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I. PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA

Służby mundurowe

Obowiązuje od Zakres regulacji Podstawa prawna

1 kwietnia 2015 r. Służba Więzienna 
Funkcjonariusze mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu z tytułu po
dróży służbowej, wyłącznie po ich udokumentowaniu. W sytuacji gdy 
funkcjonariusz służby więziennej nie udokumentuje kosztów, będzie mu 
przysługiwać, ryczałt w wysokości ceny biletu środka transportu okre
ślonego w poleceniu wyjazdu służbowego. Zwrot kosztów przejazdu bę
dzie mógł być dokonany również na podstawie oświadczenia.

Rozporządzenie Ministra Spra
wiedliwości z 4 marca 2015 r. zmienia
jące rozporządzenie w sprawie należ
ności przysługujących funkcjonariu
szowi Służby Więziennej z tytułu po
dróży służbowej na obszarze kraju 
i przeniesień (Dz.U. z 2015 r. poz. 405)

1 kwietnia 2015 r. Służba Celna
Określony został wzór informacji składanej przez funkcjonariuszy cel
nych, członków korpusu służby cywilnej i pracowników odpowiednio 
pełniących służbę, do której funkcjonariusz jest zobowiązany na podsta
wie art. 126 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. 
Zgodnie z regulacją małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w sto
sunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie albo powinowactwa 
pierwszego stopnia, a także osoby prowadzące wspólne gospodarstwo 
domowe nie mogą pełnić służby albo być zatrudnione w jednostkach or
ganizacyjnych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek podle
głości służbowej. 

Rozporządzenie Mi nistra Finansów 
z 19 marca 2015 r. w sprawie wzoru in
formacji dotyczącej stosunku podległo
ści służbowej funkcjonariuszy celnych, 
członków korpusu służby cywilnej oraz 
pracowników odpowiednio pełniących 
służbę albo zatrudnionych w jednost
kach organizacyjnych Służby Celnej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 420)

1 kwietnia 2015 r. Nowy wzór formularza dla funkcjonariusza celnego 
Ustalony został nowy wzór formularza skierowania do komisji lekar
skiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych funk
cjonariusza celnego, pełniącego służbę na stanowisku, na którym są wy
konywane zadania związane z przestępstwami i wykroczeniami.

Rozporządzenie Mi nistra Finansów 
z 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru 
formularza skierowania do komisji le
karskiej podległej ministrowi właści
wemu do spraw wewnętrznych stoso
wanego dla funkcjonariuszy celnych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 424)

1 kwietnia 2015 r. Prawo funkcjonariusza celnego do nagrody 
Funkcjonariusz celny wykonujący pracę za niezdolnego do pracy funk
cjonariusza (przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 
trwającym nieprzerwanie nie mniej niż 21 dni), będzie mógł dostać na
grodę pieniężną pod warunkiem wykonywania pracy bez uszczerbku dla 
jakości i terminowości wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku 
służbowym. 
Wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej może być udzielone również 
funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku kierowniczym za 
sprawowanie kierownictwa nad wykonywaniem działań.

Rozporządzenie Mi nistra Finansów 
z 30 marca 2015 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie udzielania wyróż
nień funkcjonariuszom celnym (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 462)

4 kwietnia 2015 r. Rekrutacja wewnętrzna w Służbie Celnej
Zmianie uległ  tryb awansowania oraz dokonywania zmian na stanowi
skach służbowych. Od 4 kwietnia możliwy jest awans na stanowiska służ
bowe funkcjonariuszy celnych, na których są realizowane zadania wyko
nywane z zastosowaniem analizy kryminalnej oraz z zakresu obserwacji 
w miejscach publicznych. Awans w ramach tej samej kategorii stanowisk 
służbowych może nastąpić po uzyskaniu powyżej 2,99 punktów z ogólne
go poziomu realizacji zadań na stanowisku służbowym, stanowiącego 
sumę ocen ważonych z realizacji zadań podlegających ocenie okresowej, 
w ostatniej ocenie okresowej albo pozytywnej opinii okresowej w służbie 
przygotowawczej oraz po odbyciu służby przez okres co najmniej roku na 
dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym w innych jednostkach 
organizacyjnych Służby Celnej. W sytuacji gdy co najmniej dwóch funk
cjonariuszy uzyska taki sam wynik, o awansie zadecyduje kierownik urzę
du. Zmiany powyższe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Mi nistra Finansów 
z 24 lutego 2015 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie stanowisk służbo
wych funkcjonariuszy celnych, trybu 
awansowania oraz dokonywania zmian 
na stanowiskach służbowych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 395)
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Obowiązuje od Zakres regulacji Podstawa prawna

7 kwietnia 2015 r. Wojskowe komisje lekarskie 
Projekt orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, ustalający związek 
śmierci ze służbą wojskową, przed jego wydaniem podlega zatwierdze
niu przez Centralną Wojskową Komisję Lekarską.
W razie zatwierdzenia projektu orzeczenia wojskowa komisja lekarska 
wydaje orzeczenie w brzmieniu zatwierdzonego projektu i doręcza je 
osobie uprawnionej do odszkodowania. W razie niezatwierdzenia orze
czenia Centralna Wojskowa Komisja Lekarska zarządza ponowne roz
patrzenie sprawy i wydanie nowego orzeczenia przez komisję, której 
orzeczenie nie zostało zatwierdzone, z uwzględnieniem jej stanowiska. 
Odwołanie wnosi się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej za 
pośrednictwem wojskowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z 6 marca 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustalania 
stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz 
związku śmierci żołnierzy ze służbą 
wojskową wskutek wypadku lub 
choroby (Dz.U. z 2015 r. poz. 404)

8 kwietnia 2015 r. Dodatki za wysługę lat dla policjantów
Określono, że uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu wysłu
gi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż 
do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde na
stępne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie 
do wysokości 35% po 35 latach służby.
Policjantowi pełniącemu służbę w Lotnictwie Policji będzie przysługi
wać dodatek lotniczy w wysokości ustalonej procentowo od kwoty ba
zowej:
– pilotom posiadającym nalot do 500 godzin na śmigłowcach – 50%;
–  pilotom posiadającym uprawnienia do wykonywania zadań na policyj

nych statkach powietrznych i nalot w wysokości powyżej 500 godzin 
na śmigłowcach, z czego co najmniej 300 godzin w charakterze do
wódcy statku powietrznego – 100%;

–  mechanikom lotniczym obsługi posiadającym uprawnienia do obsługi 
technicznej statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie 
Policji – 30%.

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z 18 marca 2015 r. zmie
niające rozporządzenie w sprawie szcze
gółowych zasad otrzymywania i wyso
kości uposażenia zasadniczego policjan
tów, dodatków do uposażenia oraz usta
lania wysługi lat, od której jest 
uzależniony wzrost uposażenia zasadni
czego (Dz.U. z 2015 r. poz. 411)

9 kwietnia 2015 r. Dodatki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dodatek za wysługę lat wzrósł o 1% należnego uposażenia zasadnicze
go za każdy następny rok służby do wysokości 20% po 20 latach służby, 
o 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach 
służby oraz do wysokości 35% po 35 latach służby.

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z 18 marca 2015 r. zmie
niające rozporządzenie w sprawie upo
sażenia zasadniczego oraz dodatków 
do uposażenia funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 418)

24 kwietnia 2015 r. Straż Graniczna

Określono sposób dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 
sprawdzenia lokalu, który cudzoziemiec wskazał jako miejsce swego 
pobytu, dokumenty upoważniające do dokonania sprawdzenia lokalu 
oraz sposób dokumentowania sprawdzenia lokalu.

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z 2 kwietnia 2015 r. 
w sprawie sposobu dokonywania przez 
funkcjonariuszy Straży Granicznej 
sprawdzenia lokalu (Dz.U z 2015 r. 
poz. 502)

Zmiany organizacyjne 
w obszarze kształcenia zawodowego 
i ustawicznego

8 kwietnia 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące or
ganizacji roku szkolnego poprzez ich dostosowanie do 
nowego ustroju szkół ponadgimnazjalnych. Zmienio
no nazwę egzaminu zawodowego z „egzamin potwier
dzający kwalifikacje zawodowe” na „egzamin potwier
dzający kwalifikacje w zawodzie”. Dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, 
w których rada szkoły nie została powołana, rady pe
dagogicznej i samorządu uczniowskiego, biorąc pod 
uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 
szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatko
we dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych 
w wymiarze do 10 dni. W przypadku ustalania dni wol
nych od zajęć dydaktycznowychowawczych, po dniu 
30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których 
odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w za
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wodzie, informuje o ustalonych dniach wolnych w ter
minie do dnia 31 grudnia. 

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej z 9 marca 2015 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 408).

Pomoc dla cudzoziemców

Od 14 kwietnia 2015 r. zostały określone obowiąz
ki powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwią
zane z przygotowaniem indywidualnego programu 
integracji, wysokość świadczeń pieniężnych dla cu
dzoziemców w celu wspierania procesu ich integra
cji. Uregulowano również termin ich wypłaty, ro
dzaje dokumentów i oświadczeń potwierdzających 
konieczność zmiany przez cudzoziemców miejsca za
mieszkania w okresie trwania programu oraz meto
dy i sposoby monitorowania postępów cudzoziemców 
w ich integracji, odpowiednie do osiągnięcia celów 
integracji.

Cudzoziemcowi udziela się pomocy mającej na celu 
wspieranie procesu integracji na podstawie oceny jego 
sytuacji życiowej oraz sytuacji jego rodziny.  Łączna 
wysokość świadczeń pieniężnych na utrzymanie i po
krycie wydatków związanych z nauką języka polskiego 
przysługujących cudzoziemcowi (osobie samotnie go
spodarującej) wynosi:

■■  w okresie pierwszych 6 miesięcy – do 1260 zł mie
sięcznie,

■■  w okresie od 7. do 12. miesiąca – do 90% tej kwoty,
Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Mini-

stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 515).

Wydawanie zezwoleń na pracę 
cudzoziemców

Od 2 maja 2015 r. określono  typy zezwoleń na pra
cę (A, B, C, D, E) oraz tryb postępowania w sprawie 
zezwoleń na pracę cudzoziemców. Stworzono również 
wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wy
konywanie pracy przez cudzoziemca jest zobowiązany 
przedstawić w trakcie postępowania w sprawie zezwo
lenia na pracę. Załączniki do rozporządzenia stanowią: 
wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwole
nia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powierzają
cego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu 
wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń 
i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane oso

bowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cu
dzoziemcowi wykonywanie pracy.

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z 1 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzo-
ziemca (Dz.U. z 2015 r. poz. 543).

Pomoc publiczna udzielana 
na restrukturyzację przedsiębiorstw

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe warunki i for
my udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub 
restrukturyzacji przedsiębiorców. Pomoc przedsiębior
cy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
może być udzielana, jeżeli przedsiębiorca m.in :

■■  rozpoczął działalność gospodarczą w danym sekto
rze co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku 
o udzielenie pomocy,

■■  nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach 
hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sek
torze finansowym,

■■  spełnia szczególne kryteria określone w przepisach 
prawa Unii Europejskiej dotyczące udzielania pomo
cy publicznej (jeżeli prowadzi działalność gospodar
czą w sektorach: rolnictwa, rybołówstwa i akwakul
tury),

■■  nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitało
wej ani nie jest przejmowany przez żadnego przed
siębiorcę należącego do grupy kapitałowej (z wy
jątkiem sytuacji, gdy przedsiębiorca wykaże trudną 
sytuacja ekonomiczną).
Pomoc na restrukturyzację może stanowić jedynie 

uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy. Udział 
tych środków w kosztach restrukturyzacji przedsię
biorcy wynosi co najmniej 50%. W odniesieniu do 
małego przedsiębiorcy udział ten wynosi 25%, a śred
niego – 40%. 

Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Mini-
stra Skarbu Państwa z 20 marca 2015 r. w sprawie 
pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub 
restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 531).

W Sejmie i Senacie 

Rozłożenie zaległych składek na raty

Obecne regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń spo
łecznych uniemożliwiają rozłożenie zaległości z tytu
łu składek na raty, jeżeli płatnik składek nie ureguluje 
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zaległych składek w części finansowanej przez ubez
pieczonego. Nowelizacja umożliwi odroczenia termi
nu płatności lub rozłożenie na raty całej zaległości 
dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
w tym również należności finansowanej przez ubez
pieczonego. Zmianie ulegną również zasady ewiden
cjonowania opłaty prolongacyjnej na subkoncie ubez
pieczonego oraz na rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym, co ma na celu zabezpieczenie interesu 
ubezpieczonego pracownika i uzyskania przez niego 
rekompensaty związanej ze spłatą należności z tytułu 
składek po terminie.

Takie zmiany przewiduje ustawa z 9 kwietnia 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (w dniu oddania numeru do druku oczeki-
wała na podpis prezydenta).

II. KALENDARZ WAŻNYCH TERMINÓW 6 maja – 5 czerwca 2015 r.

11 maja 
■■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za kwiecień 2015 r. przez płatników będących osobami fizycznymi 

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

ników.

15 maja 
■■ złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych za kwiecień 2015 r. przez płatników niebędą

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

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

20 maja 
■■ opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w kwietniu 2015 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakład

czej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło,
■■ złożenie: DEKI0, DEKIa, DEKIb, DEKIIa, DEKIIb i wpłata na PFRON za kwiecień 2015 r. lub INF1. 

24 maja 
■■ zakaz pracy w placówkach handlowych.

1 czerwca 
■■ złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za ubiegły rok z tytułu prowadzonej 

pozarolniczej działalności gospodarczej,
■■ wysłanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne, z uwzględ

nieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
■■ przekazanie I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%.

4 czerwca 
■■ zakaz pracy w placówkach handlowych.

5 czerwca 
■■ złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za maj 2015 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 

i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; opłacenie składek na ubezpieczenia spo
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP za kwiecień 2015 r. przez ww. płatników.

OPRAC. DR KATARZYNA KALATA
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III. WSKAŹNIKI I STAWKI

PRAWO PRACY

Die ty za po dró że kra jo we
Po dróż służ bo wa trwa ją ca 

nie dłu żej niż do bę
Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

krócej niż 8 godzin
od 8 do 12 go dzin 
po nad 12 go dzin

dieta nie przysługuje
po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł) 
peł na die ta (30 zł)

Po dróż służ bo wa trwa ją ca 
dłu żej niż do bę

Przy słu gu ją ca wy so kość die ty

1) za każ dą peł ną do bę
2) za nie peł ną, ale roz po czę tą do bę:
– do 8 go dzin
– po nad 8 go dzin

1) peł na die ta (30 zł)
2) przy słu gu je die ta w wy so ko ści:
– po ło wa die ty (1/2 z 30 zł, tj. 15 zł)
– peł na die ta (30 zł)

Zapewnione wyżywienie Przysługująca wysokość diety

całodzienne dieta nie przysługuje

częściowe:
– śniadanie
– obiad
– kolacja

dieta jest obniżana o:
– 25% diety
– 50% diety
– 25% diety

 

ODSETKI

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

Od 23 grudnia 2014 r. 8% w stosunku rocznym Dz.U. z 2014 r. poz. 1858

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

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

Od 5 marca 2015 r. 10% w stosunku rocznym Dz.Urz. NBP z 2015 r. poz. 2

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

od 9 października 2014 r. 8% M.P. z 2014 r. poz. 905

od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r. 10% M.P. z 2013 r. poz. 596

od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r. 10,5% M.P. z 2013 r. poz. 537

 Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
Data obowiązywania Stawka obniżona (w stosunku rocznym) Podstawa prawna

od 9 października 2014 r. 6% M.P. z 2014 r. poz. 905

od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r.  7,5% M.P. z 2013 r. poz. 596

od 6 czerwca do 3 lipca 2013 r.  7,88% M.P. z 2013 r. poz. 537

Opłata prolongacyjna od 9 października 2014 r. 

Opłata prolongacyjna 4%

(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 251)

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

peł na do ba peł na die ta (w wysokości obo
wiązującej dla docelowego pań
stwa podróży)

nie peł na do ba: 
– do 8 go dzin 
– po nad 8 do 12 go dzin 
– po nad 12 go dzin

1/3 die ty
1/2 die ty 
peł na die ta

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

 ca ło dzien ne 25% die ty
czę ścio we:
– śnia da nie 
– obiad 
– ko la cja 

dieta jest obniżana o:
– 15% die ty
– 30% die ty
– 30% die ty

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

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

25% die ty 

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

Rok Kwota ograniczenia Podstawa prawna

2015 118 770 zł M.P. z 2014 r. poz. 1137
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121)

Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne

maksymalna podstawa  
wymiaru składek

minimalna podstawa  
wymiaru składek

podstawa wymiaru składki

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 2375,40 zł 1312,50 zł 520 zł

(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121)

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku

Przykładowy wymiar etatu
Podstawa wymiaru zasiłku  

dla osób w pierwszym roku pracy
Podstawa wymiaru zasiłku  

dla osób w drugim roku pracy

1/1 1208,06 zł 1510,07 zł

1/2 604,03 zł 755,04 zł

1/3 402,69 zł 503,36 zł

2/3 805,37 zł 1006,72 zł

3/4 906,04 zł 1132,55 zł

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

Wskaźnik waloryzacji
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 

przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Podstawa prawna

II kwartał 2015 r. 105,4% M.P. z 2015 r. poz. 228
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159)

Najniższe emerytury i renty
Rodzaj świadczenia Kwota od 1 marca 2015 r. (miesięcznie)

Emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy 880,45 zł
Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy 675,13 zł
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawo-
dową i renta rodzinna wypadkowa

1056,54 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 810,16 zł
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1682)

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres obowiązywania
Kwoty przychodu odpowiadające

Podstawa prawna70% przeciętnego 
wynagrodzenia

130% przeciętnego 
wynagrodzenia

Od 1 marca 2015 r. 2759,90 zł 5125,50 zł M.P. z 2015 r. poz. 220
 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1682)

Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty 
Okres obowiązywania Rodzaj świadczenia Kwota miesięcznie

Od 1 marca 2015 r. emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 561,70 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 421,31 zł
renta rodzinna dla jednej osoby 477,47 zł

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1682; M.P. z 2015 r. poz. 213)

Stan prawny na 21 kwietnia 2015 r. Najnowsze zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.
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Rafał Krawczyk – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

Jak od 1 kwietnia 2015 r. wystawić 
skierowanie na badania lekarskie 
Od 1 kwietnia 2015 r. został wprowadzony nowy wzór skierowania na badania lekarskie. 
Pracownik będzie też otrzymywał dla siebie jedno skierowanie na takie badania. Takie 
zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia dotyczącego procedury przeprowa-
dzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników. 

