodawcę. Dwaj pracownicy Jan K. i Andrzej N. pracują na tych 
samych stanowiskach w tym samym wymiarze czasu pracy. Jan K. w przeszłości pracował na 
wyższym stanowisku niż obecnie i otrzymuje wynagrodzenie wyższe o 300 zł od pensji Andrze-
ja N. Wynika to z tego, że pracodawca za zgodą związków zawodowych pozostawił pracowni-
kom przenoszonym na inne stanowiska przyznane im wówczas wynagrodzenie. A zatem różni-
ca w wynagrodzeniu wynosząca 300 zł nie jest dyskryminacją Andrzeja N., gdyż nie wynika 
z samodzielnej uznaniowej decyzji pracodawcy. Nie doszło bowiem do sytuacji, w której praco-
dawca, mając świadomość, że obaj pracownicy wykonują tę samą pracę, podjął decyzję, że je-
den z nich będzie miał wyższe wynagrodzenie.
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Wnioski dla pracodawcy
Nie	można	mówić	o	dyskryminacji	w	zakresie	wynagradzania	w	odniesieniu	do	wysokości	
średniej	podwyżki	wynagrodzeń	w	całym	kraju.	Należy	porównać	wynagrodzenia	konkret-
nych	pracowników	zatrudnionych	na	porównywalnych	stanowiskach.	Artykuł	183c	k.p.	od-
nosi	się	do	wynagrodzenia	za	pracę,	a	więc	do	kwoty	wynagrodzenia	ukształtowanej	w	wy-
niku	podwyżek	zarobków	pracownika	oraz	jego	awansów.	Osoba,	wobec	której	pracodawca	
naruszył	zasadę	równego	traktowania	w	zatrudnieniu,	ma	prawo	do	odszkodowania	w	wyso-
kości	nie	niższej	niż	minimalne	wynagrodzenie	za	pracę,	ustalane	na	podstawie	odrębnych	
przepisów.	W	ocenie	Sądu	Najwyższego,	przy	obliczaniu	tego	odszkodowania	przedmiotem	
porównania	nie	powinny	być	kwoty	podwyżek	wynagrodzenia,	a	tym	bardziej	średnia	pod-
wyżka	dotycząca	pracowników	w	skali	całego	kraju,	lecz	przede	wszystkim	wysokość	wy-
nagrodzenia	wypłacanego	pracownikom	wykonującym	jednakową	pracę	lub	pracę	o	jedna-
kowej	wartości.

9. Nieważność umowy o zakazie konkurencji

W	sprawie	Sąd	Najwyższy	rozpatrywał	zasadność	wypłaty	odszkodowania	z	tytułu	powstrzy-
mywania	się	od	działalności	konkurencyjnej,	jeżeli	umowa	została	podpisana	przez	osoby	do	
tego	nieupoważnione	(wyrok	z	29	stycznia	2014	r.,	II	PK	124/13).

stan faktyczny i stanowisko sn
Pracownik	pełniący	funkcję	prezesa	zarządu	spółki	z	o.o.	wykonywał	swoje	obowiązki	na	
podstawie	umowę	o	pracę.	Po	kilku	miesiącach	do	zawartej	z	nim	umowy	o	pracę	wprowa-
dzono	aneks	zobowiązujący	prezesa	do	powstrzymania	się	od	działalności	konkurencyjnej	na	
okres	zatrudnienia	oraz	 jednego	 roku	po	ustaniu	 stosunku	pracy.	Z	 tego	 tytułu	pracownik	
miał	otrzymywać	30%	wynagrodzenia	ustalonego	uchwałą	przez	zgromadzenie	wspólników.	
Umowę	podpisał	przewodniczący	rady	nadzorczej,	który	działał	na	podstawie	aktu	założy-
cielskiego	spółki	z	o.o.	Akt	ten	zawierał	postanowienie,	że	umowy	z	prezesem	spółki	zawie-
ra	w	imieniu	spółki	przewodniczący	rady	nadzorczej.	Sąd	Najwyższy	uznał,	że	umieszczenie	
tego	typu	uprawnień	w	akcie	założycielskim	spółki	z	o.o.	jest	niezgodne	z	prawem.	Umowa	
zawarta	przez	tak	reprezentowaną	spółkę	jest	nieważna	na	podstawie	art.	58	§	1	k.c.,	gdyż	
narusza	bezwzględnie	obowiązujący	art.	210	§	1	k.s.h.,	zgodnie	z	którym	w	umowie	między	
spółką	a	członkiem	zarządu	oraz	w	sporze	z	nim	spółkę	reprezentuje	rada	nadzorcza	lub	peł-
nomocnik	powołany	uchwałą	zgromadzenia	wspólników.

Przykład
Członek zarządu spółki z o.o. Paweł C. jest informatykiem i zadeklarował, że wykona na potrzeby 
spółki program komputerowy do obsługi działu logistyki. Wartość prac (wraz z wyceną aktuali-
zacji i serwisu oprogramowania) miała być o 30% niższa od ofert konkurencyjnych. Umowę o dzie-
ło z członkiem zarządu podpisał przewodniczący rady nadzorczej spółki z o.o. Taką procedurę 
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przewidywała umowa spółki. Zawarta umowa o dzieło jest nieważna z mocy prawa, ponieważ 
taką umowę może zawrzeć rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany zgromadzeniem wspól-
ników albo zgromadzenie wspólników.

Wnioski dla pracodawcy
Przepisy	Kodeksu	spółek	handlowych	w	zakresie	reprezentacji	spółki	nie	przyznają	żad-
nych	szczególnych	uprawnień	przewodniczącemu	rady	nadzorczej.	Kodeks	odnosi	się	do	
tego	stanowiska	w	spółce	z	o.o.	jedynie	w	przepisie	dotyczącym	wyboru	przewodniczące-
go	rady.	Ewentualne	elementy	szczególnej	pozycji	tego	członka	rady	muszą	więc	wynikać	
z	regulacji	wewnętrznych	spółki	i	nie	mogą	naruszać	norm	powszechnie	obowiązujących.	
Zawarcie	umowy	o	zakazie	konkurencji	z	osobą	nieuprawnioną	do	podejmowania	takich	
czynności	powoduje,	że	zarówno	zakaz	powstrzymywania	się	od	działalności	konkuren-
cyjnej,	 jak	i	zobowiązanie	do	zapłaty	odszkodowania	z	tego	tytułu	mogą	nie	obowiązy-
wać.

10. Prawidłowość obliczania wynagrodzenia za dyżury medyczne

Sąd	Najwyższy	rozpoznawał	sprawę	z	powództwa	trzech	lekarek	przeciwko	szpitalowi	o	za-
płatę	 wynagrodzenia	 za	 dyżury	 medyczne	 za	 lata	 2009–2012	 (wyrok	 Sądu	 Najwyższego	
z	16	grudnia	2014	r.,	I	PK	313/13,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).	Zasadnicze	zagadnienie	
sprowadzało	się	do	tego,	czy	szpital	miał	prawo	uwzględnić	część	godzin	dyżuru	medyczne-
go	 w	 ramach	 tzw.	 nominalnego	 (normatywnego)	 czasu	 pracy,	 w	 sytuacji	 gdy	 czas	 pracy	
świadczonej	poza	dyżurem	medycznym	nie	wyczerpywał	miesięcznej	etatowej	normy	czasu	
pracy	lekarek.	Pracownice	uważały,	że	taki	sposób	rozliczania	pracy	na	dyżurach	prowadził	
do	nieuzasadnionego	pomniejszenia	ich	wynagrodzenia.	

stan faktyczny i stanowisko sn
Lekarki	były	zatrudnione	w	pozwanym	szpitalu	w	pełnym	wymiarze	czasu	pracy	na	stano-
wiskach	starszego	asystenta.	Praca	lekarzy	w	szpitalu	była	zorganizowana	w	sposób	nastę-
pujący:

■■ od	7.00	do	14.00	–	trwała	praca	na	oddziale,
■■ od	14.00	do	19.00	–	pracę	świadczyli	tylko	lekarze	dyżurujący,
■■ od	19.00	do	6.00	rano	–	trwały	dyżury	medyczne	(a	zatem	przed	przystąpieniem	do	dyżu-

ru	lekarz	świadczył	pracę	przez	7	lub	12	godzin).