Od 1 kwietnia br. obowiązuje znowelizowany art. 229 
Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym przeprowa
dzania wstępnych badań lekarskich. Badaniom tym 
nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u inne
go pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku 
pracy. Warunkiem zwolnienia z badań wstępnych jest:

■■ przedstawienie pracodawcy aktualnego orzecze
nia lekarskiego stwierdzającego brak przeciw
wskazań do pracy w warunkach pracy opisanych 
w skierowaniu na badania lekarskie,

■■ stwierdzenie przez pracodawcę, że warunki te 
odpowiadają warunkom występującym na danym 
stanowisku pracy.
Zwolnienie z badań wstępnych nie dotyczy osób 

przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych.

Dostosowaniem do nowych przepisów jest obowią
zująca od 1 kwietnia 2015 r. nowelizacja rozporządze
nia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pra
cowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawa
nych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Skierowanie na badania lekarskie

Jedną z najważniejszych dla pracodawców zmian 
wprowadzoną nowelizacją rozporządzenia jest wzór 
skierowania na badania lekarskie. Jest to nowość, 
bowiem przed 1 kwietnia 2015 r. przepisy nie okre
ślały wzoru takiego dokumentu. 

Skierowanie na badania lekarskie powinno za
wierać:

■■ określenie rodzaju badania profilaktycznego, ja
kie ma być wykonane (tj. wstępne, okresowe, 
kontrolne),

■■ w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub 
pracowników przenoszonych na inne stanowiska 
pracy – określenie stanowiska pracy, na którym 
osoba ta ma być zatrudniona. Pracodawca może 
wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stano
wisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrze
bom zakładu,

■■ w przypadku pracowników – określenie stano
wiska pracy, na którym pracownik jest zatrud
niony,

■■ opis warunków pracy uwzględniający informacje 
o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach 
pracy, na których osoba kierowana ma być za
trudniona lub na którym jest zatrudniona, czyn
ników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
lub czynników uciążliwych i innych wynika
jących ze sposobu wykonywania pracy. Praco
dawca powinien podać wielkości narażenia oraz 
aktualne wyniki badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wykonane na tych sta
nowiskach.

Obecnie przepisy jednoznacznie już stanowią, że 
badanie profilaktyczne przeprowadza się na podsta
wie skierowania wydanego przez pracodawcę. 

Rozporządzenie przewiduje także, że skierowa
nie na badania lekarskie jest wydawane w 2 egzem
plarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowa
na na badania. Takie rozwiązanie spowoduje, że 
pracownik będzie posiadał skierowanie na bada-
nia lekarskie, na podstawie którego nowy praco-
dawca, który zatrudni go w ciągu 30 dni od za-
kończenia poprzedniego stosunku pracy, będzie 
mógł ocenić, czy trzeba przeprowadzać dla pra-
cownika wstępne badania lekarskie, czy nie.
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Wzór skierowania na okresowe badania lekarskie

Raport spółka z o.o. w Poznaniu Poznań, 15 kwietnia 2015 r.
 ................................................................................... ...................................................................................
    (oznaczenie pracodawcy) (miejscowość, data)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE 
/okresowe/

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, 
z późn. zm.), kieruję na badania lekarskie:
 Aleksandra Kowalskiego  71210876008167Pana/Panią*) ....................................................................................      nr PESEL **) ..............................................................................
 (imię i nazwisko)

                     w Poznaniu, ul. Biała 16a/18,
zamieszkałego/zamieszkałą*) .................................................................................................................................................................          
 (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

zatrudnionego/zatrudnioną*) lub podejmującego/podejmującą*) pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy
pracownik biurowy 

...............................................................................................................................................................................................................................
 praca biurowa przy monitorze
określenie stanowiska/stanowisk*) pracy ***) ...................................................................................................................................

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynni-
ków niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wy-
konywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szko-
dliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników 
i wielkość/wielkości narażenia****):

praca przy monitorze ekranowym przez 8 godzin dziennie  I. Czynniki fizyczne: .......................................................................................................................................................................................
       ----------------- II. Pyły: ..................................................................................................................................................................................................................
   -----------------III. Czynniki chemiczne: ..................................................................................................................................................................................
   -----------------IV. Czynniki biologiczne: .................................................................................................................................................................................
     ----------------- V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: .....................................................................................................................................................
 
Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikają-
cych ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu:

   Jan Wiśniewski (prezes zarządu) 
  ...............................................................................................
  (podpis pracodawcy)

Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić.
**)  W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku osoby przyj-

mowanej do pracy – data urodzenia.
***) Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
****) Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy:

1) wydane na podstawie:
a)  art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
b) art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych czynników biologicznych,
c) art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
d)  art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
e)  art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promienio-

wania jonizującego;
2)  załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)
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Orzeczenie lekarskie

Odnośnie do orzeczenia lekarskiego kończącego 
badania profilaktyczne zmienione przepisy rozpo
rządzenia również doprecyzowują, iż orzeczenie le
karskie stwierdzające:
1)  brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku albo
2)  istnienie przeciwwskazań do pracy na określo

nym stanowisku
dotyczy warunków pracy opisanych w skierowa
niu na badania lekarskie wydanym przez praco
dawcę. 

Lekarz przeprowadzający badania profilaktycz
ne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz 
pracodawcy. Orzeczenie wydawane jest zgodnie 
z jednym z 2 wzorów orzeczeń, będących załączni
kami do rozporządzenia.

  Lekarz medycyny pracy 
przeprowadzający badania 
profilaktyczne wydaje orzeczenie 
lekarskie w 2 egzemplarzach: 
dla pracodawcy i dla osoby 
badanej.

Odwołanie od orzeczenia

W rozporządzeniu nowelizującym na nowo zosta
ły określone procedury odwoławcze od orzeczenia 
wydanego przez lekarza przeprowadzającego bada
nia profilaktyczne. 

Odwołanie od takiego orzeczenia przysługuje 
osobie badanej oraz pracodawcy, który wydał skie
rowanie na badania lekarskie. Odwołanie, które po
winno zawierać uzasadnienie wnosi się w terminie 
7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. 
Pracodawca lub pracownik powinni to zrobić za po
średnictwem lekarza, który wydał orzeczenie do 
jednego z podmiotów odwoławczych. Podmiotami 
odwoławczymi są:
1)  wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe 

ze względu na miejsce świadczenia pracy lub sie
dzibę jednostki organizacyjnej, w której jest za
trudniony pracownik;

2)  instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pra
cy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Mor
skiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie do

tyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez 
lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku 
medycyny pracy;

3)  Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli 
odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wyda
nego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

4)  podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone 
przez Ministra Obrony Narodowej.

Po otrzymaniu odwołania lekarz, za pośrednic
twem którego jest ono składane w terminie 7 dni, 
przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą 
podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do 
podmiotu odwoławczego. Podmiot taki badania 
w trybie odwoławczym musi przeprowadzić w ter
minie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Wy
dane w tym trybie ponowne orzeczenie lekarskie 
jest ostateczne.

Pozostałe regulacje

W pozostałym zakresie przepisy rozporządzenia 
obowiązują w dotychczasowym kształcie. Na jego 
podstawie każdy pracodawca musi ustalić często
tliwość okresowych badań lekarskich. Zależy ona 
od tego, z jakiego rodzaju czynnikami szkodliwy
mi lub uciążliwymi pracownik ma do czynienia na 
swoim stanowisku pracy i określają je wskazówki 
metodyczne zawarte w rozporządzeniu. W przypad
ku pracy bez określonego czynnika narażenia bada
nia okresowe przeprowadza się raz na 5 lat. Lekarz 
przeprowadzający badania profilaktyczne może tak
że poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistycz
ne badania konsultacyjne oraz inne badania, a także 
wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż 
to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli 
stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oce
ny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub 
pracownika.

 ■

Podstawa Prawna:
ff § 2–5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pra-
cownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów prze-
widzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 457),
ff § 1 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania ba-
dań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wy-
dawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 457)
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Maurycy Organa – radca prawny, syndyk licencjonowany

Zatrudnianie pracowników sezonowych 
– jak wybrać optymalną formę 
współpracy
Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osoby do prac sezonowych, powinien zdecydo-
wać się na zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło. Taka bowiem forma zatrudnienia będzie najbardziej opłacalna dla przedsię-
biorców.

Osobami wykonującymi prace sezonowe są oso
by świadczące pracę ściśle związaną z daną porą 
roku, niezależnie od podstawy prawnej swojego 
zatrudnienia.

Umowa o pracę dla pracownika 
sezonowego

Specyfika pracy sezonowej wskazuje, że zadania 
objęte pracą sezonową są wykonywane przez pe
wien okres, który można – bardziej lub mniej pre
cyzyjnie – zdefiniować już przy zawarciu umowy. 
Pracowników sezonowych można zatrudniać na 
podstawie terminowych umów o pracę, a w szcze
gólności:

■■ umowy na czas określony,
■■ umowy na czas wykonania określonej pracy,
■■ umowy na zastępstwo.

Zatrudniając pracowników sezonowych na pod
stawie umowy o pracę, pracodawca powinien wziąć 
pod uwagę, że musi im zapewnić wszystkie świad
czenia, jakie przysługują pozostałym pracownikom. 
Pracownicy ci powinni zatem zostać skierowani na 
badania lekarskie (chyba że mają ważne badania le
karskie przeprowadzone po 31 marca 2015 r. i rozpo
czynają równolegle dodatkową pracę lub podejmują 
pracę w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniego 
stosunku pracy, to wówczas nie muszą być kierowa
ni na badania wstępne), przejść szkolenie bhp i – je
żeli jest taka konieczność – otrzymać odzież i obu
wie robocze. Ponadto pracownicy sezonowi mają, 
tak samo jak pozostali pracownicy, m.in. prawo do 
urlopu wypoczynkowego, gwarancję minimalnego 

wynagrodzenia, prawo do dodatkowych świadczeń 
za pracę w godzinach nadliczbowych.

Z tych względów, tj. z powodu istnienia znacz
nych obciążeń finansowych i organizacyjnych, za
trudnianie pracowników sezonowych na podstawie 
umów o pracę jest niekorzystne. Z drugiej jednak 
strony, zatrudniając pracowników sezonowych na 
umowy o pracę pracodawca ma wobec nich większe 
uprawnienia kierownicze niż w przypadku zatrud
nienia takich osób na umowy cywilnoprawne.

Umowa na czas określony

Podstawą zatrudniania pracowników sezonowych 
jest często umowa o pracę na czas określony. Obec
nie z tym samym pracownikiem można podpisać 
maksymalnie dwie umowy na czas określony, jeżeli 
przerwa między jedną a drugą umową nie przekro
czyła 1 miesiąca (art. 251 ustawy – Kodeks pracy, 
dalej: k.p.). Trzecia kolejna umowa powinna zostać 
zawarta na czas nieokreślony. Jednak to ogranicze
nie nie dotyczy pracowników sezonowych. Z pra
cownikami sezonowymi można zawierać dowolną 
liczbę umów na czas określony.

Umowy o pracę zawarte na czas określony mogą 
być rozwiązane zarówno przez pracownika, jak 
i pracodawcę za 2tygodniowym wypowiedzeniem 
(okres wypowiedzenia jest stały i nie zmienia się 
w zależności od długości okresu zatrudnienia). Jed
nak wypowiedzenie umowy na czas określony jest 
dopuszczalne, jeżeli okres, na jaki została zawar
ta umowa, jest dłuższy niż 6 miesięcy i w umowie 
przewidziano możliwość jej wcześniejszego rozwią
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zania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.). Wypowie
dzenie takiej umowy jest zawsze możliwe w przy
padku zwolnień grupowych lub likwidacji albo 
upadłości zakładu pracy.

W praktyce pracownicy sezonowi są zatrudniani 
na okres krótszy niż 6 miesięcy. Zatem zatrudnie
nie pracownika sezonowego w tej formie oznacza, 
że wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy za wy
powiedzeniem nie będzie możliwe poza pewnymi 
wyjątkami. Rozwiązanie umowy na czas określo
ny zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy jest 
bowiem dopuszczalne w przypadku upadłości lub 
likwidacji pracodawcy oraz w razie zwolnień gru
powych i indywidualnych z przyczyn dotyczących 
pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pra
cowników.

Przykład
Pracodawca prowadzący restaurację zatrudnił 
2 dodatkowe kelnerki na lipiec i sierpień na pod-
stawie umów na czas określony. Na początku 
lipca wybuchł pożar i budynek restauracji uległ 
znacznemu zniszczeniu. Restauracja do końca 
sezonu sprzedawała tylko gotowe napoje i nie 
potrzebowała 2 kelnerek zatrudnionych na se-
zon. Firma najchętniej zwolniłaby obie kelnerki. 
Nie mogła jednak tego zrobić (z uwagi na zatrud-
nianie poniżej 20 pracowników firma nie podlega 
ustawie o zwolnieniach grupowych, a także nie 
znajduje się w stanie upadłości lub w likwidacji). 
Pracodawca musi zatrudniać obie pracownice 
do czasu zakończenia ich umów o pracę, chyba 
że zgodzą się na rozwiązanie umów za porozu-
mieniem stron.

Biorąc pod uwagę korzystne dla pracodawców 
postanowienia Kodeksu pracy w zakresie zawiera
nia umów na czas określony z pracownikami sezo
nowymi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w okresie 
pracy sezonowej, trwającej np. przez 2 miesiące wa
kacji szkolnych, pracownik był zatrudniany na okre
sy tygodniowe.

Przykład
Pracodawca prowadzący bar w nadmorskiej miej-
scowości zatrudnił 2 dodatkowe kucharki. Pla-
nował zawierać z nimi kolejne umowy o pracę 

na czas określony co tydzień – przez okres lipca 
i sierpnia. Na początku lipca budynek uległ znacz-
nemu zniszczeniu z powodu wichury. W barze do 
końca sezonu sprzedawano tylko gotowe napo-
je i niepotrzebne były 2 kucharki zatrudnione na 
okres wakacji. Firma po rozwiązaniu kolejnej tygo-
dniowej umowy nie zawarła z pracownicami na-
stępnych umów o pracę i nie musiała ich dalej za-
trudniać.

Umowa na czas wykonania  
określonej pracy

Zatrudnianie pracowników sezonowych na pod
stawie umów na czas wykonania określonej pra
cy jest odpowiednią formą zatrudnienia wszędzie 
tam, gdzie okres trwania umowy można zdefinio
wać rodzajem pracy (zadania), która ma być wyko
nana. Tego rodzaju umowy nie można zastosować 
np. w gastronomii (nie można przecież zdefiniować 
rodzaju pracy jako „obsłużenie wszystkich klien
tów, którzy w okresie wakacji chcą kupić lody”). 
Tego typu umowę można stosować przede wszyst
kim w rolnictwie i ogrodnictwie, gdy okres trwania 
umowy można zdefiniować np. jako „zbiór truska
wek z pól pracodawcy”. 

Umowa na czas wykonania określonej pracy po
winna precyzyjnie określać rodzaj pracy, do wyko
nania której pracownik został zatrudniony, oraz cel 
umowy, gdyż to zdarzenie kończy stosunek pracy.

Pewne ryzyko wiąże się z tym, że umowa na czas 
wykonywania określonej pracy nie może być rozwią
zana za wypowiedzeniem przed wykonaniem pracy, 
dla której została zawarta, chyba że umowa jest roz
wiązywana w związku ze zwolnieniami grupowymi 
lub likwidacją czy upadłością zakładu pracy. 

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy o pracę 
na czas określony. Pracownik na zastępstwo jest za
trudniany na stanowisko nieobecnego pracownika. 
Z umowy na zastępstwo powinno jasno wynikać, 
że jest to umowa na zastępstwo, a nie zwykła umo
wa na czas określony. Umowa pracownika zastępcy 
może określać odmienne warunki zatrudnienia od 
umowy zastępowanego pracownika (np. dotyczące 
wysokości wynagrodzenia), jednak nie gorsze niż 
przypisane do zajmowanego stanowiska.



  nr 9/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 15

 TEMAT MIESIĄCA

Sytuacja, gdy pracownik zastępca będzie zatrud
niony jako pracownik sezonowy, nie jest zupełnie 
niemożliwa, jednak w praktyce rzadko spotykana.