Lekarki	godziły	się	na	pracę	w	wymiarze	przekraczającym	przeciętnie	48	godzin	na	ty-
dzień	w	przyjętym	okresie	rozliczeniowym.	Pomimo	że	w	dni,	w	które	lekarki	nie	świadczy-
ły	pracy	w	ramach	dyżuru,	pracowały	na	dobę	tylko	7	godzin	(a	nie	7	godzin	i	35	minut)	–	to	
jednak,	pracując	na	dyżurach	do	godziny	19.00	–	wypracowywały	miesięczną	normę	czasu	
pracy	(dotyczyło	to	również	innych	lekarzy	pracujących	w	szpitalu	w	pełnym	wymiarze	cza-
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su	pracy).	W	szpitalu	obowiązywał	3-miesięczny	okres	rozliczeniowy,	a	harmonogramy	usta-
lano	w	okresach	miesięcznych.	Obowiązująca	w	szpitalu	organizacja	czasu	pracy	prowadziła	
do	sytuacji,	że	zwiększona	liczba	dyżurów	powodowała	zmniejszenie	możliwości	wypraco-
wania	nominalnego	czasu	pracy	–	z	uwagi	na	konieczność	udzielenia	pracownikom	nieprze-
rwanego	11-godzinnego	odpoczynku.

Szpital	 wynagradzał	 lekarzy	 zatrudnionych	 w	 szpitalu	 wynagrodzeniem	 zasadniczym,	
dodatkami	 stażowymi,	 funkcyjnymi	 oraz	 premiami.	 Lekarki	 pełniące	 dyżury	 w	 spornym	
okresie	otrzymywały	pełne	wynagrodzenie	miesięczne	wynikające	 z	umowy	o	pracę	oraz	
wynagrodzenie	za	dyżury	medyczne	w	postaci	normalnego	wynagrodzenia	za	godziny	dyżu-
ru,	pozostałe	po	odliczeniu	z	niego	godzin,	jakie	uzupełniały	nominalny	czas	pracy.	Otrzy-
mywały	też	dodatek	za	każdą	godzinę	pełnionego	dyżuru	medycznego	(w	tym	także	za	go-
dziny	tego	dyżuru	dopełniające	nominalny	czas	pracy).

Po	rozpoznaniu	sprawy	przez	sądy	powszechne	trafiła	ona	do	Sądu	Najwyższego	na	sku-
tek	skarg	kasacyjnych	wniesionych	przez	lekarki	niezadowolone	z	rozstrzygnięć	sądu	II	in-
stancji,	który	potwierdził	prawidłowość	postępowania	pracodawcy	w	przedmiocie	naliczania	
lekarkom	wynagrodzenia	w	spornym	okresie.	

Sąd	Najwyższy	przyjął,	 że	 postępowanie	pracodawcy	 (szpitala),	 który	nominalny	 czas	
pracy	 lekarek	 uzupełniał	 godzinami	 dyżuru,	 było	 właściwe.	 Zdaniem	 Sądu	 Najwyższego,	
lekarz	mający	ustalone	tygodniowe	normy	czasu	pracy,	dopiero	po	ich	przekroczeniu	wypra-
cowuje	czas	ponadnormatywny,	który	ma	być	rozliczany	w	inny	sposób	niż	nominalny	(eta-
towy)	czas	pracy	lekarza.	Skoro	za	część	dyżuru,	która	uzupełnia	obowiązującą	lekarza	tygo-
dniową	normę	czasu	pracy,	otrzymuje	on	wynagrodzenie	wynikające	z	umowy,	to	tylko	czas	
dyżuru,	który	przekracza	nominalny	czas	pracy,	podlega	wynagrodzeniu	jak	praca	za	godziny	
nadliczbowe.	Zaprzeczeniem	zasad	wynagradzania	za	ponadnormatywny	czas	pracy	byłoby	
wynagradzanie	lekarzy	za	godziny	nadliczbowe	bez	przekroczenia	czasu	pracy	ponad	obo-
wiązującą	ich	normę	czasu	pracy.	

W tym wyroku sąd najwyższy w pełni zaaprobował stanowisko przyjęte w uchwale 
składu siedmiu sędziów sądu najwyższego z 6 listopada 2014 r., I pZp 2/14. 

Przykład
Krystyna R. jest lekarzem ginekologiem w szpitalu wojewódzkim. Obowiązują ją godziny pracy 
od 8.00 do 15.35. Ordynator oddziału planuje dyżury w taki sposób, by rozpoczynały się one 
bezpośrednio po godzinach pracy i trwały do godziny 8.00 następnego dnia. Z uwagi na koniecz-
ność zapewnienia lekarce nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku, kobieta nie jest w stanie 
wypracować tygodniowej (etatowej) normy czasu pracy. Szpital godzinami dyżuru dopełnia eta-
towy czas pracy, a tylko pozostałe godziny dyżuru lekarki (ponad te, którymi uzupełniono etato-
wy czas pracy lekarki) rozlicza jak pracę w godzinach nadliczbowych.
Postępowanie szpitala jest prawidłowe. Tylko bowiem godziny, które wykraczają poza nominal-
ny (etatowy) czas pracy w przeciętnej tygodniowej normie czasu pracy lekarza, mają być wyna-
gradzane jak praca w godzinach nadliczbowych.
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Wnioski dla pracodawcy 
Przy	tak	ustalonej	organizacji	czasu	pracy	lekarzy,	w	której	wyznaczane	dyżury	medyczne	
powodują	brak	możliwości	wykonywania	pracy	w	pełnym	wymiarze	normalnego	(etatowego)	
czasu	pracy	w	przyjętym	u	pracodawcy	okresie	rozliczeniowym,	lekarz	nie	nabywa	prawa	
do	wynagrodzenia	za	czas	nieprzepracowany	w	nominalnym	czasie	pracy.	Pracodawca	może	
godzinami	dyżuru	uzupełniać	nominalny	 (etatowy)	czas	pracy	 lekarza.	Dopiero	nadwyżki	
godzin	pracy	–	ponad	obowiązującą	lekarza	tygodniową	normę	–	ma	rozliczać	jak	pracę	w	go-
dzinach	nadliczbowych.	

  pracodawca może wypełniać obowiązujący lekarza wymiar czasu 
pracy zarówno normalnymi (etatowymi) godzinami, jak i godzinami 
dyżurowymi.

11.  Ryczałty za noclegi kierowcy odbywającego podróże  
w transporcie międzynarodowym

Sąd	 Najwyższy	 po	 raz	 kolejny	 w	 ostatnich	 miesiącach	 zajmował	 się	 kwestią	 ryczałtów	
za	noclegi	kierowców	odbywających	przejazdy	międzynarodowe	(wyrok	Sądu	Najwyższego	
z	16	grudnia	2014	r.,	I	PK	5/14,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).	

stan faktyczny i stanowisko sn 
Kierowca	dochodził	od	pracodawcy	–	spółki	transportowej	–	zapłaty	kwoty	ponad	26	000	zł	
tytułem	ryczałtów	za	noclegi	należne	za	okres	od	1	lutego	2009	r.	do	30	listopada	2010	r.	W	cza-
sie	odbywanych	przejazdów	(z	których	każdy	trwał	minimum	4	tygodnie)	pracownik	nie	miał	
wyboru,	czy	korzystać	z	usług	hotelowych,	czy	odbywać	nocny	odpoczynek	w	kabinie	samo-
chodu	–	bowiem	pracodawca	dopuszczał	tylko	tę	drugą	opcję.	Noclegi	pracownika	w	samocho-
dzie	były	o	tyle	uciążliwe	i	niedogodne,	że	kierowca	jednocześnie	był	zobligowany	pilnować	
pojazdu	oraz	przewożonego	ładunku.	Zdaniem	pracownika,	odpoczynek	w	pojeździe	nie	nale-
żał	do	komfortowych	z	uwagi	na	brak	klimatyzacji	postojowej	oraz	głośną	pracę	agregatu	zain-
stalowanego	około	30	cm	od	leżanki	znajdującej	się	w	kabinie	samochodu	ciężarowego.

Pracodawca	utrzymywał,	że	roszczenie	o	zapłatę	ryczałtów	za	noclegi	było	niezasadne	
z	uwagi	m.in.	na	fakt,	że	w	stosunku	do	występującego	z	roszczeniem	pracownika	nie	było	
podstaw	do	stosowania	przepisów	obowiązującego	wówczas	rozporządzenia	Ministra	Pracy	
i	Polityki	Społecznej	z	19	grudnia	2002	 r.	w	sprawie	wysokości	oraz	warunków	ustalania	
należności	przysługujących	pracownikowi	zatrudnionemu	w	państwowej	lub	samorządowej	
jednostce	sfery	budżetowej	z	tytuły	podróży	służbowej	poza	granicami	kraju	(Dz.U.	Nr	236,	
poz.	1991;	ost.	zm.	Dz.U.	z	2005	r.	Nr	186,	poz.	1555),	gdyż	u	pracodawcy	obowiązywał	re-
gulamin	wynagradzania,	który	ustanawiał	zasady	zwrotu	kosztów	noclegu.

Ponieważ	zarówno	sąd	I	instancji,	jak	i	sąd	apelacyjny	przyznały	rację	pracodawcy	i	od-
daliły	roszczenie	kierowcy,	sprawa	wskutek	wniesionej	przez	pracownika	skargi	kasacyjnej	
była	rozpoznawana	przez	Sąd	Najwyższy.	
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Sąd	 Najwyższy,	 rozstrzygając	 w	 tej	 sprawie,	 w	 pełni	 podzielił	 stanowisko	 wyrażone	
w	uchwale	składu	siedmiu	sędziów	Sądu	Najwyższego	z	12	czerwca	2014	r.,	II	PZP	1/14,	
patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl.	Potwierdził	zatem	po	raz	kolejny,	że	nocny	odpoczynek	
kierowcy	transportu	międzynarodowego	w	kabinie	samochodu	w	czasie	podróży	służbowej	
nie	odpowiada	bezpłatnemu	noclegowi,	o	którym	stanowią	przepisy	prawa	pracy.	Bez	zna-
czenia	pozostają	warunki,	 jakie	kierowca	ma	zapewnione	w	pojeździe,	którym	dokonuje	
przewozu	towarów.	

Jeśli	pracodawca	nie	zapewnia	pracownikowi	bezpłatnego	noclegu	w	hotelu/motelu,	a	pra-
cownik	nie	przedstawia	rachunku	za	usługę	hotelarską	–	należny	jest	mu	ryczałt	za	noclegi	co	
najmniej	w	wysokości	przewidzianej	przepisami	prawa.	Kierowca	w	transporcie	międzynaro-
dowym	traktowany	jest	jak	pracownik	w	podróży	służbowej,	a	zatem	przysługują	mu	wszel-
kie	świadczenia	z	tego	tytułu	określone	przepisami	prawa.	

Przykład
W styczniu 2015 r. pracownik firmy transportowej, powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego 
z 12 czerwca 2014 r., wystąpił do pracodawcy o zapłatę zaległych ryczałtów za noclegi odbywa-
ne w czasie przewozów międzynarodowych od stycznia 2014 r. (a więc od początku zatrudnie-
nia pracownika w tej firmie). Pracodawca, chcąc uchronić się przed lawiną roszczeń pozosta-
łych pracowników, odmówił występującemu z roszczeniem zapłaty żądanej przez niego kwoty. 
Pracodawca uznał, że uchwała Sądu Najwyższego nie ma mocy powszechnie obowiązującej 
– a zatem nie może stanowić źródła żądań pracownika. 
Postępowanie pracodawcy nie jest racjonalne. Z uwagi bowiem na wydawane już po uchwale 
z 12 czerwca 2014 r. kolejne orzeczenia, w których Sąd Najwyższy aprobuje ustalenia poczynio-
ne w tym zakresie przez powiększony skład Sądu Najwyższego – trudno oczekiwać, by sądy 
niższych instancji – zwłaszcza w sprawach, w których z uwagi na wysokość roszczenia – mogą 
się one stać przedmiotem skargi kasacyjnej (a więc finalnie być poddane ocenie Sądu Najwyż-
szego) – wydawały w tym zakresie wyroki niekorzystne dla kierowców. Pracodawca, nie 
uwzględniając roszczeń na drodze pozasądowej, naraża się nie tylko na zapłatę odsetek za 
zwłokę, ale i na obciążenie go kosztami sądowymi. 

Wnioski dla pracodawcy 
Fakt,	 że	 kabina	 samochodu	 ciężarowego,	 którym	 pracownik	 dokonuje	 przewozu	 towarów	
w	transporcie	międzynarodowym,	jest	wyposażona	w	miejsce	do	spania	–	nie	oznacza,	że	
pracodawca	jest	zwolniony	z	obowiązku	zapłaty	pracownikowi	ryczałtów	za	noclegi.	Zapew-
nienie	przez	pracodawcę	nocnego	odpoczynku	w	kabinie	samochodu	ciężarowego	nie	 jest	
bowiem	bezpłatnym	noclegiem	w	rozumieniu	przepisów	prawa	pracy,	a	zatem	kierowca	ma	
wobec	pracodawcy	roszczenie	o	zapłatę	ryczałtów	za	noclegi.	Ustalone	w	przepisach	prawa	
pracy	wysokości	ryczałtów	stanowią	jedynie	minimalne	kwoty	–	pracodawca	może	ustalić	
korzystniejsze	warunki	dla	zatrudnionych	w	firmie	kierowców.
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roszczenia z tytułu noclegu 

Pracodawca zapewnia bezpłatny nocleg  
(usługę hotelarską)

TAK                                                                                                                   NIE

 

Pracownik nie ma roszczenia  
o ryczałty za noclegi

Pracownik ma alternatywne roszczenia:

■■  o zwrot uiszczonej przez pracownika 
ceny za nabycie usługi hotelarskiej 
w czasie podróży służbowej – w wy-
sokości stwierdzonej rachunkiem 
hotelowym, ale w granicach ustalone-
go na ten cel limitu,

■■  o zapłatę ryczałtów za noclegi 
w wysokości nie niższej niż określone 
przepisami prawa

(chyba że u pracodawcy obowiązu-
ją korzystniejsze dla pracowników 
regulacje)

W	wyroku	Sąd	Najwyższy	uznał	prawo	do	ryczałtów	za	noclegi	kierowcy	odbywającego	
podróże	 w	 transporcie	 międzynarodowym	 za	 zasadne	 –	 tak	 jak	 w	 uchwale	 z	 12	 czerwca	
2014	r.,	II	PZP	1/14.