Przykład
Jedna z pracownic fabryki lodów otrzymała na li-
piec urlop bezpłatny w celu opieki nad niepełno-
sprawnym dzieckiem (w lipcu jest nieczynne przed-
szkole integracyjne, do którego uczęszcza dziecko 
pracownicy). Właściciel fabryki lodów może za-
trudnić pracownika na zastępstwo. W związku 
z tym, że zastępstwo przypada na okres wakacji, 
pracownika zastępcę można określić jako pracow-
nika sezonowego.

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że 
okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi 3 dni 
i to niezależnie od długości umowy na zastępstwo, 
a strona wypowiadająca umowę nie musi wskazy
wać przyczyn jej wypowiedzenia (art. 331 k.p.).

Umowa na zastępstwo nie zapewnia również 
ochrony pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem 
stosunku pracy. Umowy na zastępstwo nie przedłu
ża się bowiem do dnia porodu (art. 177 § 31 k.p.).

Pracownicy młodociani i dzieci 
a prace sezonowe

Zatrudnianie w okresie wakacji młodych osób, które 
ukończyły 18 lat, nie wiąże się z żadnymi dodatko
wymi ograniczeniami dla pracodawcy. Inaczej jest 
w przypadku osób, które są młodsze.

Jeżeli niepełnoletni nie ukończył jeszcze 16 lat, 
to poza wyjątkami dotyczącymi przygotowania za
wodowego może być on zatrudniony wyłącznie 
po uzyskaniu zezwolenia inspektora pracy i jedy
nie wtedy, gdy praca będzie wykonywana na rzecz 
podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, ar
tystyczną, sportową lub reklamową. Konieczne jest 
też uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowe
go dziecka (np. rodziców) oraz pozytywnej opinii 
poradni psychologicznopedagogicznej i dyrektora 
szkoły, do której dziecko uczęszcza. Dzieci poniżej 
16. roku życia można więc zatrudniać jedynie przy 
takich pracach sezonowych, które są organizowane 
przez pracodawców prowadzących działalność kul
turalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Do
tyczy to również zatrudniania na podstawie umów 
cywilnoprawnych.

Przykład
Pracodawca prowadzący ośrodek kultury dla dzie-
ci i młodzieży zatrudnił na okres letni kilkoro dzieci 
w wieku od 13 do 15 lat do gry w przedstawieniach 
w nadmorskich kurortach. Ma to być atrakcja dla 
wypoczywających. Zatrudnienie dzieci poniżej 16. 
roku życia było w tym przypadku możliwe, ponie-
waż ich praca jest związana z działalnością arty-
styczną lub kulturalną prowadzoną przez praco-
dawcę.

Jeżeli pracownikiem sezonowym ma być oso
ba, która jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat, 
to w rozumieniu Kodeksu pracy jest ona pracowni
kiem młodocianym. Młodociany może być zatrud
niony przy wykonywaniu prac lekkich (art. 2001 

§ 1 k.p.). Do takich prac mogą być zaliczone rów
nież niektóre prace sezonowe. Pracami lekkimi są 
zadania, które nie powodują zagrożenia dla życia, 
zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, 
a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania 
obowiązku szkolnego.

Zatrudnianie pracowników młodocianych przy 
pracach sezonowych jest jednak dla pracodawców 
uciążliwe. Przede wszystkim pracodawca planują
cy zatrudnić młodocianego do wykonywania prac 
lekkich musi ustalić wykaz prac lekkich występu
jących w zakładzie pracy (w regulaminie pracy lub 
w odrębnym dokumencie w przypadku pracodaw
ców niezatrudniających co najmniej 20 pracowni
ków). Dodatkowo wykaz prac lekkich musi uzyskać 
akceptację lekarza wykonującego zadania służby 
medycyny pracy oraz inspektora pracy.

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi mło
docianemu „mniej uciążliwe” warunki pracy, co 
przejawia się m.in. w:

■■ zakazie zatrudniania w godzinach nadliczbo
wych,

■■ zakazie zatrudniania w porze nocnej (np. w go
dzinach od 22.00 do 6.00),

■■ zakazie zatrudniania przy pracach wzbronionych,
■■ niższym wymiarze czasu pracy – 7 godzin na 

dobę i 35 godzin w tygodniu (w okresie ferii 
szkolnych),

■■ stosowaniu wliczanej do czasu pracy przerwy 
trwającej nieprzerwanie 30 minut, gdy dobowy 
wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy 
niż 4,5 godziny.
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Pracownicy tymczasowi

Jedną z form zatrudniania pracowników do prac se
zonowych jest praca tymczasowa. Pracodawcą dla 
pracownika tymczasowego jest agencja pracy tym
czasowej. Firma, która korzysta z usług pracownika 
tymczasowego (pracodawca użytkownik), płaci wy
nagrodzenie za wykonywaną pracę wyłącznie agen
cji pracy tymczasowej.

Jednak korzystanie z pracowników tymczasowych 
nie zawsze jest opłacalne. Pracownicy tymczasowi 
powinni być zatrudniani na warunkach nie mniej ko
rzystnych niż pozostali pracownicy pracodawcy użyt
kownika. Jeśli więc agencja pracy tymczasowej ustali 
wynagrodzenie pracownika tymczasowego zbliżone 
do wynagrodzenia innych pracowników pracodawcy 
użytkownika oraz doliczy dodatkowe koszty związa
ne z obsługą pracowników tymczasowych, wówczas 
zatrudnienie takich osób może być zbyt kosztowne. 
Z drugiej jednak strony, pracodawca zatrudniając pra
cowników tymczasowych, oszczędza np. na przepro
wadzaniu procesu rekrutacji.

Stosowanie pracy tymczasowej przy pracach sezo
nowych powoduje ponadto następujące ograniczenia:

■■ brak możliwości zatrudnienia pracownika tym
czasowego na stanowisku pracy, na którym 
w okresie ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających 
przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania 
pracy tymczasowej, był zatrudniony pracownik 
pracodawcy użytkownika, z którym został roz
wiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczą
cych pracowników,

■■ brak możliwości wykonywania przez pracow
nika tymczasowego pracy szczególnie niebez
piecznej,

■■ brak możliwości zatrudnienia pracownika tymcza
sowego na stanowisku pracy, na którym jest zatrud
niony pracownik pracodawcy użytkownika, w okre
sie uczestniczenia tego pracownika w strajku.

Umowy cywilnoprawne na prace 
sezonowe

Firmy zatrudniające pracowników sezonowych, 
poszukując oszczędności, dążą do redukcji kosz
tów zatrudnienia. Oszczędności te mogą dotyczyć 
głównie składek ZUS. Zakładane oszczędności 
można osiągnąć, stosując cywilnoprawne formy za
trudnienia.

Istotną korzyścią wynikającą z zatrudniania osób 
do prac sezonowych na podstawie umów cywilno

prawnych, jest łatwość rozwiązania umowy. W umo
wach cywilnoprawnych to strony ustalają warunki 
i zasady rozwiązywania umów. W przypadku braku 
takich szczególnych ustaleń zastosowanie mają od
powiednie przepisy Kodeksu cywilnego, które za
wsze przewidują możliwość rozwiązania umowy.

Ponadto osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych nie podlegają takiej ochronie 
przed rozwiązaniem umowy jak pracownicy. Zlece
niodawca może więc rozwiązać np. umowę zlecenia 
z kobietą w ciąży czy z osobą w wieku przedeme
rytalnym.

  Zatrudnienie zleceniobiorcy 
nie jest chronione przed 
rozwiązaniem tak jak pracownika.

Dla wielu pracodawców bardzo istotne jest rów
nież to, że zwalnianie osób zatrudnionych na pod
stawie umów cywilnoprawnych nie musi poprze
dzać konsultacja ze związkami zawodowymi.

Uprawnienia zatrudnionych 
na umowy cywilnoprawne

Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywil
noprawnych nie przysługują świadczenia pracow
nicze. Są to dla pracodawcy duże oszczędności. 
Jednak na pracodawcach zatrudniających osoby 
na podstawie umów cywilnoprawnych ciąży obo
wiązek zapewnienia takim osobom bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy, co oznacza przede 
wszystkim:

■■ organizowanie pracy w sposób zapewniający 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

■■ zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy 
przepisów oraz zasad bhp,

■■ zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, de
cyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nad
zoru nad warunkami pracy.
W przypadku osób zatrudnianych na umowy cy

wilnoprawne pracodawca sam decyduje, czy aby 
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
konieczne będzie skierowanie tych osób na profi
laktyczne badania lekarskie lub szkolenie bhp. Naj
częściej będzie to zależało od rodzaju wykonywa
nej pracy. W przypadku pracy np. przy maszynach 
czy innych niebezpiecznych urządzeniach przepro
wadzanie badań lekarskich lub szkoleń bhp będzie 
wskazane.
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Zalety i wady zatrudniania pracowników sezonowych w zależności od formy 
zatrudnienia

Forma zatrudnienia Zalety wady

Umowa na czas określony ■■ umowy rozwiązują się z upływem terminu 
ich obowiązywania

■■ brak obowiązku uzasadniania wypowie-
dzenia umowy o pracę zawartej na czas 
określony lub na zastępstwo

■■ krótki okres wypowiedzenia niezależny od 
długości umowy (dotyczy to umów na czas 
określony i na zastępstwo)

■■ brak możliwości rozwiązania za wypowie-
dzeniem umowy na czas określony zawartej 
na okres krótszy niż 6 miesięcy (z wyjątkiem 
zwolnień grupowych, indywidualnych, 
likwidacji i upadłości)

■■ brak możliwości rozwiązania za wypo-
wiedzeniem umowy na czas wykonania 
określonej pracy (z wyjątkiem zwolnień 
grupowych i upadłości)

■■ ograniczenia w możliwości stosowania tego 
rodzaju zatrudnienia

Umowa na czas 
wykonywania określonej 
pracy

Umowa na zastępstwo

Zatrudnienie pracownika 
tymczasowego za 
pośrednictwem agencji 
pracy tymczasowej

■■ łatwa, szybka i tania możliwość rezygnacji 
z pracy pracownika tymczasowego

■■ brak większości obowiązków administracyj-
nych związanych z zatrudnieniem

■■ brak problemu zastępstw w okresie niezdol-
ności do pracy pracownika tymczasowego

■■ z reguły wyższy koszt jednostkowy zatrud-
nienia pracownika (do wynagrodzenia 
pracownika tymczasowego należy doliczyć 
prowizję agencji)

Umowy cywilnoprawne ■■ niższe koszty zatrudnienia, gdyż w niektó-
rych przypadkach cywilnoprawne formy 
zatrudnienia nie wiążą się z obowiązkowy-
mi składkami ZUS

■■ możliwość płacenia wyłącznie wynagrodze-
nia za czas faktycznie wykonanej pracy

■■ brak obowiązku wypłaty dodatków za pracę 
w nadgodzinach, porze nocnej, w dni wolne 
od pracy oraz w święta

■■ nielimitowany czas pracy, łatwość rozwiąza-
nia umowy, brak minimalnego wynagro-
dzenia

■■ w niektórych przypadkach istnieje ryzyko 
zakwestionowania cywilnoprawnej formy 
zatrudnienia

■■ w przypadku wykonywania pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, gdy są 
spełnione warunki właściwe dla umowy 
o pracę – możliwość otrzymania grzywny 
i obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń

■■ konieczność bardziej szczegółowego 
uregulowania wzajemnych praw i obowiąz-
ków w umowie (niż w przypadku umowy 
o pracę)

 ■

Podstawa Prawna
ff art. 25 § 1, art. 251 § 1, § 3, art. 33, art. 190 § 1, art. 2001–204, art. 229, art. 3045 § 1–5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff art. 2 pkt 3 lit. a, art. 8, art. 20 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 221, poz. 1737),
ff art. 627–646, art. 734–751 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. 397),
ff art. 5 ust. 7, art. 10 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).

W nr. 12/2015 Serwisu PP książka  
„Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i ustalanie wymiaru”, a w niej m.in.:

4■jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca,

4■czy urlop na żądanie trzeba przeliczać na godziny,

4■kiedy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy,

4■jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnym 
czasu pracy.

Z a p r a s Z a m y  d o  l e k t u r y 
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PRAWO PRACY informacja o warunkach zatrudnienia

Aneta Olędzka – doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń  
i prawa cywilnego

Jak sporządzić informację  
o warunkach zatrudnienia  
– praktyczna instrukcja
Przekazanie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia powinno nastąpić 
w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę. Nie jest to obowiązek jednorazowy, związa-
ny wyłącznie z przyjęciem nowego pracownika do pracy. Pracodawca musi uaktual-
niać informację o warunkach zatrudnienia oraz przedkładać ją pracownikowi w razie 
zawierania z nim kolejnych umów o pracę. 

Obowiązek sporządzenia informacji o warunkach 
zatrudnienia dotyczy każdego pracodawcy bez 
względu na liczbę zatrudnianych pracowników czy 
wielkość zakładu pracy. Zakres informacji, jakie na
leży przekazać pracownikowi, uzależniony jest jed
nak od tego, czy u pracodawcy wprowadzony został 
regulamin pracy. 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia pra
cownikowi informacji o warunkach zatrudnienia 
wiąże się z zawarciem umowy o pracę, a nie z roz
poczęciem pracy.

O warunkach zatrudnienia pracodawca zobowią
zany jest poinformować pracownika na piśmie nie 
później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę 
(art. 29 § 32 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.) bez 
względu na fakt, czy jest to umowa z nowo zatrud
nianą osobą, czy też kolejna umowa zawierana z do
tychczasowym pracownikiem.

 

  Termin 7-dniowy biegnie od dnia 
zawarcia umowy o pracę, a nie 
od dnia podjęcia zatrudnienia.

Tylko aktualne informacje  
czy także dotyczące okresu 
przyszłego?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stanęło 
na stanowisku (pismo z 9 kwietnia 2014 r.), że pra

codawca może w informacji o warunkach zatrud
nienia wskazać zarówno aktualne informacje, jak 
i informować o przyszłych zmianach w tych wa
runkach i datach, od których będą one obowią
zywały (np. od kiedy pracownikowi będzie przy
sługiwał dłuższy okres wypowiedzenia umowy 
o pracę). Odmiennie zaś w tej kwestii wypowie
dział się Główny Inspektor Pracy (pismo z 10 maja 
2013 r., GNP249456031/13/PE/RP), zdaniem 
którego, pracownikowi należy przekazywać infor
macje bieżące o warunkach zatrudnienia – a w ra
zie ich zmiany – informować o nich pracownika. 
Stanowisko MPiPS wydaje się bardziej racjonalne. 
Zwłaszcza że pracownik otrzymuje egzemplarz in
formacji o warunkach zatrudnienia, a więc zna me
chanizm zmian i może określić, kiedy wejdą one 
w życie.  

Metody sporządzania informacji 
o warunkach zatrudnienia

Informację o warunkach zatrudnienia sporządza się 
indywidualnie dla każdego pracownika. Pracodaw
ca może przyjąć jedną z dwóch metod:

■■ opisową – w której szczegółowo przedstawia sy
tuację danego pracownika w zakresie określonym 
w art. 29 § 3 k.p.

■■ przez odniesienie się do konkretnych przepisów 
Kodeksu pracy (opcję tę dopuszcza art. 29 § 31 
k.p.).
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Przykładowa informacja o warunkach zatrudnienia z odniesieniem się 
do odpowiednich przepisów prawa pracy

 Piastów, 8 kwietnia 2015 r.
Arlex Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 7 
05-820 Piastów

Informacja o warunkach zatrudnienia Pani Agnieszki Jurczak 

1. Obowiązująca Panią dobowa i tygodniowa norma czasu pracy wynika z art. 129 § 1 k.p.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie, zgodnie z art. 85 § 2 k.p.
3. Urlop wypoczynkowy należny jest w wymiarze określonym w art. 154 § 1 pkt 2 k.p.
4. Obowiązuje Panią okres wypowiedzenia zgodnie z art. 36 § 1 pkt 3 k.p.
5. Jest Pani objęta Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy zawartym 1 stycznia 2010 r. (tekst do wglądu w sekre-

tariacie Spółki). 

W zakładzie pracy obowiązuje regulamin pracy.

Podstawa prawna – art. 29 § 3 k.p.
 Jarosław Kowalski
 Prezes Zarządu
 ............................................................................................
 podpis pracodawcy

Oświadczam, że zapoznałam się z warunkami zatrudnienia 

 Piastów, 8 kwietnia 2015 r., Agnieszka Jurczak
 .............................................................................................
 miejscowość, data i podpis pracownika

 
Procedura sporządzania informacji 
o warunkach zatrudnienia

Krok 1. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji  
oraz informacji

Przystępując do sporządzenia informacji o warun
kach zatrudnienia, należy zgromadzić niezbędną 
dokumentację, pozwalającą na określenie warun
ków zatrudnienia danego pracownika, a zatem m.in. 
odpisy lub kopie świadectw pracy, dyplomów lub 
świadectw ukończenia szkół, orzeczenia o niepeł
nosprawności oraz wziąć pod uwagę poczynione 
z pracownikiem indywidualne ustalenia dotyczące 
warunków zatrudnienia i obowiązujący u pracodaw
cy porządek pracy. Dokumenty i informacje nale
ży zgromadzić w takim czasie, by nie przekroczyć 
7dniowego terminu na wykonanie wobec pracow
nika omawianego obowiązku informacyjnego. 