12.  Uwzględnienie dodatku zagranicznego dla pracownika  
w służbie zagranicznej w podstawie wynagrodzenia przy ustalaniu 
odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Przedmiotem	rozstrzygnięcia	Sądu	Najwyższego	była	sprawa	z	powództwa	zwolnionego	pra-
cownika,	który	wystąpił	wobec	pracodawcy	(ministerstwu)	o	zapłatę	odszkodowania	z	tytułu	
niezgodnego	z	prawem	rozwiązania	umowy	o	pracę	(wyrok	Sądu	Najwyższego	z	3	grudnia	
2014	r.,	II	PK	285/13,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).	Rozstrzygany	problem	sprowadzał	się	
do	tego,	czy	obliczając	należne	pracownikowi	odszkodowanie,	należy	uwzględnić	wypłacany	
pracownikowi	 w	 okresie	 zatrudnienia	 dodatek	 zagraniczny	 zgodnie	 z	 przepisami	 ustawy	
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z	27	lipca	2001	r.	o	służbie	zagranicznej	(Dz.U.	Nr	128,	poz.	1403;	ost.	zm.	Dz.U.	z	2009	r.	
Nr	161,	poz.	1277)	oraz	rozporządzenia	z	23	grudnia	2002	r.	w	sprawie	dodatku	zagraniczne-
go	 i	 świadczeń	 przysługujących	 członkom	 służby	 zagranicznej	 wykonującym	 obowiązki	
służbowe	 w	 placówce	 zagranicznej	 (Dz.U.	 Nr	 239,	 poz.	 2048;	 ost.	 zm.	 Dz.U.	 z	 2014	 r.	
poz.	520).

stan faktyczny i stanowisko sn
Pracownik	 był	 zatrudniony	 na	 stanowisku	 starszego	 inspektora	 w	 placówce	 zagranicznej.	
Jego	miesięczne	wynagrodzenie	wynosiło	4272,36	zł.	Pracownik	otrzymywał	również	doda-
tek	zagraniczny	w	kwocie	2197	dolarów	kanadyjskich.	Wypowiadając	pracownikowi	umowę	
o	pracę,	pracodawca	naruszył	art.	39	i	art.	41	k.p.	–	a	zatem	pracownik	wystąpił	wobec	pra-
codawcy	z	roszczeniem	o	odszkodowanie.	O	ile	sąd	I	instancji,	ustalając	wysokość	odszkodo-
wania,	uwzględnił	dodatek	zagraniczny,	który	pracownik	otrzymywał	w	trakcie	zatrudnienia,	
o	tyle	sąd	apelacyjny	przyjął	odmienne	stanowisko	i	obniżył	kwotę	odszkodowania	z	kwoty	
przekraczającej	32	000	zł	na	kwotę	niespełna	13	000	zł.	

Wskutek	złożonej	przez	pracownika	skargi	kasacyjnej	w	sprawie	orzekał	Sąd	Najwyższy.	
Jego	zdaniem,	sąd	II	instancji	błędnie	określił	naturę	dodatku	zagranicznego,	uznając	go	za	
świadczenie	 podobne	 do	 należności	 z	 tytułu	 podróży	 służbowej.	 Sąd	 Najwyższy,	 uznając	
zasadność	uwzględnienia	dodatku	zagranicznego	przy	obliczaniu	odszkodowania	dla	zwol-
nionego	pracownika,	zwrócił	uwagę	na	następujące	kwestie:	

■■ zgodnie	z	art.	775	§	1	k.p.,	pracownik	wykonujący	stale	pracę	za	granicą	nie	jest	w	podró-
ży	służbowej,

■■ dodatek	 zagraniczny	 stanowi	 element	 wynagrodzenia	 gwarantowanego	 pracownikowi	
ustawowo,

■■ dodatek	zagraniczny	ma	znaczący	udział	w	wysokości	otrzymywanych	przez	pracownika	
należności	ze	stosunku	pracy	i	jest	wypłacany	z	taką	częstotliwością	jak	wynagrodzenie	
za	pracę.	Wypłacany	jest	z	góry	i	nawet	gdy	pracownik	zostanie	odwołany	ze	stanowiska	
w	placówce	zagranicznej	–	świadczenie	to	nie	podlega	zwrotowi,

■■ dodatek	ten	nie	ma	charakteru	świadczenia	socjalnego,
■■ dodatek	zagraniczny	jest	wypłacany	także	w	czasie	urlopu	wypoczynkowego	pracownika,

skoro	 ustawodawca	 nie	 wymienił	 tego	 świadczenia	 w	 wyłączeniach	 z	 §	 6	 rozporządzenia	
z	8	 stycznia	1997	 r.	w	 sprawie	 szczegółowych	zasad	udzielania	urlopu	wypoczynkowego,	
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),	 to	 jego	wartość	należy	
uwzględnić	w	odszkodowaniu	dla	zatrudnionego	w	służbie	zagranicznej	w	związku	z	rozwią-
zaniem	umowy	o	pracę	z	naruszeniem	przepisów	prawa	pracy.

Wnioski dla pracodawcy
Odszkodowanie	z	tytułu	naruszenia	przepisów	o	rozwiązywaniu	umów	o	pracę	jest	świadcze-
niem	o	szczególnym	charakterze.	Ma	ono	bowiem	rekompensować	pracownikowi,	z	którym	
rozwiązano	umowę	o	pracę,	utratę	zarobków,	które	ten	nadal	mógłby	otrzymywać,	gdyby	nie	
wadliwe	 rozwiązanie	 umowy	 o	 pracę.	 A	 skoro	 tak,	 to	 dodatek	 zagraniczny	 otrzymywany	
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przez	pracownika	na	placówce	zagranicznej	powinien	być	wliczany	do	podstawy	ekwiwalen-
tu	za	urlop	i	do	odszkodowania	za	niezgodne	z	prawem	wypowiedzenie	umowy	o	pracę.	Nie	
został	on	bowiem	ujęty	przez	ustawodawcę	jako	świadczenie	wyłączone	z	podstawy	wyna-
grodzenia	urlopowego.

13. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Ocenie	Sądu	Najwyższego	podlegała	zasadność	zapłaty	wynagrodzenia	za	cały	okres	po-
zostawania	 bez	 pracy	 pracownika	 będącego	 działaczem	 związkowym	 –	 w	 sytuacji	
gdy	po	rozwiązaniu	stosunku	pracy	przez	pracodawcę	z	naruszeniem	przepisów	o	szcze-
gólnej	ochronie	 trwałości	stosunku	pracy,	międzyzakładowa	organizacja	związkowa	zo-
stała	 rozwiązana	 (postanowienie	 Sądu	 Najwyższego	 z	 16	 grudnia	 2014	 r.,	 I	 PZP	 6/14,	
patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).

stan faktyczny i stanowisko sn
W	listopadzie	2011	r.	pracodawca	wypowiedział	pracownikowi,	który	był	przewodniczą-
cym	 międzyzakładowej	 organizacji	 związkowej	 (dalej:	 MOZ),	 umowę	 o	 pracę	 zawartą	
na	czas	nieokreślony.	Pracodawca	nie	uzyskał	zgody	organizacji	związkowej	na	rozwiąza-
nie	stosunku	pracy.	Pracownik	korzystał	ze	szczególnej	ochrony	trwałości	stosunku	pracy	
na	podstawie	art.	32	ustawy	z	23	maja	1991	r.	o	związkach	zawodowych	(j.t.	Dz.U.	z	2014	r.	
poz.	167).	

Kilka	miesięcy	po	ustaniu	stosunku	pracy	działacza	związkowego	MOZ	została	rozwią-
zana.	Sąd	I	instancji,	orzekając	w	tej	sprawie,	w	lutym	2013	r.	przywrócił	powoda	do	pracy	
i	 zasądził	wynagrodzenie	 za	okres	pozostawania	bez	pracy	w	kwocie	niespełna	8000	zł	
–	przyjmując	tym	samym	zasadność	zapłaty	wynagrodzenia	tylko	za	okres	od	dnia	rozwią-
zania	stosunku	pracy	do	dnia	rozwiązania	MOZ	(co	nastąpiło	w	czerwcu	2012	r.).	Sąd	II	
instancji,	który	rozpoznawał	apelację	pracownika	dochodzącego	zapłaty	pozostałej	części	
wynagrodzenia	za	pracę,	zwrócił	się	do	Sądu	Najwyższego	o	rozstrzygnięcie	zagadnienia	
prawnego.	Zdaniem	sądu	apelacyjnego,	skutkiem	rozwiązania	organizacji	związkowej	jest	
ustanie	szczególnej	ochrony	przed	rozwiązaniem	stosunku	pracy,	a	przez	 to	 także	utrata	
prawa	do	wynagrodzenia	za	okres	po	rozwiązaniu	organizacji.	Sąd	apelacyjny	zadał	więc	
Sądowi	Najwyższemu	pytanie:	Czy	w	wypadku	rozwiązania	organizacji	związkowej	przy-
padającego	w	okresie	określonym	uchwałą	 zarządu,	 szczególna	ochrona	 stosunku	pracy	
przysługuje	–	w	rozumieniu	przepisu	art.	32	ust.	2	ustawy	z	23	maja	1991	r.	o	związkach	
zawodowych	(j.t.	Dz.U.	z	2014	r.	poz.	167)	–	dodatkowo	przez	czas	odpowiadający	połowie	
okresu	określonego	uchwałą,	nie	dłużej	jednak	niż	rok	po	upływie	tego	okresu?

Sąd	Najwyższy	jednak	odmówił	podjęcia	uchwały,	z	uwagi	na	fakt,	że	przedstawione	
zagadnienie	prawne	–	w	ocenie	Sądu	Najwyższego	–	nie	miało	wpływu	na	rozstrzygnięcie	
sprawy.	Sąd	Najwyższy	uzasadniał,	że	z	art.	47	zdanie	drugie	k.p.	jasno	wynika,	że	pracow-
nikowi	podlegającemu	szczególnej	ochronie	przysługuje	wynagrodzenie	za	cały	okres	po-
zostawania	 bez	 pracy.	 Skoro	 umowa	 o	 pracę	 została	 rozwiązana	 w	 okresie	 szczególnej	
ochrony,	jakiej	podlegał	pracownik	–	tym	samym	zasadne	jest	roszczenie	pracownika	o	za-
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płatę	wynagrodzenia	za	pełny	okres	pozostawania	bez	pracy	–	w	razie	podjęcia	przez	niego	
pracy	w	wyniku	przywrócenia.	Jak	zaznaczył	Sąd	Najwyższy,	reguła	ta	dotyczy	wszystkich	
kategorii	osób	chronionych,	o	których	mowa	w	art.	47	zdanie	drugie	k.p.

Wysokość wynagrodzenia pracownika  
za czas pozostawania bez pracy  

Wysokość wynagrodzenia w razie podjęcia pracy w wyniku przywrócenia do pracy

pracownika niepodlegającego szczególnej ochronie: pracownika podlegającego szczególnej ochronie, tj.:

przysługuje za czas pozostawania bez pracy, ale 
■ nie więcej niż za 2 miesiące, 
■  jeśli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące – nie 

więcej niż za 1 miesiąc.

■ pracownicy w ciąży,
■ pracownicy na urlopie macierzyńskim,
■  pracownika-ojca wychowującego dziecko w okre-

sie korzystania z urlopu macierzyńskiego,
■  pracownika korzystającego z ochrony w wieku 

przedemerytalnym,
■  pracownika korzystającego z ochrony na mocy 

przepisów szczególnych (np. działacza związko-
wego)

przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy 
– nawet jeśli po ustaniu stosunku pracy, a przed pod-
jęciem zatrudnienia ustała okoliczność zapewniająca 
pracownikowi szczególną ochronę.

Przykład
W lipcu 2014 r. pracodawca rozwiązał z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia 
umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z pracownicą przebywającą na urlopie macie-
rzyńskim do końca 2014 r.
W razie przywrócenia pracownicy do pracy i zasądzenia na jej rzecz wynagrodzenia za czas 
pozostawania bez pracy – pracodawca zobowiązany zostanie do zapłaty wynagrodzenia za 
cały okres pozostawania pracownicy bez pracy (np. za rok), a nie jedynie za okres od dnia roz-
wiązania umowy o pracę do upływu czasu trwania tego urlopu (czyli do końca grudnia 2014 r.).

Wnioski dla pracodawcy 
Pracodawca	rozwiązujący	niezgodnie	z	prawem	stosunek	pracy	z	pracownikiem	w	okresie	
szczególnej	ochrony	trwałości	tego	stosunku	naraża	się	na	ryzyko	zapłaty	wynagrodzenia	za	
cały	czas	pozostawania	bez	pracy	pracownika,	który	podejmuje	pracę	w	wyniku	przywróce-
nia	go	do	pracy.	

Na	zakres	zobowiązań	finansowych	pracodawcy	wynikających	z	 tego	faktu	nie	ma	 też	
znaczenia,	że	w	okresie	pomiędzy	rozwiązaniem	stosunku	pracy	a	podjęciem	pracy	wskutek	
przywrócenia	pracownika	do	pracy	organizacja	związkowa,	w	której	pracownik	pełnił	funk-
cję	zapewniającą	mu	szczególną	ochronę,	przestała	istnieć	(art.	47	zdanie	drugie	k.p.).
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  Dla zasadności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za cały okres 
pozostawania bez pracy w razie przywrócenia do pracy zwolnionego 
pracownika podlegającego szczególnej ochronie – istotne są 
okoliczności powodujące ochronę pracownika przed zwolnieniem 
na dzień dokonywania wypowiedzenia umowy o pracę przez 
pracodawcę. 

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 11a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 251),

■f art. 183b § 1, art. 183c, art. 22 § 1, art. 292 § 1, art. 39, art. 41, art. 47, art. 53 § 3, art. 771 § 1, art. 775, art. 81, art. 84, art. 87, 
art. 151 § 5, art. 1514, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),

■f art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),

■f art. 29 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. Nr 128, poz. 1403, ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277),

■f art. 5 ust. 6, art. 84 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 192),

■f art. 58 § 1, art. 83, art. 118, art. 750, art. 751 pkt 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; 
ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4),

■f art. 116 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 251),

■f art. 128 § 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 233),

■f art. 210 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4),

■f art. 65 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 114, 
poz. 946),

■f § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego, 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), 

■f § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługują-
cych członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz.U. Nr 239, poz. 2048; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 520),

■f uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustala-
nia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytuły podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1555).