 
Krok 2. Określenie dobowej i tygodniowej normy 
czasu pracy

Podstawową kwestią w informacji o warunkach za
trudnienia jest określenie dobowej oraz tygodnio
wej normy czasy pracy; najczęściej będzie to 8 go
dzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo 
(art. 129 § 1 k.p.). Jednak np. w odniesieniu do 
osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym zasadniczo normy te 
są obniżone (7 godzin na dobę, 35 godzin tygo
dniowo). 

Należy odróżniać normy czasu pracy od wymiaru 
czasu pracy. A zatem nawet dla niepełnoetatowców 
dobowa i tygodniowa norma czasu pracy z regu
ły będzie wynosiła 8 godzin dziennie i przeciętnie 
40 godzin tygodniowo. W informacji o warunkach 
zatrudnienia można dodatkowo wskazać wymiar 
czasu pracy danego pracownika (np. 1/2 etatu).
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Krok 3. Wskazanie częstotliwości wypłaty wynagrodzenia

Należy wskazać pracownikowi, z jaką częstotliwo
ścią będzie otrzymywał wynagrodzenie za pracę. 
Powinno być ono wypłacane nie rzadziej niż raz 
w miesiącu (art. 85 k.p.).

Krok 4. Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu pracownika zależy od jego stażu urlo
powego uzależnionego od okresu zatrudnienia, do 
którego wlicza się także okres nauki (art. 155 k.p.). 
W informacji o warunkach zatrudnienia należy wska
zać wymiar urlopu proporcjonalny do okresu:

■■ pozostałego do końca danego roku kalendarzo
wego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy 
niż do końca danego roku kalendarzowego,

■■ zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – 
w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do koń
ca danego roku kalendarzowego, chyba że w da
nym roku kalendarzowym w poprzednim miejscu 
pracy pracownik wykorzystał urlop w wymiarze 
większym niż wynikający z okresu przepracowa
nego w poprzednim miejscu pracy.  
Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika w niepeł

nym wymiarze czasu pracy – wymiar urlopu pra
cownika ustala się w proporcji do wymiaru czasu 
pracy tego pracownika. 

Krok 5. Ustalenie okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od rodzaju 
umowy o pracę, a w razie umowy zawartej na czas 
nieokreślony – także od okresu zatrudnienia u dane
go pracodawcy.

rodzaj umowy okres wypowiedzenia

umowa na 
okres próbny

okres wypowiedzenia wynosi od 3 dni robo-
czych do 2 tygodni (art. 34 k.p.) w zależności 
od okresu, na jaki umowa została zawarta

umowa 
na czas 
określony 

jeśli umowa o pracę ma trwać dłużej niż 6 mie-
sięcy i w umowie o pracę przewidziano do-
puszczalność jej wcześniejszego rozwiązania 
za wypowiedzeniem 2-tygodniowym – należy 
w warunkach zatrudnienia wskazać okres 
2-tygodniowy (art. 33 k.p.). Jeśli jednak strony 
umowy o pracę nie dopuszczają jej wcześniej-
szego rozwiązania, w informacji o warunkach 
zatrudnienia należy w rubryce dotyczącej 
okresu wypowiedzenia wpisać „nie dotyczy”

umowa 
na czas 
nieokreślony

okres wypowiedzenia uzależniony jest 
od długości okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, 1 miesiąc 
lub 3 miesiące (art. 36 § 1 k.p.)

W orzecznictwie i wśród ekspertów prawa pracy 
przyjmuje się za dopuszczalne wydłużenie okresów 
wypowiedzenia, o ile takie rozwiązanie jest korzyst
niejsze dla pracownika. A zatem w razie indywi
dualnych ustaleń z pracownikiem w tym zakresie 
– znajdzie to swoje odzwierciedlenie w informacji 
o warunkach zatrudnienia. 

Krok 6. Informacja o układzie zbiorowym pracy

Jeśli pracownik objęty jest układem zbiorowym pra
cy – adnotacja taka musi być zawarta w warunkach 
zatrudnienia. Jeśli pracownik nie jest objęty ukła
dem zbiorowym pracy, należy w informacji wpi
sać: nie dotyczy, pracownik nie jest objęty układem 
zbiorowym pracy albo u pracodawcy nie obowiązuje 
układ zbiorowy pracy.

Krok 7. Podanie dodatkowych informacji (dotyczy 
tylko tych pracodawców, którzy nie mają obowiązku 
wprowadzania regulaminu pracy)

Jeśli u pracodawcy nie został wprowadzony regula
min pracy, dodatkowo pracodawca w warunkach za
trudnienia informuje pracownika:

■■ w jakich godzinach trwa pora nocna w zakładzie 
pracy, 

■■ o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
■■ w jaki sposób pracownik potwierdza obecność 

w pracy oraz usprawiedliwia nieobecność w pracy. 
 
Przykładowa informacja o warunkach 
zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym 
nie obowiązuje regulamin pracy

 
ADM Sp. z o.o. Łódź, 13 kwietnia 2015 r.
ul. Brzeska 8 
94-300 Łódź

Informacja o warunkach zatrudnienia  
Pana Jana Nowaka  

zatrudnionego na stanowisku montera  
w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu)

Zgodnie z art. 29 § 3 k.p., informuję Pana o warun-
kach zatrudnienia:
1.  Obowiązują Pana następujące normy czasu pracy:

– 8 godzin na dobę,
– 40 godzin tygodniowo.
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2.   Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu 
z dołu, do 3. dnia miesiąca. Wynagrodzenie wy-
płacane jest w siedzibie Spółki, w gotówce lub 
na pisemny wniosek pracownika przelewem na 
jego rachunek bankowy.

3.   Przysługuje Panu 13 dni urlopu wypoczynkowe-
go w roku kalendarzowym; w 2015 r. – 10 dni.

4.   Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 
1 miesiąc.  

5.   Nie jest Pan objęty układem zbiorowym pracy. 
6.   Pora nocna trwa od godz. 22.00 do 6.00.
7.   Potwierdzenie przybycia i obecności w pracy do-

konuje się poprzez rejestrację indywidualną kar-
tą magnetyczną.

8.   O nieobecności w pracy i przewidywanym czasie 
jej trwania należy zawiadomić bezpośredniego 
przełożonego niezwłocznie, nie później niż dru-
giego dnia nieobecności – osobiście lub przez 
inną osobę (drogą telefoniczną, mailową lub dro-
gą pocztową; w ostatnim przypadku o dochowa-
niu terminu decyduje data stempla pocztowego).

9.   W razie niezdolności do pracy z powodu choro-
by pracownik zobowiązany jest dostarczyć pra-
codawcy zwolnienie lekarskie w terminie 7 dni 
– osobiście, za pośrednictwem innych osób lub 
drogą pocztową. W ostatnim przypadku liczy 
się data stempla pocztowego.

 Anita Rogucka
 Dyrektor Departamentu Kadr i Płac

..........................................................................
 podpis pracodawcy

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami za-
trudnienia.

Łódź, 13 kwietnia 2015 r., Jan Nowak
..........................................................................

 miejscowość, data i podpis pracownika

Krok 8. Przedłożenie do podpisu, włączenie  
do akt osobowych pracownika

Informację o warunkach zatrudnienia podpisuje pra
codawca. Pracownikowi należy ją przedłożyć w 2 eg
zemplarzach – nie później niż 7 dni od zawarcia umo
wy o pracę. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, 
drugi podpisany przez pracownika należy włączyć 
do akt osobowych pracownika w części B.

Informacje o warunkach zatrudnienia pracow
ników skierowanych do pracy na obszarze państwa 
spoza UE należy uzupełnić zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 291 ust. 3 k.p. i przekazać je pra

cownikowi przed skierowaniem go do pracy za grani
cą. W odniesieniu zaś do telepracowników, z który
mi pracodawca zawiera umowę o telepracę – warunki 
zatrudnienia mają dodatkowo spełniać wymogi wy
nikające z art. 6710 § 1 k.p. (tj. należy co najmniej 
określić jednostkę organizacyjną, w której strukturze 
znajduje się stanowisko pracy telepracownika oraz 
wykazać osobę lub organ odpowiedzialny za współ
pracę z telepracownikiem i upoważniony do kontroli 
w miejscu wykonywania pracy). Informację o warun
kach zatrudnienia należy telepracownikowi przeka
zać przed podjęciem przez niego telepracy.

Zmiana warunków zatrudnienia

Zgodnie z art. 29 § 32 k.p., w razie zmiany warun
ków zatrudnienia w zakresie obowiązującej pracow
nika normy czasu pracy, częstotliwości wypłaty wy
nagrodzenia, wymiaru urlopu wypoczynkowego, 
długości okresu wypowiedzenia oraz o objęciu pra
cownika układem zbiorowym pracy, a także o zmia
nie układu zbiorowego pracy, którym pracownik 
jest objęty – pracodawca informuje pracownika nie
zwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od 
dnia wejścia tych zmian w życie. Jeśli zaś rozwią
zanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed tym 
terminem – najpóźniej do dnia rozwiązania umowy.  

Przykład
Od 1 kwietnia 2015 r. pracownik przebywa na zwol-
nieniu lekarskim. Od 10 kwietnia 2015 r. pracownik 
nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymia-
rze 26 dni. Pracodawca jednak nie dopełnił obo-
wiązku poinformowania pracownika o tej zmianie 
warunków zatrudnienia. Uznał bowiem, że dopóki 
pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choro-
by, nie będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. 
Pracodawca zdecydował, że poinformuje pracowni-
ka, gdy ten po ustaniu niezdolności do pracy stawi się 
w pracy. Postępowanie pracodawcy jest nieprawidło-
we. Pracodawca ma bowiem obowiązek niezwłocz-
nego informowania pracownika o zmianach w jego 
warunkach zatrudnienia. Pracodawca powinien za-
tem wywiązać się z tego obowiązku maksymalnie 
w ciągu miesiąca od zwiększenia wymiaru urlopu. 

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 29, art. 291, art. 33–34, art. 36, art. 6710 § 1, art. 85, art.  129, 
art. 154–155 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).
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Anna Puszkarska – radca prawny

Czy od kandydata do pracy można żądać 
zaświadczenia o punktach  
za naruszenie przepisów drogowych
Zamierzamy zatrudnić nowego pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowe-
go. Czy możemy zażądać od niego, aby dostarczył nam informacji o niekaralności i za-
świadczenie z policji o posiadanych punktach za naruszenia przepisów ruchu drogowe-
go – pyta Czytelniczka z Gdańska

Nie. Od kandydata do pracy można domagać się 
tylko danych wskazanych w przepisach. Osoba 
ubiegająca się o stanowisko przedstawiciela han
dlowego nie ma obowiązku przedstawienia poten
cjalnemu pracodawcy dotyczącej jej informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego ani zaświadczenia 
o posiadanych punktach za naruszenia przepisów 
ruchu drogowego. 

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegają
cej się o zatrudnienie podania danych osobowych 
obejmujących: 

■■ imię (imiona) i nazwisko, 
■■ imiona rodziców, 
■■ datę urodzenia, 
■■ miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
■■ wykształcenie i przebieg dotychczasowego za

trudnienia. 
Pracodawca może domagać się podania danych 

innych niż wymienione powyżej tylko, jeżeli obo
wiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów 
(art. 221 § 4 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). 

Ponadto zatrudniający może żądać od kandydata 
do pracy złożenia:

■■ wypełnionego kwestionariusza osobowego, 
■■ świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub 

innych dokumentów potwierdzających okresy za
trudnienia, obejmujących okresy pracy przypada
jące w roku kalendarzowym, w którym dana oso
ba ubiega się o zatrudnienie,

■■ dokumentów potwierdzających kwalifikacje za
wodowe, wymagane do wykonywania oferowa
nej pracy,

■■ orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na określonym stano
wisku oraz

■■ innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przed
łożenia wynika z odrębnych przepisów.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może do

datkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające 
jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadec
twa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne do
kumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obej
mujące okresy pracy przypadające w innym roku 
kalendarzowym niż rok, w którym ubiega się o za
trudnienie. Złożenie takich dokumentów jest jednak 
jej prawem, a nie obowiązkiem. 

  Od kandydata do pracy 
pracodawca może domagać 
się złożenia tylko danych 
i dokumentów wskazanych 
w przepisach.

Jeżeli obowiązki powierzane przedstawicielowi 
handlowemu są tego rodzaju, że nie będzie mógł 
wykonywać ich, nie posiadając prawa jazdy (np. 
musi bezpośrednio kontaktować się z klientami na 
dużym obszarze), potencjalny pracodawca może za
strzec, że kandydat na to stanowisko powinien po
siadać prawo jazdy.

Pracodawca może zatem domagać się od oso
by ubiegającej się o zatrudnienie dokumentów po
twierdzających jej kwalifikacje zawodowe, wyma
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gane do wykonywania oferowanej pracy. W związku 
z tym może powstać pytanie, czy w przypadku kan
dydata na stanowisko przedstawiciela handlowego 
za taki dokument można uznać np. zaświadczenie 
o punktach za naruszenia przepisów ruchu drogo
wego. Na to pytanie należy udzielić przeczącej od
powiedzi. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi 
w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
z 25 sierpnia 2011 r. (nr SPS02323897/11), niektó
re osoby ubiegające się o pracę są zobowiązane do 
ujawniania szerszego zakresu danych niż określony 
w art. 221 § 1 k.p., gdy jest to uzasadnione szcze
gólnym charakterem pracy, którą chcą podjąć. Jed
nak obowiązek podania dodatkowych danych musi 
wynikać z odrębnych przepisów. Podstawą do żąda

nia od osoby ubiegającej się o zatrudnienie informa
cji o niekaralności czy zaświadczenia o posiadanych 
punktach za naruszenie przepisów ruchu drogowe
go może być tylko odrębny przepis rangi ustawo
wej nakładający obowiązek podania takich danych. 
W przypadku przedstawicieli handlowych brak jest 
takich szczególnych regulacji. 

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 221 § 1 i § 3–5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców do-
kumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, 
poz. 286, ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).

Małgorzata Mędrala – radca prawny, specjalista w zakresie prawa pracy

Czy w umowie o pracę można ograniczyć 
wybór sądu rozpatrującego spory między 
pracodawcą a pracownikiem
Zatrudniamy pracowników w różnych placówkach firmy, które znajdują się na terenie 
całego kraju. Aby uniknąć dodatkowych wyjazdów w przypadku ewentualnych spraw 
sądowych, chcemy zamieścić w umowie o pracę zapis, że wszelkie spory między pra-
codawcą a pracownikiem będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby centrali praco-
dawcy. Czy zamieszczenie tego rodzaju klauzuli w umowie o pracę będzie skuteczne 
– pyta Czytelnik z Płocka.

Wprowadzenie klauzuli w zakresie wyboru właściwo
ści sądu pracy w umowach o pracę jest nieskuteczne. 

Pracodawca lub pracownik mają wybór sądu, 
który ma rozpatrywać spory między nimi. Wybór 
ten jest jednak ograniczony. Powództwo w sprawach 
z zakresu prawa pracy może być bowiem wytoczone 
w zależności od wyboru powoda przed sąd:

■■ właściwości ogólnej pozwanego, czyli według 
jego miejsca zamieszkania (w przypadku pra
codawcy, który jest osobą fizyczną) lub siedziby 
pozwanego (w przypadku, gdy pracodawca jest 
osobą prawną lub innym podmiotem niebędącym 
osobą fizyczną),

■■ w którego okręgu praca jest, była lub miała być 
wykonywana,

■■ w którego okręgu znajduje się zakład pracy 
(art. 461 § 1 ustawy – Kodeks postępowania cy
wilnego, dalej: k.p.c.).
Wybór między sądami, które mają rozpatrywać 

spór z zakresu prawa pracy, należy do powoda.
Przez wprowadzenie do umów o pracę klauzuli 

określającej, że spory w zakresie prawa pracy ma roz
patrywać sąd właściwy dla centrali firmy, ograniczyli
by Państwo możliwość wyboru przez powoda (w tym 
przypadku – pracownika) sądu pracy w ramach usta
wowej właściwości przemiennej. Postanowienie takie 
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należy zatem uznać za mniej korzystne dla pracow
nika, niż przewidują to przepisy prawa pracy, co po
woduje jego nieskuteczność (art. 18 Kodeksu pracy). 
Mimo wprowadzenia takiej klauzuli do umów o pracę, 
pracodawcę i pracownika w zakresie właściwości sądu 
rozpatrującego sprawy z prawa pracy będą obowiązy
wać wskazane wyżej ustawowe zasady ogólne.

  Pracodawca nie może ograniczyć 
w umowie o pracę wyboru sądu 
pracy, który będzie rozpatrywał 
spory między nim a pracownikiem.

Jednak w pewnych sytuacjach sąd właściwy 
może przekazać sprawę innemu sądowi równorzęd
nemu. Takie przekazanie może mieć miejsce jedy
nie na zgodny wniosek stron oraz jeżeli przemawia
ją za tym względy celowości (art. 461 § 3 k.p.c.).

Wniosek stron stosunku pracy o przekazanie 
sprawy innemu sądowi nie wiąże automatycznie 

sądu, który jest zobowiązany do zbadania jego prze
słanek pod względem celowości. Należy przez to ro
zumieć przede wszystkim względy pozwalające na 
przyspieszenie lub ułatwienie przeprowadzenia po
stępowania. Odnoszą się one głównie do szybszego 
i tańszego prowadzenia postępowania dowodowego 
przed sądem orzekającym, np. w sytuacji gdy więk
szość świadków zamieszkuje w okręgu sądu, które
mu sprawa zostanie przekazana.

Rozpatrując wniosek stron o przekazanie sprawy 
innemu sądowi, sąd właściwy bada, czy rzeczywi
ście istnieje wola stron co do zmiany właściwości 
miejscowej, a także, czy nie zostanie naruszony in
teres pracownika.

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 43, art. 461 § 1 i § 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. 
zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 218),
ff art. 18 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).

KATARZYNA WROŃSKA-ZBLEWSKA – specjalista w zakresie prawa pracy

Jak można ukarać pracownicę,  
która dopuściła się dyskryminacji
Jedna z naszych pracownic zarzuciła swojej przełożonej dyskryminację. Pozwała nas do 
sądu pracy i wygrała sprawę o odszkodowanie. Co w takiej sytuacji możemy zrobić z pra-
cownicą, która dopuściła się dyskryminacji? Czy możemy ją zwolnić za takie działania 
albo przenieść na inne stanowisko (niekierownicze) – pyta Czytelniczka ze Szczecina.

Wobec pracownika, który dopuścił się dyskryminacji, 
pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe 
w postaci m.in. kary porządkowej lub przeniesienia na 
inne stanowisko pracy niezwiązane z kierowaniem ze
społem pracowników (przeniesienie może być doko
nane aneksem do umowy o pracę, czyli za porozu
mieniem zmieniającym lub w drodze wypowiedzenia 
zmieniającego). Jeśli ze względu na okoliczności pra
codawca uzna to za niewystarczające, ma prawo roz
wiązać z pracownikiem umowę o pracę z powodu do
puszczenia się przez niego dyskryminacji.

Gdy przełożony dopuścił się dyskryminacji wo
bec pracownika, pracodawca jest zobowiązany pod
jąć działania zapobiegające wszelkim przejawom 
dyskryminacji na przyszłość (art. 94 pkt 2b ustawy 
– Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Aby przeciwdziałać dyskryminacji, pracodawca 
powinien:

■■ podjąć działania informacyjnoszkoleniowe (po
dejmowane w celu pogłębienia i rozszerzenia 
wiedzy pracowników o dyskryminacji i jej prze
jawach),



  nr 9/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 25

 PRAWO PRACY

■■ opracować system wczesnego wykrywania takich 
patologii w miejscu pracy (np. założenie skrytki 
na anonimowe zgłoszenia itp.),

■■ ukarać sprawcę.

  Pracodawca ma obowiązek 
przeciwdziałać dyskryminacji 
pracowników w miejscu pracy.

Szczególnie ważna jest zdecydowana reakcja 
pracodawcy potępiająca postępowanie pracownika. 
Pracodawca sygnalizuje bowiem innym pracowni
kom, że wszelkie działania niezgodne z przepisa
mi prawa pracy i godzące w dobro pracowników nie 
będą w firmie tolerowane.

Pracodawca ma do dyspozycji kilka środków, 
które może zastosować, karząc pracownika, który 
naruszył przepisy w zakresie równego traktowania 
w zatrudnieniu. Wybór sposobu ukarania należy 
do pracodawcy, jednak zanim sięgnie po najcięższe 
środki, jak np. zwolnienie dyscyplinarne, powinien 
przeanalizować wszystkie okoliczności zdarzenia. 
Wybrany przez pracodawcę sposób ukarania pra
cownika powinien uwzględniać m.in. świadomość 
pracownika, umyślność jego działania, fakt, czy to 
było pierwsze czy kolejne takie zdarzenie.

Przykład
Jeden z kierowników dyskryminował podlegają-
cych mu pracowników – mężczyzn. Przyznawał 
bowiem premie tylko pracującym w jego dziale 
kobietom. Jedynie kobietom zlecał również wyko-
nywanie odpowiedzialnych zadań służbowych, 
mimo że zatrudnieni w jego dziale mężczyźni 
mieli większe doświadczenie i kwalifikacje. Kie-
dy pracodawca dowiedział się o postępowaniu 
kierownika, zwolnił go za wypowiedzeniem z po-
wodu dyskryminacji pracowników ze względu 
na płeć. Takie postępowanie pracodawcy należy 
uznać za właściwe, ponieważ kierownik dyskry-
minował pracowników umyślnie i świadomie.

Zastosowany przez pracodawcę środek powinien 
być adekwatny do czynu pracownika, tj. musi być do
stosowany do jego stopnia zawinienia. Reakcja praco
dawcy powinna być inna w przypadku, gdy pracownik 
dopuścił się dyskryminacji, nie mając świadomości, że 
wskutek jego działania inny pracownik lub pracowni

cy doznają nierównego traktowania (np. w przypadku 
dyskryminacji pośredniej), a inna, gdy dyskryminacja 
była świadoma i zamierzona.

Pracodawca ma do dyspozycji następujące środ
ki, którymi może ukarać pracownika dopuszczają
cego się dyskryminacji:

■■ karę porządkową (ważne, aby przed jej nałoże
niem wysłuchać wyjaśnień pracownika),

■■ sankcje płacowe w postaci obniżenia lub całko
witego pozbawienia premii lub nagrody, jednak 
tylko wówczas, gdy obowiązujące w danym za
kładzie pracy przepisy płacowe, np. regulamin 
wynagradzania czy premiowania przewidują taką 
możliwość,

■■ przeniesienie na inne stanowisko, np. pracowni
ka zajmującego stanowisko kierownicze na sta
nowisko niekierownicze, tj. niezwiązane z kie
rowaniem zespołami pracowników (taka zmiana 
stanowiska wymaga zmiany treści umowy o pra
cę, która jest możliwa jedynie na mocy porozu
mienia zmieniającego, jeżeli pracownik wyrazi 
na nie zgodę, lub na podstawie wypowiedzenia 
zmieniającego, które na skutek odwołania pra
cownika podlega kontroli sądowej),

■■ rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 
lub bez wypowiedzenia (podobnie jak wypowie
dzenie zmieniające podlega kontroli sądowej na 
skutek odwołania pracownika).
Ważne, aby dokonując wypowiedzenia defini

tywnego lub wypowiedzenia warunków zatrudnie
nia umowy na czas nieokreślony, pracodawca podał 
przyczynę takiego wypowiedzenia (art. 30 § 4 k.p.). 
Podobnie jest w przypadku rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia. Pracodawca musi więc uzasadnić 
każdą dyscyplinarkę bez względu na rodzaj umowy 
o pracę.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub 
o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedze-
nia należy wskazać przyczynę uzasadniającą wy-
powiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Przyczyna zwolnienia powinna być określo
na w sposób jasny i zrozumiały dla pracownika, 
a ponadto powinna być sformułowana precyzyjnie 
i szczegółowo. Ogólne ujęcie przyczyny może nara
zić pracodawcę na przegraną w sądzie pracy. ■

Podstawa Prawna:
ff art. 183a, art. 30 § 3–5, art. 42 § 1, art. 52 § 1–2, art. 94 pkt 2b, 
art. 108 § 1, art. 109 § 1–2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz.  1662). 
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Magdalena Kasprzak – doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Jak w 2015 r. wynagradzać egzaminatorów 
za udział w przeprowadzaniu 
egzaminów maturalnych
Sposób wynagradzania za udział w egzaminach maturalnych zależy od rodzaju egza-
minu oraz od tego, czy egzaminator jest egzaminatorem zewnętrznym czy jest egzami-
natorem – nauczycielem.

Podstawą ustalenia wynagrodzenia za egzamin ma
turalny jest minimalna stawka wynagrodzenia za
sadniczego nauczyciela dyplomowanego posiada
jącego:
■ tytuł zawodowy magistra, 
■ przygotowanie pedagogiczne 
– w 2015 r. wynagrodzenie to wynosi 3109 zł.

Stawki wynagrodzenia

Płaca egzaminatora to odpowiedni – zależnie od ro
dzaju (etapu, poziomu) egzaminu – procent uposa
żenia nauczyciela dyplomowanego (tzw. stawki). 
Wynagrodzenie egzaminatora jest proporcjonalne 
do liczby zdających.

Wynagrodzenie egzaminatora

Egzamin maturalny  
przeprowadzany na warunkach  

i w sposób obowiązujący  
od roku szkolnego 2014/2015

Kwota wynagrodzenia  
za jednego zdającego

wysokość wynagrodzenia  
za jednego zdającego

część pisemna egzaminu maturalnego 
z matematyki – poziom podstawowy

0,627% stawki 3109 zł x 0,627% = 19,49 zł

część pisemna egzaminu maturalnego  
z języka obcego nowożytnego – poziom 
podstawowy

0,386% stawki 3109 zł x 0,386% = 12,00 zł

część pisemna egzaminu maturalnego z:
■   języka polskiego, języka mniejszości narodowej 

– poziom podstawowy i rozszerzony
■   języka mniejszości etnicznej i języka 

regionalnego – poziom rozszerzony
■   języka obcego nowożytnego – poziom 

rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923% stawki 3109 zł x 0,923% = 28,70 zł

część pisemna egzaminu maturalnego ze 
wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka 
polskiego, języka obcego nowożytnego, języka 
mniejszości narodowej, języka mniejszości 
etnicznej i języka regionalnego) – poziom 
rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół 
i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki 3109 zł x 0,790% = 24,56 zł
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Przykład
Egzaminator sprawdza prace z części pisemnej 
egzaminu maturalnego z języka polskiego. W su-
mie sprawdził prace 65 uczniów. Wynagrodzenie 
tego egzaminatora za udział w egzaminie matural-
nym ustala się w stosunku do liczby uczniów, któ-
rych pracę sprawdził. Obliczamy wynagrodzenie 
egzaminatora za udział w części pisemnej egza-
minu maturalnego z języka polskiego:

Krok 1. Ustalamy wynagrodzenie za każdego zda-
jącego ucznia

3109 zł x 0,923% stawki = 28,70 zł;

Krok 2. Ustalamy wynagrodzenie za udział w czę-
ści pisemnej egzaminu

28,70 zł x 65 uczniów = 1865,50 zł.

Wynagrodzenie egzaminatora wyniesie zatem 
1865,50 zł.

Wynagrodzenie nauczycieli akademickich prze
prowadzających część ustną egzaminu maturalne
go również ustala się w oparciu o minimalną stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomo
wanego (czyli tzw. stawkę). 

Wynagrodzenie nauczycieli 
akademickich

Przedmiot/poziom 
egzaminu

Kwota 
wynagrodzenia 

za  jednego 
zdającego

wysokość 
wynagrodzenia 

za jednego 
zdającego

język polski, 
język mniejszości 
narodowej, język 
mniejszości 
etnicznej, język 
regionalny

0,657% stawki 3109 zł x 0,657% 
= 20,43 zł

język obcy nowożyt-
ny – bez określania 
poziomu egzaminu

0,267% stawki 3109 zł x 0,267% 
= 8,30 zł

język obcy nowo-
żytny – poziom 
podstawowy

0,267% stawki 3109 zł x 0,267% 
= 8,30 zł

język obcy nowo-
żytny – poziom roz-
szerzony, poziom 
dwujęzyczny

0,400% stawki 3109 zł x 0,400% 
= 12,44 zł

Udział nauczyciela akademickiego w przepro
wadzaniu ustnej części egzaminu maturalnego musi 
zostać pisemnie potwierdzony przez dyrektora szko
ły. Dyrektor szkoły w terminie 3 dni, licząc od dnia 
zakończenia ustnej matury w szkole, przekazuje pi
semne potwierdzenie dyrektorowi okręgowej komi
sji egzaminacyjnej. Jest to niezbędny warunek wy
płaty wynagrodzenia nauczycielowi.

Przykład
Nauczyciel akademicki bierze udział w egzaminie 
maturalnym z języka angielskiego. Przeegzami-
nował w sumie 48 uczniów, którzy zdawali egza-
min z języka angielskiego na poziomie podstawo-
wym i 18 uczniów, którzy zdawali język angielski 
na poziomie rozszerzonym. Wynagrodzenie tego 
nauczyciela za udział w maturach ustalane będzie 
w odniesieniu do liczby uczniów zdających maturę 
z angielskiego na określonym poziomie.

Krok 1. Ustalamy wynagrodzenie za egzamin na 
poziomie podstawowym. Za przeegzaminowanie 
48 uczniów zdających język angielski w stopniu 
podstawowym, nauczyciel ma prawo do wynagro-
dzenia liczonego według stawki 0,267%, czyli

3109 zł x 0,267% = 8,30 zł za każdego zdające-
go ucznia;

8,30 zł x 48 uczniów = 398,40 zł – wynagrodze-
nie nauczyciela za egzamin na poziomie podsta-
wowym.

Krok 2. Ustalamy wynagrodzenie za egzamin na 
poziomie rozszerzonym. Za przeegzaminowanie 
18 uczniów z języka angielskiego w stopniu roz-
szerzonym, nauczyciel ma prawo do wynagrodze-
nia liczonego według wyższej stawki 0,400%, czyli 

3109 zł x 0,400% = 12,44 zł za każdego zdające-
go ucznia;

12,44 zł x 18 uczniów = 223,92 zł – wynagrodze-
nie nauczyciela za egzamin na poziomie rozsze-
rzonym.

Krok 3. Ustalamy wynagrodzenie nauczyciela aka-
demickiego za udział w maturach

398,40 zł + 223,92 zł = 622,32 zł

Nauczyciel akademicki otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości 622,32 zł.
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Wynagrodzenie  
przewodniczącego

Inne zasady obowiązują przy ustalaniu wynagro
dzenia przysługującego za pełnienie funkcji prze
wodniczącego zespołu egzaminatorów (zespołu 
egzaminacyjnego). Na przewodniczących tych ze
społów spoczywają bowiem dodatkowe zadania, 
takie jak:

■■ kierowanie zespołem,
■■ udział w szkoleniach prowadzonych przez okrę

gowe komisje egzaminacyjne,
■■ przygotowanie oraz zrealizowanie szkolenia dla 

egzaminatorów,
■■ organizowanie i nadzorowanie pracy egzamina

torów.
Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym 

zespołu egzaminatorów sprawdzających i ocenia
jących prace egzaminacyjne zdających część pi
semną egzaminu maturalnego z danego przedmio
tu – przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% 
łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egza
minatorom wchodzącym w skład danego zespołu, 
nie mniej niż 150 zł.

Wynagrodzenie za ustne egzaminy 
maturalne dla nauczycieli 
– egzaminatorów

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na 
tydzień (art. 42 ustawy – Karta Nauczyciela). W ra
mach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia 
nauczyciel zobowiązany jest realizować:

■■ zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń
cze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz – w ramach 
tych zajęć, nauczyciel jest obowiązany uczestni
czyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 
maturalnego;

■■ inne zajęcia i czynności wynikające z zadań 
statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i za
interesowania uczniów – w ramach tych zajęć 
i czynności, nauczyciel zobowiązany jest uczest
niczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalne
go – z wyjątkiem jego części ustnej.
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się 

przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych po
wyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru go

dzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych.

Za pracę w czasie pisemnych matur nauczycie
le nie otrzymają odrębnego wynagrodzenia, gdyż 
mają obowiązek brać w nich udział w ramach tzw. 
godzin karcianych, które nie są wliczane do pensum 
i tym samym nie mogą być traktowane jako praca 
w godzinach ponadwymiarowych. Jedynie obowią
zujący w danej szkole regulamin wynagradzania 
może stanowić, że praca w trakcie pisemnych matur 
powinna być traktowana i wynagradzana jak za go
dziny ponadwymiarowe. 

  Za pracę w trakcie pisemnych 
matur nauczyciel otrzyma 
wynagrodzenie tylko wówczas, 
gdy przewiduje to obowiązujący 
w danym roku regulamin 
wynagradzania.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku ustnej ma
tury. Nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć 
w takim egzaminie w ramach swoich godzin dy-
daktycznych. Dlatego też, nauczyciel, który zasia
da w komisjach egzaminacyjnych przy ustnych ma
turach, co spowoduje jednocześnie przekroczenie 
obowiązującego go pensum, otrzyma z tego tytu
łu wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwy
miarowych.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się we
dług stawki osobistego zaszeregowania nauczycie
la, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy 
(art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Szczególne warunki obliczania i wypłacania wy
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, okre
śla organ prowadzący szkołę będący jednostką sa
morządu terytorialnego w drodze regulaminu. Jeśli 
zasady te nie zostały określone w przepisach we
wnętrznych, zastosowanie znajduje § 6 rozporzą
dzenia o wynagrodzeniach w szkołach prowadzo
nych przez organy administracji rządowej.

Zgodnie z nim wynagrodzenie za 1 godzinę po
nadwymiarową oblicza się przez podzielenie staw
ki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącz
nie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną 
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wy
miaru zajęć realizowanych w ramach godzin po
nadwymiarowych.
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Wzór na obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych

WGP = (WynZ : Owz) x Mgp
Objaśnienia do wzoru:
WGP – wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych w danym miesiącu,
WynZ – stawka wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w go
dzinach ponadwymiarowych odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdro
wia),
Owz – miesięczna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;
Mgp – liczba godzin ponadwymiarowych w miesiącu.