IZABELA NOWACKA
ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka 
licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi portal 
kadrowo-płacowy

TOMASZ KRÓL
konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym, 
trener, autor kilkuset publikacji fachowych

ANETA OLĘDZKA
doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, 
ubezpieczeń i prawa cywilnego
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V.  przegląd innych najnowszych orzeczeń SN  
w zakresie wynagrodzeń 

Sygnatura orzeczenia Stanowisko Sądu Najwyższego

1 2

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 10 lipca 2014 r., II PK 256/13  
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 
– dotyczy odszkodowania 
za nierówne traktowanie 
w zatrudnieniu

Artykuł 183d k.p. obejmuje wyrównanie uszczerbku w dobrach majątkowych 
i niemajątkowych pracownika. O istnieniu tego drugiego elementu można 
wnosić z kilku okoliczności.
Po pierwsze, przepis ten przyznaje prawo do odszkodowania w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia niezależnie od powstania jakiejkolwiek szkody. 
Po drugie, z tego przepisu nie wynika, aby w razie szkody majątkowej 
przysługiwało pracownikowi odrębne świadczenie odszkodowawcze 
(zadośćuczynienie) za doznaną krzywdę. Trzeba przy tym mieć na 
względzie to, że sam fakt zasądzenia odszkodowania daje satysfakcję 
pracownikowi, gdyż wynika z niego stwierdzenie nienależytego zachowania 
pracodawcy, czyli jego szeroko rozumianej winy. 
Po trzecie, nie wprowadza tego wymagania prawo unijne, będące wzorcem 
dla tych regulacji (por. art. 18 dyrektywy 2006/54 UE). Zasadniczą funkcją 
tego odszkodowania jest naprawienie szkody majątkowej.

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 9 lipca 2014 r., I PK 250/13  
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl)  
– dotyczy kwoty wynagrodzenia 
ustalonej w umowie o pracę

Wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w umowie o pracę w kwocie 
brutto. Tylko bowiem wynagrodzenie brutto określa, jak już wskazano, kwotę 
stanowiącą ekwiwalent pracy pracownika w rozumieniu art. 22 § 1 k.p. 
Wynagrodzenie netto, w wyżej przyjętym znaczeniu, jest zawsze kwotą 
pochodną – różnicą wynagrodzenia brutto i odliczeń zaliczek na podatek 
dochodowy i składek ubezpieczeniowych (w tym rozumieniu kwota netto 
nie musi być kwotą rzeczywiście wypłacaną pracownikowi, bowiem po 
dokonaniu odliczeń podatkowo-składkowych, pracodawca może dokonać 
potrąceń określonych w art. 87 k.p.). Stąd też ustalenie wynagrodzenia 
w kwocie netto, nawet gdy jest ono wywiedzione w momencie zawierania 
umowy z należnego, zgodnie z przepisami płacowymi, wynagrodzenia 
brutto, może mieć tylko charakter hipotetyczny. Rzeczywista wysokość 
wynagrodzenia netto będzie bowiem uzależniona od zmian kwot 
wynagrodzenia brutto w poszczególnych miesiącach (np. wypłat 
z tytułu godzin nadliczbowych i innych zmiennych składników), zmian 
obciążeń podatkowych i składkowych w ciągu roku obliczeniowego 
oraz, w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, od 
ostatecznego rozliczenia rocznego uwzględniającego różnego rodzaju 
wskazane w prawie podatkowym okoliczności (np. ulgi) wpływające na 
ustalenie wysokości podatku dochodowego. W rezultacie rzeczywista 
wartość wynagrodzenia netto może odbiegać od wysokości ustalonej 
w umowie o pracę. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia netto nie może 
więc być określona a priori w umowie o pracę.

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 10 kwietnia 2014 r., II UK 386/13 
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 
 – dotyczy dodatkowego 
wynagrodzenia dla pracownika

Wynagrodzenie pracownika za lojalność wobec belgijskiego sektora 
budowlanego i wyraz uprzywilejowania pracowników budowlanych ze 
względu na pracę w określonej grupie zawodowej posiadają charakter 
przychodu z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, gdyż właśnie 
wykonywanie tego zatrudnienia stanowiło podstawę ich wypłaty 
zainteresowanym.
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Wyrok Sądu Najwyższego  
z 14 marca 2014 r., II PK 160/13  
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl)  
– dotyczy wysokości 
wynagrodzenia w umowie o pracę

Umowa o pracę, w której strony ustaliły niższe wynagrodzenie za pracę 
od rzeczywiście wypłacanego, jest nieważna jako pozorna (art. 83 § 1 
k.c.). Ukryta pod nią umowa o pracę jest nieważna tylko w części, w której 
wyłącza obowiązek zapłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne 
(art. 58 § 3 w związku z art. 83 § 1 zdanie drugie k.c.).

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 23 stycznia 2014 r., I UK 302/13 
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl)  
– dotyczy ustalenia przez sąd 
godziwego wynagrodzenia

Wzorzec godziwego wynagrodzenia, który czyni zadość ekwiwalentności 
zarobków do rodzaju i charakteru świadczonej pracy oraz posiadanych 
przez pracownika doświadczenia i kwalifikacji zawodowych będzie 
uwzględniał między innymi takie czynniki, jak: siatka wynagrodzeń 
obowiązująca w zakładzie pracy; średni poziom wynagrodzeń za taki sam 
lub podobny charakter świadczonej pracy w danej branży; wykształcenie; 
zakres obowiązków; odpowiedzialność materialna oraz dyspozycyjność. 
Ustalenie przez sąd „godziwego wynagrodzenia” nie może zostać 
dokonane wyłącznie w oparciu o subiektywną ocenę charakteru 
wykonywanej pracy przez pracownika na danym stanowisku pracy (...).
Ustalenie w umowie o pracę rażąco wysokiego wynagrodzenia za pracę 
może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne jako 
dokonane z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na 
świadomym osiąganiu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń 
społecznych kosztem innych uczestników tego systemu.

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 14 stycznia 2014 r., II PK 157/13  
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 
– dotyczy treści regulaminu 
wynagradzania

Jeżeli postanowienia regulaminu budzą „poważne wątpliwości”, to 
powinnością sądu – niezależnie od niedoskonałości sformułowań 
regulaminu – jest ich stanowcze rozstrzygnięcie, z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych metod wykładni prawniczej. 
Odrzucenie stosowania regulaminu wynagradzania jako źródła prawa 
pracy jest niedopuszczalne ze względu na trudności w wykładni jego 
postanowień (ich „wewnętrzną sprzeczność”).

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 7 stycznia 2014 r., I PK 150/13  
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl)  
– dotyczy przeszkód 
uniemożliwiających wykonywanie 
pracy pracowników z przyczyn 
dotyczących pracodawcy

Pracownik zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy 
doznaje przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy 
(art. 81 § 1 k.p.). Przepis ten nie uzależnia przy tym wypłaty wynagrodzenia 
od tego, jaka była pierwotna przyczyna decyzji pracodawcy odmawiającej 
przyjęcia świadczenia pracy od pracownika. Jest tak dlatego, że 
przyczyna dotycząca pracodawcy nie musi być koniecznie zawiniona 
w sensie przypisania subiektywnej winy osobom działającym w imieniu 
pracodawcy. Użyte w art. 81 § 1 k.p. sformułowanie „przeszkody z przyczyn 
dotyczących pracodawcy” nie może być rozumiane wąsko jako „przyczyny 
spowodowane przez pracodawcę” czy „przyczyny zawinione przez 
pracodawcę”. Przeszkody uniemożliwiające wykonywanie pracy mogą 
być na potrzeby tego przepisu dychotomicznie podzielone na przeszkody 
dotyczące pracownika i przeszkody niedotyczące pracownika. Jedynie 
zaistnienie przeszkód dotyczących wyłącznie pracownika wyklucza 
zastosowanie art. 81 § 1 k.p.

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 14 października 2013 r.,  
II PK 16/13  
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 
– dotyczy wynagrodzenia z tytułu 
gotowości do pracy

Przy ocenie staranności pracowniczej wymaganej i koniecznej do nabycia 
wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy (art. 81 § 1 k.p.) za sporny 
dłuższy okres zatrudnienia, pracownik powinien aktywnie manifestować 
pozostawanie w stałej gotowości do natychmiastowego podjęcia 
i świadczenia pracy w uzgodnionym miejscu, czasie i rozmiarze pracy. 
Wymaga to co najmniej powiadamiania pracodawcy o miejscu przebywania
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i sposobach wezwania pracownika do świadczenia pracy w formach 
dostatecznie informujących pracodawcę o stanie gotowości do pracy 
(art. 60 i 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.), co najmniej przez comiesięczne 
żądanie wypłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy, które – tak 
jak wynagrodzenie za pracę wykonaną – jest płatne w każdym miesiącu 
zatrudnienia w miejscu i terminie wypłaty wynagrodzeń za pracę (art. 81 § 1 
w związku z art. 86 § 1 k.p.).

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 23 maja 2012 r., I PK 175/11 
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 
 – dotyczy dodatku funkcyjnego 
jako składnika wynagrodzenia 
wynikającego z osobistego 
zaszeregowania

Dodatek ordynatorski, uzależniony procentowo od płacy zasadniczej, nie 
stanowi osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką 
miesięczną w rozumieniu art. 1511 § 3 k.p.
Uzyskanie dodatku funkcyjnego uzależnione jest od sprawowania funkcji, 
z którą dodatek ten jest powiązany. Dodatek funkcyjny przysługuje 
pracownikowi wyłącznie za czas wykonywania obowiązków służbowych 
na danym stanowisku. Dodatek ten stanowi więc inny niż wynagrodzenie 
wynikające z osobistego zaszeregowania składnik wynagrodzenia.

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 27 maja 2010 r., II PK 358/09 
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) 
– dotyczy zasad przyznawania 
premii

Uchwała zarządu o przyznaniu premii i jej uruchomieniu stanowiła akt 
wewnętrzny spółki i uchylenie tej uchwały było możliwe, czyli możliwe było 
zajęcie przez spółkę (pracodawcę) kolejnego stanowiska w sprawie premii.
Pracodawca może uzależnić prawo do premii od wykonania w pełni 
zadania premiowego (w 100%). To znaczy, że jego niewykonanie nawet 
w minimalnym stopniu pozwala mu nie przyznać pracownikowi premii. 
Mylne jest więc założenie, że niepełne wykonanie zadania czy nawet 
niewykonanie w nieznacznym stopniu uprawniałoby do premii częściowej, 
czyli w stopniu odpowiednim do wykonania zadania (proporcjonalnym).

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 24 września 2009 r., II PK 57/09  
(www.ekspert3.inforlex.pl)  
– dotyczy uzależnienia 
wynagrodzenia od wyników 
gospodarczych pracodawcy

Podział ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia zasadniczego na 
części, z których jedna zostaje uzależniona od wyników gospodarczych 
pracodawcy, jest sprzeczny z zasadą ryzyka gospodarczego pracodawcy 
(art. 78 k.p.). 
Zgodnie z art. 18 § 1 k.p. postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej 
korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. W myśl art. 18 § 2 k.p. 
postanowienia umów mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa 
pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa 
pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego  
z 10 lutego 2009 r., II PK 149/08 
(patrz: www.ekspert3.inforlex.pl)  
– dotyczy wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych

Tylko kierownicy, którzy – podobnie jak osoby zarządzające zakładem 
pracy – sprawują funkcję zarządzania tyle, że pomniejszoną do skali 
wyodrębnionej komórki organizacyjnej, mogą być zatrudnieni bez prawa 
do odrębnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
(art. 1514 § 1 k.p.). O tym, czy dana komórka jest wyodrębniona 
organizacyjnie, decyduje zasadniczo akt określający strukturę wewnętrzną 
zakładu pracy, choć możliwe jest stworzenie takiej komórki ad hoc 
– dla osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu, wykonania pewnych 
skonkretyzowanych (jednorazowych, ograniczonych czasowo) zadań. 
Przy ocenie stopnia wyodrębnienia danej komórki organizacyjnej na 
potrzeby możliwości zatrudniania jej kierownika bez prawa do oddzielnego 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych należy kierować 
się tym, że w przepisie art. 1514 § 1 k.p. chodzi o stanowiska dotyczące 
zarządzania (kierowania) zakładem pracy i to tylko stanowiska pod tym 
względem najważniejsze (kierownicze).
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Vi. Wzory dokumentów

Poniżej	wzory	pozwów,	jakie	pracodawca	może	wykorzystać	w	przypadku	sądowego	docho-
dzenia	określonego	roszczenia	od	pracownika.

Wzór pozwu pracodawcy o zapłatę odszkodowania z powodu 
nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez 
wypowiedzenia (na podstawie art. 611, art.  612, art. 55 k.p.)

 ………………………………., dnia ……………………………….20 … r.

Sąd Pracy – Sąd Rejonowy
w …………………………………..............

Powód (pracodawca)
……………………………………................
Adres: …………………………...............

przeciwko

Pozwany (pracownik)
……………………………................………
zam. ……………………………..............

Wartość przedmiotu sporu ...............…………. zł.

POZEW O ODSZKODOWANIE

Powód wnosi o orzeczenie w wyroku:
1)  zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości ………. zł wraz z ustawowymi 

odsetkami od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty;
2)  zasądzenia powodowi od pozwanego poniesionych kosztów postępowania, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego, według norm przepisanych lub według zestawienia kosztów.

Powód wnosi o:
1) przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda;
2) wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek z art. 339 k.p.c.;
3)  nadanie z urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania lub 

zaocznie;
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4)  przeprowadzenie dowodów podanych niżej ……..............……. wraz z przesłuchaniem stron oraz 
z …………….....................................................................................................................................................................

Uzasadnienie
1.  Pozwany (pracownik) był zatrudniony u powoda na podstawie ….......................………. na stanowi-

sku …………................… od dnia …………................. do dnia ………….........……… Wynagrodzenie pozwane-
go wynosiło …. zł miesięcznie.

Dowód: akta osobowe pozwanego, które powód powinien przedłożyć.

2.  Pozwany na podstawie art. 55 § 1 k.p. rozwiązał z powodem umowę o pracę bez wypowie-
dzenia z dniem .........................… wskutek .............................…, co jednak nie jest zgodne z prawdą, 
gdyż ………………………………………………………………………….........................................................................................

Dowód: odpis pisma pozwanego z dnia …………….....................………….

3.  Powyższe rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie przez pozwanego było nieuzasadnione 
z następujących przyczyn: …………………….........................................................................................……………..

4.  Wobec powyższego, powód na podstawie art. 611 k.p. dochodzi od pozwanego zapłaty 
należnego odszkodowania w następującej wysokości …..................... zł według następujące-
go wyliczenia: ………………..............................................................................................................……………….

5.  Pozwany, wezwany do dobrowolnej zapłaty dochodzonej sumy nie zapłacił jej w określonym 
terminie i nie udzielił w tej sprawie odpowiedzi.

Dowód: odpis wezwania do zapłaty z dnia …...................

Wobec powyższego pozew jest zasadny.

................……………………………………..        
 podpis powoda-pełnomocnika

Załączniki: odpis pozwu z załącznikami dla pozwanego
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Wzór pozwu pracodawcy o zapłatę odszkodowania z powodu 
naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji w czasie trwania 
stosunku pracy (na podstawie art. 1011 k.p.)