Przy dokonywaniu obliczeń należy pamiętać, że 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko
wego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela 
ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub re

alizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin (czas zajęć do 0,5 godziny pomi
ja się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę).

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 35, art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191, ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357),
ff § 4, § 5, załączniki 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzamina-
torów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej 
egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 334, ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 377),
ff § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy 
administracji rządowej (Dz.U. Nr 60, poz. 494).

Marek Rotkiewicz – ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej

Czy należy zwiększyć wynagrodzenie 
w razie zlecania dodatkowej pracy 
w systemie zadaniowym
W przedsiębiorstwie jest zatrudnionych kilku pracowników na stanowiskach przedstawi-
cieli handlowych w systemie zadaniowym. Jeden z pracowników będzie przez pewien 
czas nieobecny i trzeba podzielić jego zadania na pozostałych handlowców. Czy mo-
żemy okresowo zwiększyć tym osobom zakres pracy bez zwiększania wynagrodzenia 
– pyta Czytelnik z Poznania.

Tak. Takie rozwiązanie jest możliwe pod warun
kiem, że zwiększenie czynności nie spowoduje prze
kroczenia norm czasu pracy pracowników. W prze
ciwnej sytuacji powstaną nadgodziny, które należy 

zrekompensować czasem wolnym lub dodatkami do 
wynagrodzenia. 

Praca w systemie zadaniowym charakteryzuje się 
tym, że pracownicy co do zasady są rozliczani nie 
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tyle z czasu pracy, co z realizacji powierzonych im 
zadań. Zatem bezpośrednim miernikiem wykony
wanej pracy jest w tym przypadku wykonanie pole
cenia, a nie przepracowanie określonego czasu.

Normy czasu pracy określone w art. 129 ustawy 
– Kodeks pracy (dalej: k.p.) służą jednak jako wy
znacznik zakresu zadań ustalanych dla pracowni
ka. Pracodawca przy ustalaniu czasu na wykonanie 
zadania powinien uwzględnić wymiar czasu pracy 
wynikający ze wskazanych norm, czyli 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przecięt
nie 5dniowym tygodniu pracy. Takie ustalenia są 
dokonywane w porozumieniu z pracownikiem. Tak 
również uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lutego 
2008 r. (II PK 148/07, OSNP 2009/7–8/93), który 
dodatkowo podkreślił, że brak takiego porozumie
nia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia za
daniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu 
powoduje po stronie pracodawcy obowiązek wyka
zania, że powierzone pracownikowi zadania były 
możliwe do wykonania w granicach norm czasu 
pracy określonych w art. 129 k.p.

Zatem dodatkowe zadania nałożone na Państwa 
pracowników mogą doprowadzić do pracy w go
dzinach nadliczbowych. Taka praca nie występuje 
w zadaniowym czasie pracy tylko wtedy, gdy zada
nia zostały określone prawidłowo, tj. w taki sposób, 
aby były możliwe do wykonania w ramach norm 
czasu pracy z art. 129 k.p. Polecenia dodatkowe, 
których wykonanie spowoduje przekroczenie tych 
norm, stanowi pracę nadliczbową.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 4 sierp
nia 1999 r. (I PKN 181/99, OSNP 2000/22/810), na
zwanie czasu pracy „zadaniowym” nie wyłącza 
stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę 
w godzinach nadliczbowych.

  Praca nadliczbowa w systemie 
zadaniowym nie występuje tylko 
wtedy, gdy zadania przydzielone 
pracownikom zostały określone 
w taki sposób, aby istniała 
możliwość ich wykonania 
w ramach norm czasu pracy.

Zwiększenie zakresu zadań musi więc zostać zre
kompensowane w taki sposób, jak rekompensuje się 
– w tym przypadku powstałą w konsekwencji ta
kiego zwiększenia – pracę w godzinach nadliczbo

wych. Zatem pracownik powinien otrzymać za taką 
pracę wynagrodzenie wraz z dodatkiem.

Z inną sytuacją będziemy mieć do czynienia 
wówczas, gdy dodatkowe zadania nie będą stanowi
ły zwiększenia dotychczasowych zadań do wykona
nia przez pracowników, lecz zakres ich czynności 
zostanie zmodyfikowany. Może to nastąpić przez 
zmniejszenie rozpiętości poszczególnych zadań.

Przykład
Paweł K. jest zatrudniony na stanowisku przed-
stawiciela handlowego. Jednym z jego obowiąz-
ków jest dbanie o ekspozycję towaru w sklepach 
znajdujących się w województwie łódzkim, z któ-
rymi współpracuje pracodawca Pawła K. Pracow-
nik od stycznia 2015 r. przebywa na długotrwałym 
zwolnieniu lekarskim. W czasie jego nieobecno-
ści czynności te zostały przydzielone trzem innym 
handlowcom obsługującym sklepy w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-ma-
zurskim i podlaskim. Jednocześnie, w związku 
z zatrudnieniem nowego przedstawiciela handlo-
wego, zakres zadań tych trzech pracowników zo-
stał zmniejszony o przygotowywanie próbek to-
warów dla klientów. W tym przypadku doszło do 
modyfikacji zakresu zadań przydzielonych pra-
cownikom. Jeżeli po zmianie wykonanie tych czyn-
ności jest możliwe w ramach norm czasu pracy, tj. 
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodnio-
wo, nie spowoduje to pracy nadliczbowej.

Pracodawca może zlecać pracownikowi wyko
nywanie dodatkowej pracy i niekoniecznie musi to 
prowadzić do nabycia przez niego prawa do wyż
szego wynagrodzenia. Wskazał na to Sąd Apelacyj
ny w Gdańsku w wyroku z 18 lutego 1991 r. (III APr 
18/90, OSA 1991/2/7), stwierdzając, że: (...) obowią-
zek wykonywania przez pracownika pracy wymaga-
jącej zwiększonego wysiłku w okresie zastępowania 
osoby przebywającej na urlopie, wynika z zasady 
dbałości pracownika o dobro zakładu pracy. Pra-
wo do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu nie 
przysługuje pracownikowi, gdyż żaden przepis tego 
prawa nie wprowadza (...).

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 129 § 1, art. 140 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662).
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Mariusz Pigulski – specjalista w zakresie kadr i płac

Kto powinien zwrócić koszty  
podróży pracownika do innego miasta  
w celu złożenia zeznań
Pracownik został wezwany przez policję w charakterze świadka w celu złożenia zeznań. 
Miejsce stawiennictwa wskazane na wezwaniu znajduje się w innej miejscowości niż ta, 
w której mieści się stałe miejsce pracy podwładnego. Czy w związku z tym pracowniko-
wi musimy wypłacić należności z tytułu podróży służbowej, jak np. diety czy zwrot kosztów 
przejazdów? Jeśli okaże się, że nie jest to nasz obowiązek, to kto zwraca pracownikowi 
koszty podróży – pyta Czytelniczka z Mławy.

W opisanej sytuacji wyjazd pracownika nie odby
wa się na polecenie pracodawcy. Z tego powodu nie 
mają Państwo obowiązku wypłacania wezwanemu 
przez policję pracownikowi należności przysługują
cych z tytułu delegacji (chyba że kwestia ta została 
inaczej rozstrzygnięta w przepisach wewnątrzzakła
dowych). O zwrot kosztów podróży pracownik po
winien wystąpić do policji.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracow
nika od pracy na czas niezbędny do stawienia się 
na wezwanie m.in. samorządu terytorialnego, sądu, 
prokuratury, policji albo organu prowadzącego po
stępowanie w sprawach o wykroczenia (§ 6 roz
porządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposo
bu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz 
udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

Terminy wezwań wymienionych organów oraz 
ich częstotliwość są niezależne od woli pracodawcy. 
Najczęściej też pozostają w sprzeczności z jego in
teresem, nierzadko powodując dezorganizację pro
cesu pracy i zmuszając do zapewniania zastępstw za 
nieobecnego pracownika. Z tych przyczyn przepisy 
prawa pracy zwalniają podmioty zatrudniające z ko
nieczności wypłacania wynagradzania za czas, któ
ry został poświęcony przez pracownika na stawien
nictwo np. przed sądem czy policją.

W opisanym przypadku pracodawca nie jest ini
cjatorem wyjazdu pracownika do innej miejscowo
ści niż ta, w której znajduje się jego miejsce pracy. 
W związku z tym pracodawca nie jest również zo
bligowany do pokrywania kosztów podróży wezwa

nego przez policję pracownika, chyba że co innego 
wynika z wewnętrznych uregulowań obowiązują
cych w firmie.

Pracownik pełniący rolę świadka ma prawo wy
stąpić do organu, który go wezwał, z wnioskiem o:

■■ zwrot kosztów noclegu i utrzymania w miejscu 
wskazanym na wezwaniu oraz zwrot kosztów po
dróży do tego miejsca z miejscowości jego za
mieszkania – w wysokości rzeczywiście poniesio
nych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu 
własnym samochodem lub innym odpowiednim 
środkiem transportu (górną granicę wspomnianych 
należności stanowi wysokość kosztów przysługu
jących pracownikowi zatrudnionemu w państwo
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju),

■■ zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powo
du stawiennictwa na wezwanie – w wysokości 
przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu 
świadka.
Powyższe uprawnienie przysługuje na podstawie 

art. 618a i 618b ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego.

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 618a, art. 618b, art. 618k ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Ko-
deks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555; ost.zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 396),
ff § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j.t. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).
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Małgorzata Kozłowska – specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czy podmioty niezatrudniające 
pracowników muszą opłacać składki 
na FP za zleceniobiorców 
ZUS nadal stoi na stanowisku, że płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrud-
niającymi ani jednego pracownika nie opłacają składek na Fundusz Pracy za osoby za-
trudniane na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia lub o dzieło). Potwierdził to 
w komunikacie z 7 kwietnia 2015 r. 

ZUS na kilka dni zmienił stanowisko w zakre
sie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pra
cy przez osoby fizyczne niezatrudniające pracow
ników. Obecnie obowiązują dotychczasowe zasady 
w tym zakresie. 

Podmioty zobowiązane do opłacania 
składek na Fundusz Pracy

Istnieje zamknięty katalog podmiotów zobowią
zanych do opłacania składek na Fundusz Pracy 
(FP) (art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrud
nienia). Zgodnie z tym przepisem, obowiązko
we składki na FP, ustalone od kwot stanowiących 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe bez stosowania ogranicze
nia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, wynoszących w przeliczeniu na 
okres miesiąca co najmniej minimalne wynagro
dzenie za pracę (…), opłacają m.in. pracodawcy 
oraz inne jednostki organizacyjne za pracowni
ków i zleceniobiorców.

Składki na FP opłaca się za okres trwania obo
wiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rento
wych w trybie i na zasadach przewidzianych dla 
składek na ubezpieczenia społeczne (art. 107 ust. 1 
ustawy o promocji zatrudnienia). Oznacza to, że 
składki na ten fundusz nie opłaca się za osoby, któ
re z tytułu umowy zlecenia podlegają wyłącznie 
ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz, za te, które są 
objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytal
nym i rentowymi.

Przez pojęcie pracodawcy należy rozumieć jed
nostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała oso
bowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeże
li zatrudniają one co najmniej jednego pracownika 
(art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia). 
Zatem w sytuacji, gdy dany podmiot nie zatrudnia 
żadnego pracownika, nie jest pracodawcą w rozu
mieniu przepisów tej ustawy i nie ma obowiązku 
opłacania składek na FP. Natomiast inne jednostki 
organizacyjne (np. spółki) opłacają za zleceniobior
ców składki na ten fundusz bez względu na to, czy 
zatrudniają pracowników. Składka na FP w wysoko
ści 2,45% podstawy wymiaru w całości jest finanso
wana ze środków płatnika składek (zleceniodawcy).

  Składki na Fundusz Pracy 
opłaca się za okres trwania 
obowiązkowych ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych.

Czasowa zmiana stanowiska ZUS

W komunikacie z 13 marca 2015 r. ZUS poinformo
wał płatników składek będących osobami fizyczny
mi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, że 
zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy 
za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilno
prawnych, począwszy od składek za marzec 2015 r. 
(opłacanych w kwietniu) pod ustawowymi warunka
mi, tj. jeżeli osoby te:

■■ podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emery
talnemu i rentowym,
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■■ uzyskują przychody stanowiące podstawę wymia
ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento
we wynoszącą w przeliczeniu na okres miesiąca 
co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

■■ nie ukończyły 55 lat w przypadku kobiet lub 
60 lat w przypadku mężczyzn.
Jednak z tego stanowiska ZUS wycofał się w ko

munikacie z 7 kwietnia 2015 r.

Zasady opłacania składki na Fundusz 
Pracy jednak bez zmian 

Tak jak poprzednio, ZUS zajmuje stanowisko, zgod
nie z którym do opłacania składek na FP za zlece
niobiorców zobowiązane są tylko te podmioty, które 
zatrudniają co najmniej jednego pracownika. W po
radniku „Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych” zamieszczonym na stro
nie ZUS wyjaśniono, że począwszy od 1 listopada 
2005 r. przez pracodawcę należy rozumieć jednost
kę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowo
ści prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrud

niają co najmniej jednego pracownika. Oznacza to, 
że od 1 listopada 2005 r. – w przypadku zlecenio
dawców będących osobami fizycznymi – obowią
zek opłacania składek za zleceniobiorców (osoby 
wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług) dotyczył tyl
ko tych zleceniodawców, którzy zatrudniają co naj
mniej jednego pracownika.

Nie dotyczy to zleceniodawców – jednostek or
ganizacyjnych, wobec których na obowiązek opła
cania składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców 
nie ma wpływu to, czy zatrudniają one co najmniej 
jednego pracownika, czy nie. 

Zatem stosownie do definicji pracodawcy zawar
tej w ustawie o promocji zatrudnienia, w sytuacji gdy 
osoby te zatrudniają jedynie zleceniobiorców, nie mają 
obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 2 ust. 1 pkt 25, art. 104 ust. 1, art. 104b ust. 2, art. 107 ust. 1 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 357).

Maria Gałecka – prawnik, ekspert z zakresu emerytur i rent

Jakie zmiany dotyczące ustalania 
podstawy wymiaru świadczeń zostały 
wprowadzone w ustawie emerytalnej
Emeryci uzyskają dodatkowe możliwości podwyższenia swojego świadczenia. Osoby, 
które przed 1999 r. opiekowały się dzieckiem lub studiowały, będą mogły uwzględnić ten 
okres w podstawie wymiaru emerytury. Zmienią się również zasady przeliczania emery-
tury dla osób, które po otrzymaniu świadczenia kontynuują pracę zarobkową.

Takie zmiany wprowadziła ustawa z 5 marca 2015 r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun
duszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: nowelizacja 
ustawy emerytalnej). Przewiduje ona kilka istotnych 
zmian, w większości bardzo korzystnych dla obec
nych i przyszłych emerytów, dotyczących obliczania 
wysokości emerytury oraz kapitału początkowego. 

Zmiana zasad ustalania daty 
osiągnięcia wieku emerytalnego

Wysokość emerytury obliczanej na nowych zasa
dach w dużej mierze jest uzależniona od długości 
średniego dalszego trwania życia właściwego dla 
wieku, w którym dana osoba przechodzi na emery
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turę. Średnie dalsze trwanie życia dla konkretnego 
wieku, liczonego w latach i miesiącach, podawane 
jest corocznie w formie tablicy przez Prezesa GUS. 
Ogłoszona w danym roku tablica jest właściwa dla 
osób, które wnioski o przyznanie emerytury skła
dają od 1 kwietnia tego roku do 31 marca następne
go roku. Długość średniego dalszego trwania życia 
dla poszczególnych grup wiekowych ulega z roku 
na rok stopniowemu wydłużeniu. 

Na podstawie nowych regulacji, ZUS będzie 
mógł zastosować do obliczenia świadczenia tablicę 
trwania życia obowiązującą w dniu, w którym ubez
pieczony osiągnął powszechny wiek emerytalny, na
wet jeśli z wnioskiem o przyznanie emerytury wy
stąpił w okresie, w którym obowiązywała już nowa 
tablica trwania życia.

Taka możliwość będzie dotyczyła zarówno 
osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., jak i przed 
1949 r., którym emerytura jest ustalana na nowych 
zasadach, po ukończeniu powszechnego wieku 
emerytalnego.

Nowe regulacje znajdą zastosowanie również do 
osób, którym ZUS już obliczył nową emeryturę. 
Po wejściu ich w życie osoby te będą mogły zło
żyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości emery
tury przy zastosowaniu korzystniejszej tablicy obo
wiązującej w dniu osiągnięcia powszechnego wieku 
emerytalnego.

  Okres urlopu wychowawczego 
będzie uwzględniany 
w podstawie wymiaru emerytury 
po 1,3% za każdy rok, a nie 
po 0,7%.

Przykład
Hanna G. (ur. 10 marca 1949 r.) wystąpiła z wnios-
kiem o emeryturę w marcu 2015 r., po ukończeniu 
66 lat. Do obliczenia wysokości emerytury zosta-
ło przyjęte średnie dalsze trwanie życia dla wie-
ku 66 lat z tablicy trwania życia obowiązującej 
od 1 kwietnia 2014 r. (205 miesięcy). W związku 
z wejściem w życie nowelizacji ustawy emerytalnej 
ZUS ponownie ustali ubezpieczonej emeryturę przy 
zastosowaniu średniego dalszego trwania życia 
właściwego dla wieku 66 lat, ogłoszonego w ta-
blicy trwania życia obowiązującej w dniu ukończe-

nia przez nią powszechnego wieku emerytalnego 
(60 lat), tj. 10 marca 2009 r. Zgodnie z tą tablicą, 
średnie dalsze trwanie życia dla wieku 66 lat było 
niższe od obecnego i wyniosło 196,4 miesiąca.

Okresy opieki nad dziećmi będą 
liczone jak składkowe

Nowelizacja ustawy emerytalnej wprowadziła rów
nież inną korzystną dla ubezpieczonych zmianę, doty
czącą ustalania kapitału początkowego. Przypomnij
my, że przy obliczaniu tego kapitału uwzględniane są 
okresy składkowe i nieskładkowe przypadające przed 
1 stycznia 1999 r. Jednym z okresów nieskładkowych 
podlegających uwzględnieniu jest okres:

■■ urlopu wychowawczego (przed 1 stycznia 
1999 r.),

■■ urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie 
przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla 
matek pracujących opiekujących się małymi 
dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów 
bezpłatnych oraz niewykonywania pracy z powo
du opieki nad dzieckiem.

Ustalając wysokość hipotetycznej emerytury na 
koniec 1998 r., ZUS oblicza m.in. część należną 
za okresy składkowe (po 1,3% podstawy wymiaru 
za każdy rok tych okresów) oraz część należną za 
okresy nieskładkowe (po 0,7% podstawy wymiaru 
za każdy rok tych okresów).

Omawiana nowelizacja wprowadziła przepis 
przewidujący, iż przy obliczaniu kapitału począt
kowego wymienione okresy opieki nad dzieckiem 
będą liczone wskaźnikiem 1,3% podstawy wymiaru 
za każdy rok tych okresów, a więc tak jak wszystkie 
okresy składkowe.

Nowelizacja przewiduje, że nowe zasady 
uwzględniania okresów opieki znajdą zastosowa
nie również w tych sprawach, w których kapitał po
czątkowy został już obliczony. ZUS ustali ten ka
pitał ponownie na wniosek osoby zainteresowanej, 
przeliczając również emeryturę (jeśli ta została już 
wcześniej przyznana i obliczona). W przypadku gdy 
ustalony kapitał początkowy nie został jeszcze „wy
korzystany” w emeryturze, a osoba zainteresowana 
nie wystąpi z wnioskiem o jego ponowne ustalenie 
według zasad wprowadzanych omawianą noweliza
cją, ZUS z urzędu dokona jego przeliczenia w mo
mencie przyznania emerytury.
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Przy obliczaniu emerytury będzie 
uwzględniany okres studiów

Okresy nauki w szkole wyższej (na jednym kierun
ku w wymiarze określonym w programie studiów 
i pod warunkiem jej ukończenia) uwzględniane są 
jako okresy nieskładkowe i podlegają ogranicze
niu do 1/3 okresów składkowych przebytych do 
31 grudnia 1998 r. Taka zasada niesłusznie dyskry
minuje osoby, które przed dniem wejścia w życie 
ustawy emerytalnej nie zdołały przebyć wystarcza
jącej liczby okresów składkowych (np. z racji mło
dego wieku), aby mieć uwzględniony pełny okres 
nauki na studiach.

W związku z tym nowelizacja ustawy emerytal
nej zawiera regulację, która utrzymuje zasadę ogra
niczenia okresu nauki w szkole wyższej do 1/3 okre
sów nieskładkowych, ale zakres uwzględnianych 
w tym przypadku okresów składkowych rozszerza 
o przypadające po 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 
zgłoszenia wniosku o emeryturę. Z nowej regula
cji będzie można jednak skorzystać dopiero w mo
mencie przejścia na emeryturę obliczaną według 
nowych zasad (w powszechnym lub w obniżonym 
wieku emerytalnym). Nowelizacja przewiduje bo
wiem, że okresy nauki w szkole wyższej ustalone 
na nowych zasadach zostaną doliczone do okresów 
nieskładkowych dopiero przy ustalaniu wysokości 
takiej emerytury.

Nowelizacja ustawy emerytalnej nie przewidu
je w tym przypadku przepisu przejściowego, który 
wprost umożliwiałby ponowne obliczenie emery
tury przyznanej przed wejściem jej w życie i obli
czonej z uwzględnieniem kapitału początkowego, 
w którym okresy nauki w szkole wyższej zostały 
ograniczone do 1/3 okresów składkowych przypa
dających do 31 grudnia 1998 r. 

Nowa emerytura dla osób, które 
pobierały wcześniejsze świadczenie

Ubezpieczony urodzony przed 1949 r., który po 
osiągnięciu powszechnego wieku emerytalne
go kontynuował ubezpieczenie i po 31 grudnia 
2008 r. wystąpił o emeryturę (na podstawie art. 27 
ustawy emerytalnej), ma prawo do jej wyliczenia 
na nowych zasadach, jeżeli jest to dla niego ko
rzystniejsze. Przepis ten według wykładni stoso
wanej przez ZUS nie ma zastosowania do osób, 
które miały ustalone prawo do wcześniejszej eme
rytury i pobierały takie świadczenie. W zupełnie 

innym kierunku poszło orzecznictwo sądów pow
szechnych, które takim osobom przyznają pra
wo do obliczenia emerytury według nowych za
sad (m.in. uchwała Sądu Najwyższego z 4 lipca 
2013 r., II UZP 4/13).

Po zmianach będzie możliwe obliczenie eme
rytury według nowych zasad (na warunkach prze
widzianych w art. 55 ustawy emerytalnej) również 
tym osobom, które pobrały dotychczas wcześniejszą 
emeryturę. Jednocześnie, w celu zrównania ich sy
tuacji z osobami urodzonymi po 31 grudnia 1948 r., 
ustawodawca przewidział, że podstawa obliczenia 
nowej emerytury będzie musiała być w tym przy
padku pomniejszona o sumę kwot pobranych eme
rytur, w wysokości przed odliczeniem zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych i składki 
na ubezpieczenie zdrowotne.

Przeliczenie dla osób z wysokimi 
zarobkami

Obecnie obowiązujące regulacje przewidują, że 
tzw. stare emerytury, uzależnione od podstawy 
wymiaru co do zasady mogą być przeliczone od 
nowej kwoty bazowej tylko wówczas, gdy nowy 
wskaźnik wysokości tej podstawy jest wyższy od 
poprzednio ustalonego. Jest to rozwiązanie nie
zbyt korzystne dla emerytów, którzy na przestrze
ni kariery zawodowej mieli bardzo wysokie zarob
ki, a przy obliczaniu emerytury ZUS i tak musiał 
ograniczyć im wskaźnik wyliczony z tych zarob
ków do 250%.

Nowelizacja ustawy emerytalnej przewiduje dla 
wymienionych osób korzystne rozwiązanie. Będą 
mogły się ubiegać o przeliczenie emerytury przy 
zastosowaniu nowej kwoty bazowej również wtedy, 
gdy nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy 
wymiaru jest niższy od ustalonego poprzednio, ale 
wynosi więcej niż 250%. Ustawa wchodzi w życie 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie
siącu ogłoszenia. W dniu oddania numeru do dru
ku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku 
Ustaw. 

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 7 pkt 7 i pkt 9, art. 25–26, art. 27, art. 53, art. 55, art. 110, 
art. 173 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1682),
ff ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 552).
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ZUS świadczenie z tytułu choroby

Joanna Olejnik – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Kiedy powstaje konieczność korekty 
rodzaju pobieranego świadczenia  
z tytułu choroby
Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Omyłkowo wypłaciliśmy mu wyna-
grodzenie chorobowe za okres, w którym powinniśmy naliczyć zasiłek chorobowy. Czy 
musimy skorygować dokumenty rozliczeniowe? Czy ta pomyłka wpływa na należności 
składkowe – pyta Czytelnik z Lublina.

Tak. Zmiana świadczenia przysługującego za okres 
choroby powoduje określone skutki w zakresie na
liczania składki zdrowotnej. Składka zdrowotna jest 
naliczana tylko od wynagrodzenia za czas niezdol
ności do pracy. Ponadto zasiłki chorobowe finan
sowane przez ZUS podlegają rozliczeniu w ciężar 
składek na ubezpieczenie. W związku z tym po zło
żeniu dokumentów korygujących w ZUS wystąpi 
nadpłata tych składek, którą jako płatnik będą Pań
stwo mogli zaliczyć na poczet bieżących należności 
(jeśli nie mają Państwo zadłużenia w ZUS). 

  Zasiłki chorobowe finansowane 
przez ZUS podlegają rozliczeniu 
w ciężar składek społecznych.

W sytuacji gdy wypłacają Państwo pracownikowi 
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, tj. za 
33 lub – w przypadku pracownika, który ukończył 
50. rok życia – za 14 dni w ciągu roku kalendarzowe
go, to od kwoty tego wynagrodzenia należy naliczyć 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast od
powiednio od 34. lub 15. dnia niezdolności do pra
cy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, od 
którego nie należy naliczać składek ani na ubezpie
czenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. 
Zmiana rodzaju świadczenia chorobowego z wyna
grodzenia za czas niezdolności (finansowanego przez 
płatnika) na zasiłek chorobowy (finansowany przez 
ZUS) spowoduje, że na koncie płatnika powstanie 
nadpłata składek. Należy więc sporządzić korektę ra
portów ZUS RCA i ZUS RSA oraz korektę deklaracji 

ZUS DRA. Nadpłacone składki ZUS zalicza z urzę
du na poczet przyszłych należności, pod warunkiem 
że płatnik nie ma zaległości. Płatnik może również 
wystąpić do jednostki terenowej ZUS z pisemnym 
wnios kiem o zwrot nadpłaconych składek.

Przykład
Mariola B., zatrudniona w firmie farmaceutycznej 
od 9 lutego 2015 r., w okresie od 15 do 31 mar-
ca 2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. 
Pracodawca wypłacił jej za marzec wynagrodze-
nie za pracę w kwocie 2800 zł oraz wynagrodze-
nie za czas niezdolności do pracy – 2267 zł. Przy 
wyliczaniu świadczenia chorobowego pracodaw-
ca nie uwzględnił 33 dni choroby wykorzystanych 
w 2015 r. w poprzedniej firmie, w której Mariola B. 
była zatrudniona do 6 lutego 2015 r. W kwietniu 
2015 r. płatnik zauważył błąd. W związku z tym 
przygotował korektę listy płac oraz korektę doku-
mentów rozliczeniowych ZUS za marzec 2015 r. 
Korekta dokumentów ZUS powinna wyglądać na-
stępująco:
■  ZUS RSA, w którym należy wskazać prawidłowy 

kod choroby, liczbę dni zasiłkowych oraz kwo-
tę (błędne dane z pierwotnego raportu zostaną 
„przykryte” prawidłowymi danymi z raportu ko-
rygującego),

■  ZUS RCA, w którym należy naliczyć składkę zdro-
wotną od prawidłowej podstawy wymiaru skła-
dek (prawidłową podstawą będzie tylko wyna-
grodzenie za pracę),



  nr 9/2015   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 37

podstawa wymiaru zasiłku ZUS

■  ZUS DRA, w którym należy prawidłowo wyliczyć 
wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz kwotę świadczeń z ubezpieczenia chorobo-
wego, które podlegają rozliczeniu w ciężar skła-
dek na ubezpieczenia społeczne. Nadpłatę wy-
nikającą z korekty dokumentów rozliczeniowych 
należy rozliczyć przy najbliższej płatności do ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stano
wi przychód w rozumieniu przepisów o podatku do
chodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy. Za przychody ze stosunku 
pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pienięż
ne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź 
ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania 
tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

■■ wynagrodzenia zasadnicze,
■■ wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
■■ różnego rodzaju dodatki,
■■ nagrody,
■■ ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,

■■ wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich 
wysokość została z góry ustalona,

■■ świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
■■ wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub 

świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 
ustawy o pdof).
Należy jednak pamiętać, że w podstawie wymia

ru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględ
nia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pra
cy oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego/
wypadkowego.

  Przy ustalaniu podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne pracownika nie stosuje 
się wyłączenia wynagrodzeń 
za czas niezdolności do pracy.

Z kolei przy ustalaniu podstawy wymiaru składki 
na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się odpowied
nio przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne, ale nie wyłą
cza się z niej wynagrodzenia chorobowego. ■

Podstawa Prawna:
ff art. 18 ust. 1, ust. 2, art. 41 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121),
ff art. 81 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 396),
ff art. 12 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. 478).

Bogusław Nowakowski – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych 

Kiedy należy ponownie ustalić  
podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
Nasz pracownik chorował od 7 do 31 stycznia 2015 r., a następnie przedłożył zwolnienie 
lekarskie od 25 do 29 kwietnia 2015 r. Jak liczyć okres 3 miesięcy, po którym znów nale-
ży ustalić podstawę zasiłku? Czy ma znaczenie data wypłaty wynagrodzenia, czy jest to 
ostatni dzień miesiąca – pyta Czytelnik z Jarosławia.

Aby na nowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku cho
robowego, przerwa między okresami pobierania 

zasiłków nie może być krótsza niż 3 miesiące ka
lendarzowe. Przy liczeniu 3miesięcznej przerwy 
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w niezdolności do pracy data wypłaty zasiłku nie ma 
znaczenia, ważne jest, za jakie miesiące przysługiwał 
zasiłek.

Ponowne ustalenie podstawy, a więc naliczenie 
jej z innego okresu, niż został przyjęty do ustalenia 
poprzednio pobieranego świadczenia, można usta
lić tylko wówczas, gdy w okresie ostatnich 3 miesię
cy kalendarzowych pracownik nie pobierał żadnego 
świadczenia za czas niezdolności do pracy. Za peł
ny kalendarzowy miesiąc uważa się miesiąc trwający 
od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, a zatem 
miesiąc kalendarzowy może trwać odpowiednio 28, 
29, 30 lub 31 dni.

Przykład
Pracownica sprawowała opiekę nad chorym 
4-letnim synem od 23 do 30 listopada 2014 r. 
i z tego tytułu była uprawniona do zasiłku opie-
kuńczego. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuń-
czego stanowiło przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie wpłacone za okres od listopada 2013 r. do 
października 2014 r. 27 marca 2015 r. pracow-
nica urodziła kolejne dziecko i od tego dnia jest 
uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Pod-
stawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy 
ustalić na nowo, ponieważ przerwa między okre-
sem pobierania zasiłku opiekuńczego a okresem 
zasiłku macierzyńskiego trwała 3 miesiące kalen-
darzowe (przypadała na grudzień, styczeń i luty). 
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macie-
rzyńskiego należy przyjąć przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone pracownicy z okresu 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc, w którym powstała niezdolność do pra-
cy, tj. od marca 2014 r. do lutego 2015 r.

Odstępstwo od zasady ponownego ustalenia 
podstawy wymiaru zasiłku, a więc w sytuacji gdy 
przerwa między okresami pobierania zasiłków jest 
krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, może mieć 
miejsce tylko wówczas, gdy w okresie tej przerwy 
następuje zmiana wymiaru czasu pracy.

Przykład
Pracownica zatrudniona w firmie od 1 marca 
2014 r. w okresie od 11 do 20 grudnia 2014 r. 
pobierała zasiłek chorobowy. Podstawę wymia-

ru zasiłku chorobowego stanowiło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracow-
nicy za okres pełnych kalendarzowych miesięcy 
zatrudnienia, tj. od grudnia 2013 r. do listopada 
2014 r. Od 15 stycznia  2015 r. zmieniono pra-
cownicy etat z pełnego na 1/2 etatu. Pracowni-
ca ponownie stała się niezdolna do pracy z po-
wodu choroby od 15 do 26 marca  2015 r. Mimo 
że przerwa między okresami pobierania zasiłku 
chorobowego jest krótsza niż 3 miesiące kalen-
darzowe, to ze względu na zmianę wymiaru cza-
su pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobo-
wego będzie stanowiło wynagrodzenie za pełny 
kalendarzowy miesiąc po zmianie wymiaru cza-
su pracy, tj. wynagrodzenie za luty 2015 r.

Nie ustala się również ponownie podstawy wy
miaru zasiłku, jeśli nastąpi zmiana rodzaju pobiera
nego świadczenia, np. po okresie pobierania zasiłku 
chorobowego przysługuje zasiłek macierzyński.

Przykład
Pracownik pobierał zasiłek chorobowy w okresie 
od 1 do 6 grudnia 2014 r. Podstawę wymiaru za-
siłku stanowiło przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 mie-
sięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, 
w którym powstała niezdolność do pracy, tj. od 
grudnia  2013 r. do listopada 2014 r. Od 31 mar-
ca do 13 kwietnia 2015 r. (14 dni) pracownik wy-
stąpił o urlop ojcowski i z tego tytułu ma prawo 
do zasiłku macierzyńskiego. Podstawy wymiaru 
zasiłku macierzyńskiego nie należy ustalać na 
nowo. Stanowi ją to samo wynagrodzenie, które 
zostało przyjęte do obliczenia wysokości zasiłku 
chorobowego, ponieważ prawo do zasiłku ma-
cierzyńskiego powstało po przerwie krótszej niż 
3 miesiące kalendarzowe. Przerwa między okre-
sami pobierania świadczeń chorobowych trwała 
2 miesiące kalendarzowe: styczeń i luty 2015 r.