 ………………………………., dnia ……………………………….20 … r.

Sąd Pracy – Sąd Rejonowy
w ………………………………….........

Powód (pracodawca)
……………………………………..........
Adres: ………………………….........

przeciwko

Pozwany (pracownik)
……………………………………..........
zam. …………………………….........

Wartość przedmiotu sporu ...............…………. zł.

POZEW O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA

Powód wnosi o orzeczenie w wyroku:
1)  zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości …..............…. zł wraz z ustawo-

wymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie lub od dnia …… do dnia zapłaty;
2)  zasądzenia powodowi od pozwanego poniesionych kosztów postępowania, w tym kosztów za-

stępstwa procesowego, według norm przepisanych lub według zestawienia kosztów.

Powód wnosi o:
1)  przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda;
2)  wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek z art. 339 k.p.c.;
3)  nadanie z urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania 

lub zaocznie;
4)  przeprowadzenie dowodów podanych niżej …….......................……. wraz z przesłuchaniem stron 

oraz z …………..............…..

Uzasadnienie
1.  Pozwany (pracownik) jest zatrudniony u powoda na podstawie ……............……. w wymiarze 

…………… na stanowisku .........…………… od dnia …………................ do dnia ………………… Wynagrodzenie 
pozwanego wynosi ….........……….. zł miesięcznie.

Dowód: akta osobowe pozwanego, które powód powinien przedłożyć.
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2.  Strony zawarły w dniu …………… umowę o zakazie konkurencji obowiązującą w czasie trwa-
nia stosunku pracy. Na podstawie postanowień tej umowy pozwany zobowiązał się do nie-
prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec powoda, jak również do nieprowadzenia 
takiej działalności na rzecz podmiotu konkurencyjnego z wnoszącym pozew pracodawcą. 

3.  Pozwany naruszył zakaz konkurencji w sposób następujący: …………………………………………..

4.  Powód wskutek naruszenia tego zakazu poniósł szkodę polegającą na …………………............ 
i w związku z tym dochodzi odszkodowania w wysokości ……………….......................……….. zł.  
Szkodę tę powód oblicza w następujący sposób: ………………………………………………………….. .

5.  W wyniku niewykonania zobowiązania zawartego w umowie pozwany, wezwany do dobro-
wolnej zapłaty, dochodzonej sumy nie zapłacił w zakreślonym terminie i nie udzielił odpo-
wiedzi.

  
Wobec powyższego pozew jest zasadny i konieczny.

 ................……………………………………..        
                                                                                                                                                                 podpis powoda-pełnomocnika

Załączniki: odpis pozwu z załącznikami dla pozwanego
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Wzór pozwu pracodawcy o zapłatę odszkodowania  
z powodu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji  
po ustaniu stosunku pracy (na podstawie art. 1012 k.p.)

 ………………………………., dnia ……………………………….20 … r.

Sąd Pracy – Sąd Rejonowy
w …………………………………...

Powód (pracodawca)
…………………………………….....
Adres: …………………………....

przeciwko

Pozwany (pracownik)
…………………………………….....
zam. ……………………………....

Wartość przedmiotu sporu ...............…………. zł.

POZEW O ODSZKODOWANIE

Powód wnosi o orzeczenie w wyroku:
1)  zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości ……...................…. zł wraz z usta-

wowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty;
2)  zasądzenia powodowi od pozwanego poniesionych kosztów postępowania,w tym kosztów 

zastępstwa procesowego, według norm przepisanych lub według zestawienia kosztów.

Powód wnosi o:
1) przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda;
2) wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek z art. 339 k.p.c.;
3)  nadanie z urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania 

lub zaocznie;
4)  przeprowadzenie dowodów podanych niżej ................................... wraz z przesłuchaniem stron 

oraz z ……………...................................................................................................................

Uzasadnienie
1.  Pozwany (pracownik) był zatrudniony u powoda na podstawie …..............…........................……. 

w wymiarze …....………… na stanowisku ……..................……… od dnia ……....…….. do dnia …...……………… 
Wynagrodzenie pozwanego wynosiło …….......................….. zł miesięcznie.

Dowód: akta osobowe pozwanego, które powód powinien przedłożyć.
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W związku z wykonywaną pracą pozwany miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić powoda na straty z następujących przyczyn: …………..........
..........................................................................………………………………………………………………

2.  Strony w dniu …….............…….. zawarły umowę o zakazie konkurencji, w której pozwany zobo-
wiązał się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec powoda po rozwiązaniu z nim 
umowy o pracę. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej obejmował zakaz wykony-
wania pracy w ramach stosunku pracy konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, który pro-
wadzi taką działalność wobec powoda na terenie ……..............................………………….. .

   Zakaz ten miał obowiązywać od dnia ……….....................……. do dnia w okresie obowiązywania 
wskazanej umowy. Za przestrzeganie tego zakazu powód zobowiązał się wypłacić pozwane-
mu odszkodowanie w wysokości …................………. zł, płatne w ………….…………… .

3.  Pozwany naruszył zakaz konkurencji w następujący sposób: …………………………………………..

4.  Powód wskutek naruszenia tego zakazu poniósł szkodę polegającą na ……………..........……. i w 
związku z tym dochodzi odszkodowania w wysokości ……………….........………..  zł. 

Szkodę tę powód oblicza w następujący sposób: ………………………………………………………….. .

5.  W wyniku niewykonania zobowiązania zawartego w umowie pozwany, wezwany do dobro-
wolnej zapłaty, dochodzonej sumy nie zapłacił w zakreślonym terminie i nie udzielił odpo-
wiedzi.

Wobec powyższego pozew jest zasadny i konieczny.

 ................……………………………………..        
                                                                                                                                                                podpis powoda-pełnomocnika

Załączniki: odpis pozwu z załącznikami dla pozwanego
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   na II kwartał 2015 roku w cenie 455 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko  stanowisko

telefon komórkowy  e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel.  faks

NIP

#

Kwotę   zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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



Najbardziej aktualna  
na rynku książka dotycząca 

klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja
budżetowa 2015
+ płyta CD
Autor: Krystyna Gąsiorek
Cena: 159 zł

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne zmiany, 
wprowadzone w wydanym w 2010 r. rozporządzeniu 
Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych.

Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji 
budżetowej, obejmującą wszystkie zmiany  
dotychczas wprowadzone w ww. rozporządzeniu. 
Książka zawiera:

  klasyfikację części budżetowych,
  klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych wraz z objaśnieniami,

  komentarze eksperta – wskazówki dotyczące 
stosowania podziałek w praktyce,

  terminy – do kiedy lub od kiedy obowiązuje dana 
podziałka,

  pisma i interpretacje Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, regionalnych izb 
obrachunkowych przyporządkowane 
do poszczególnych podziałek.

Publikacja z pewnością będzie pomocna na 
co dzień jednostkom sektora finansów publicznych 
we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji 
budżetowej, w prawidłowym ustalaniu i wykonywaniu 
planów finansowych tych jednostek, a dołączona 
płyta CD ułatwi sprawne odszukanie odpowiedniego 
paragrafu klasyfikacji budżetowej.

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



Najciekaw
sze w

yroki z w
ynagrodzeń i interpretacje ZUS z kom

entarzem

dla księgowych i kadrowych!

Wideoszkolenia przygotowane specjalnie dla kadrowych:

1. Prawo pracy 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnego 

2. Umowy cywilnoprawne 2015

3. Dokumentacja pracownicza w praktyce

Ponad 400 lekcji Aktualna tematyka Certyfikat wiedzy 

Nowość!

www.platformaszkolen.infor.pl
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