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 2, art. 3 ust. 3, art. 36, art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
ff art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).
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zasiłek macierzyński  ZUS

Bogusław Nowakowski – praktyk z 25-letnim stażem w dziale świadczeń krótkoterminowych

Przez jaki okres przysługuje  
zasiłek macierzyński w przypadku  
śmierci dziecka
Pracownica pobierała zasiłek macierzyński przez okres 134 dni. W 135. dniu dziecko 
zmarło. Czy pracownica ma prawo do dodatkowych 7 dni zasiłku macierzyńskiego 
– pyta Czytelnik z Wrocławia.

Tak. Pracownica ma prawo do 7 dni zasiłku macierzyń
skiego. W związku z tym, że zgon dziecka nastąpił po 
upływie 8 tygodni jego życia, tj. za okres wykraczają
cy poza ustawowe 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 
matce dziecka przysługuje zasiłek macierzyński przez 
okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W rezultacie pra
cownica wykorzysta 141 dni zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli dziecko umrze po upływie 8 tygodni życia, 
wówczas pracownica zachowuje prawo do zasił
ku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgo
nu dziecka. Dodatkowe 7 dni urlopu z tytułu śmierci 
dziecka jest uprawnieniem szczególnym. Jeżeli przy
kładowo śmierć dziecka miała miejsce na jeden dzień 
przed końcem:

■■ podstawowego urlopu macierzyńskiego,
■■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
■■ urlopu rodzicielskiego,

to dodatkowe 7 dni należy liczyć od tego dnia.
W konsekwencji pracownica może wykorzystać 

więcej danego urlopu, niż jest określone w Kodek
sie pracy. Prawo do 7 dni zasiłku przysługuje rów
nież w sytuacji, gdy z urlopu macierzyńskiego ko
rzysta ojciec dziecka, który po wykorzystaniu przez 
matkę dziecka 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego 
przebywa na urlopie macierzyńskim.

Przykład
Pracownica pobierała zasiłek macierzyński od dnia 
porodu, tj. od 2 grudnia 2014 r. Po wykorzystaniu 14 
tygodni zasiłku pracownica zrezygnowała z niego 
na rzecz ojca dziecka. Ojciec dziecka korzystał z za-
siłku macierzyńskiego od 10 marca do 20 kwietnia 

2015 r. 17 kwietnia 2015 r. dziecko zmarło. Pracow-
nik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez 
okres 7 dni od dnia zgonu dziecka, czyli do 23 kwiet-
nia 2015 r., a zatem za okres wykraczający poza 
ustawowe 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. 
Łącznie pracownik wykorzystał 143 dni zasiłku.

Z dodatkowego urlopu i urlopu rodzicielskiego nie 
skorzysta matka dziecka, której dziecko urodzi się 
martwe lub zgon dziecka nastąpi przed upływem 8 ty
godni życia. W takiej sytuacji pracownicy przysługuje 
podstawowy zasiłek macierzyński przez okres 8 tygo
dni po porodzie. Okres wypłaty zasiłku nie może być 
jednak krótszy niż 7 dni od zgonu dziecka.

Przykład
Pracownica urodziła dziecko 20 listopada 2014 r. 
i uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskie-
go od 20  istopada 2014 r. do 8 kwietnia 2015 r. 
(140 dni). 25 grudnia 2014 r. dziecko zmarło. 
W związku z tym, że dziecko zmarło przed upły-
wem 8 tygodni życia, zasiłek macierzyński przy-
sługiwał przez okres 8 tygodni, tj. od 20 listopada 
2014 r. do 14 stycznia 2015 r.

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159),
ff art. 180 § 1–5, art. 1801, art. 1821 § 1–3, art. 1821a § 1–2 Kodeksu 
pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).
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Z  WOKANDY 

Czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy 
wystawione przed 1 kwietnia 2015 r. zwalnia ze wstępnych 
badań lekarskich

Zatrudniamy pracownika na takie samo stanowisko jak w jego poprzednim za-
kładzie pracy. Osoba ta ma aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań 
do wykonywania pracy, ale wydane w marcu 2015 r. Czy w takiej sytuacji musi-
my ją skierować na badania wstępne?

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wydane przed 1 kwietnia 
2015 r. nie zwalnia z obowiązku odbycia badań wstępnych. I to nawet wtedy, gdy pracownik 
jest przyjmowany do pracy na takie same stanowisko i w takich samych warunkach jak w po-
przednim zakładzie. 

Jak oddanie dziecka do adopcji wpływa na wymiar urlopu 
macierzyńskiego

Pracownica tydzień po porodzie oddała dziecko do adopcji. Jaki wymiar urlopu 
macierzyńskiego przysługuje jej w tej sytuacji?

Pracownicy przysługuje 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. To minimalny wymiar tego urlopu, 
jaki dopuszcza Kodeks pracy. Oddając dziecko do adopcji, pracownica traci prawo do reszty 
urlopu macierzyńskiego. 

Co zrobić z pracownikiem, który po długiej chorobie nie chce się 
poddać kontrolnym badaniom lekarskim

Pracownik po trwającej ponad 3 miesiące chorobie wrócił do pracy. Jednak od-
mawia poddania się kontrolnym badaniom lekarskim. Czy w tej sytuacji można 
zwolnić go dyscyplinarnie?

TAK.  W opisanym przypadku można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem z jego winy bez 
wypowiedzenia. Odmowa pracownika poddania się kontrolnym badaniom lekarskim kwalifi-
kuje się do uznania za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

Czy w czasie urlopu rodzicielskiego pracownica musi osobiście 
opiekować się dzieckiem

Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim. Dowiedzieliśmy się, że jej 
dziecko zostało przyjęte do żłobka. Czy w tej sytuacji pracownica nie traci pra-
wa do urlopu rodzicielskiego?

NIE.  Nie ma obowiązku, żeby pracownica w czasie urlopu rodzicielskiego sprawowała osobistą 
opiekę na swoim dzieckiem. Fakt, że dziecko uczęszcza do żłobka, nie daje więc pracodawcy prawa 
do odwołania pracownicy z tego urlopu, nie ma on też możliwości skrócenia urlopu rodzicielskiego.

o to pytają kadrowi

Ewa Preis
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Joanna Skrobisz
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okresowe badania lekarskie BEZPIECZNA PRACA

Anna Kaczmarczyk – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Czy pracownik, który odwołał się 
od orzeczenia lekarza medycyny pracy 
o niezdolności do pracy,  
może samowolnie nie stawić się w pracy
Pracownik został skierowany na okresowe badania lekarskie. Dostarczył nam orze-
czenie o niezdolności do pracy. Pracownik złożył odwołanie od tego orzeczenia 
i przestał przychodzić do pracy. Co możemy zrobić w takiej sytuacji – pyta Czytelnik 
z Koszalina.

Mogą Państwo rozwiązać z takim pracownikiem 
umowę o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypo
wiedzenia z powodu nieusprawiedliwionej nieobec
ności w pracy. Pracownik, który nie uzyskał dopusz
czenia do pracy przez lekarza medycyny pracy, nie 
może bowiem samodzielnie postanowić o tym, że 
nie będzie przychodził do pracy.

  Pracownik odwołujący się 
od orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego 
przeciwwskazania do pracy 
na określonym stanowisku 
powinien pozostawać 
w gotowości do pracy.

Jeżeli lekarz medycyny pracy w orzeczeniu le
karskim stwierdził przeciwwskazania do wykony
wania przez pracownika pracy, wówczas nie mogą 
Państwo dopuścić takiego pracownika do pracy 
– jest to zakaz bezwzględny (art. 229 § 4 Kodek
su pracy). W okresie odwołania się pracownika od 
orzeczenia lekarskiego on sam nie może zdecydo
wać, że nie będzie przychodził do pracy. Pracow
nik musi w tym czasie pozostawać w gotowości do 
świadczenia pracy i za to przysługuje mu wyna
grodzenie przestojowe. Pracodawca powinien usta
lić z pracownikiem, gdzie będzie pozostawał w go

towości do pracy w czasie oczekiwania na wynik 
odwołania od otrzymanego zaświadczenia o nie
zdolności do pracy. Pracownik może bowiem ocze
kiwać na podjęcie pracy w domu albo w zakładzie 
pracy.

Istnieje również możliwość zatrudnienia pra-
cownika przy innej pracy w czasie oczekiwania 
na decyzję o jego zdolności do pracy. Może to 
jednak nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 
lekarza medycyny pracy możliwości wykonywa-
nia pracy na tym innym stanowisku pracy.

Natomiast niestawianie się pracownika do pracy, 
w przypadku gdy nie przedstawił usprawiedliwienia 
swojej nieobecności zgodnie z zasadami wprowa
dzonymi przez pracodawcę, stanowi podstawę roz
wiązania z nim stosunku pracy. Może to być roz
wiązanie umowy za wypowiedzeniem lub nawet bez 
wypowiedzenia. Mogą też Państwo podjąć decyzję 
o nierozwiązywaniu z pracownikiem umowy z tego 
powodu, lecz jedynie skontaktować się z nim i usta
lić, w jaki sposób będzie oczekiwał na wynik odwo
łania – czy stawiając się codziennie w pracy bez jej 
świadczenia, czy przebywając w domu.

Orzeczenie lekarskie o zdolności/niezdolności do 
pracy na danym stanowisku jest wydawane zarówno 
pracownikowi, jak i pracodawcy. W zależności od 
wyników badania, z orzeczenia lekarskiego wyni
kają dla pracodawcy określone obowiązki i sposoby 
postępowania z pracownikiem. Przedstawia je sche
mat na następnej stronie.
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BEZPIECZNA PRACA 

 decyzje lekarza medycyny pracy dotyczące badanego pracownika

stwierdzenie braku przeciw-
wskazań do pracy na określo-
nym stanowisku

stwierdzenie braku przeciwwskazań do 
pracy przy określonych dodatkowych 
warunkach, np. praca przy komputerze 
w okularach, zakaz dźwigania ciężarów 
powyżej 20 kg

stwierdzenie zakazu wykonywania 
określonej pracy 

Jeżeli w orzeczeniu lekarskim został stwierdzo
ny brak przeciwwskazań do pracy na określonym 
stanowisku, pracodawca dopuszcza pracownika do 
pracy, ale może też odmówić, np. kwestionując treść 
orzeczenia lekarskiego ze względu na jego oczywi
ste błędy lub wady.

W przypadku gdy pracownik lub pracodaw
ca nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia, 
przysługuje mu w terminie 7 dni prawo do wnie
sienia na piśmie odwołania. Czynności tej doko
nuje się za pośrednictwem lekarza, który wydał 
orzeczenie. Lekarz ten w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania przekazuje je wraz z doku
mentacją do właściwego podmiotu, którym zwykle 
jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właści
wy ze względu na miejsce świadczenia pracy lub 
siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest za
trudniony pracownik. Tam badania w trybie odwo
łania przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania odwołania.

Przykład
Pracodawca skierował pracownika na wstępne 
badania lekarskie na stanowisku kierowca-ma-
gazynier. Pracownik przed przystąpieniem do 
pracy przedstawił orzeczenie lekarskie stwierdza-
jące brak przeciwwskazań do pracy na stanowi-
sku kierowcy. Pracodawca na podstawie takiego 
orzeczenia lekarskiego nie może dopuścić pra-
cownika do pracy na stanowisku kierowca-ma-
gazynier.

W sytuacji gdy pracownik nie uzyska ponownie 
zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, po
stępowanie pracodawcy zależy od tego, czy ma inne 
stanowisko, na którym pracownik mógłby praco
wać, czy nie posiada takiego stanowiska.

Procedura postępowania z pracownikiem, który nie uzyskał 
dopuszczenia do pracy od lekarza medycyny pracy

Krok 1. Zaproponuj pracownikowi inne stanowisko pracy, 
na którym mógłby wykonywać pracę ze względu na swój 
stan zdrowia. W razie braku takiego stanowiska dla pra-
cownika niedopuszczonego do pracy, możesz złożyć mu 
wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem obowiązu-
jącego go okresu wypowiedzenia.

Krok 2. W razie przyjęcia pracy na wskazanym pra-
cownikowi stanowisku pracy zmień mu umowę o pracę 
w zakresie stanowiska w formie porozumienia stron lub 
wypowiedzenia zmieniającego.

Krok 3. Skieruj pracownika na badania lekarskie do leka-
rza medycyny pracy, aby stwierdzić zdolność pracownika 
do pracy na nowym stanowisku.

Krok 4. W razie dopuszczenia pracownika do pracy przez 
lekarza medycyny pracy na nowym stanowisku pracy 
skieruj go do pracy.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 grud
nia 1999 r. (I PKN 469/99, OSNP 2001/10/346), prze
ciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jed
nego obowiązku należącego do zakresu czynności na 
zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowie
dzenie umowy o pracę. ■

Podstawa Prawna:
ff art. 30, art. 52, art. 81, art. 229, art. 283 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),
ff § 3, § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 457).
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składki związkowe ZWIĄZKI ZAWODOWE

Magdalena Opalińska – specjalista w zakresie prawa pracy

Czy ustne cofnięcie zgody na potrącenia 
składek związkowych jest wiążące
Nasz pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym. Pierwszego dnia urlopu zjawił się 
w firmie i oświadczył, że nie jest już członkiem związku zawodowego i wobec tego cofa 
oświadczenie o zgodzie na potrącanie z jego wynagrodzenia składek związkowych. Czy 
możemy zastosować się do oświadczenia pracownika, mimo że było ustne, a zgoda na 
potrącenia została wyrażona na piśmie? Zaznaczam, że pracownik przebywa obecnie 
poza krajem i nie będzie w firmie przed wypłatą pensji – pyta Czytelnik z Katowic.

Nie mogą Państwo zastosować się do złożonego ust
nie oświadczenia pracownika o cofnięciu zgody na 
potrącenie z jego wynagrodzenia za pracę składek 
związkowych.

Pracownik, będąc członkiem związku zawodowe
go, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień 
statutu jako aktu wewnątrzorganizacyjnego związku 
zawodowego stanowiącego m.in. o sumiennym i ter
minowym opłacaniu składek członkowskich okre
ślanych przez wskazanie odpowiedniego procentu 
bądź kwoty wynagrodzenia pracownika – członka 
związku.

Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej 
organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracow-
nika, jest zobowiązany pobierać z wynagrodzenia 
pracownika składkę związkową w zadeklarowanej 
przez niego wysokości. Ponadto pracodawca może 
dokonać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia 
pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie 
i zgoda pracownika jest wiążąca dla pracodawcy do 
wysokości kwoty wolnej od potrąceń, tj. w tym przy
padku 80% minimalnego wynagrodzenia.

Państwa pracownik, wyrażając zgodę na potrąca
nie z jego wynagrodzenia składek członkowskich, 
dokonał jej w formie pisemnej i tylko na tej podsta
wie mogli Państwo dokonać ich potrącenia.

Wobec kategorycznego brzmienia przepisów usta
wy – Kodeks pracy w zakresie potrąceń, przewidzia
ną w nich formę pisemną konieczną do dokonania 
potrącenia należy uznać za bezwzględnie obowiązu
jącą. Uchybienie formie pisemnej stanowiłoby naru
szenie tych przepisów, a tym samym byłoby nieważ
ne. Celem tych przepisów jest objęcie pracownika 

możliwie jak największą ochroną przed bezpraw
nymi potrąceniami wynagrodzenia. Takimi samymi 
wskazaniami należy się kierować przy ocenie formy 
oświadczenia wymaganej od pracownika w przypad
ku cofnięcia zgody na dokonywanie potrąceń. Z uwa-
gi na konieczność wyrażenia zgody na potrącanie 
z wynagrodzenia składek związkowych w formie 
pisemnej konieczne jest także dokonanie pisem-
nego wycofania zgody na ich potrącanie. Dlatego 
wycofanie przez pracownika pisemnej zgody na po
trącanie składek związkowych tylko przy zachowa
niu formy pisemnej wyłączałoby możliwość pobiera
nia ich przez Państwa z wynagrodzenia pracownika.

Fakt wyrażenia oświadczenia woli o cofnięciu 
zgody na potrącenie z jego wynagrodzenia za pracę 
składek członkowskich podczas urlopu wypoczyn
kowego nie ma dla Państwa znaczenia, gdyż w tym 
przypadku istotny jest jedynie brak dochowania przez 
niego pisemnej formy na cofnięcie.

Ponadto nie mają Państwo wiedzy, czy pracow
nik rzeczywiście przestał być członkiem organizacji 
związkowej, która występowała z wnioskiem o pobie
ranie przez Państwa składki związkowej z jego wyna
grodzenia za pracę. Wycofanie zgody na potrącanie 
z wynagrodzenia za pracę w sposób ustny, a tym sa
mym brak stosownego udokumentowania tego faktu 
może narazić Państwa na zarzut nieodprowadzania 
składek związkowych.

Pisemne oświadczenie pracownika w zakresie po
trącania z jego wynagrodzenia deklarowanej kwoty 
składek członkowskich jest zatem dla Państwa nadal 
wiążące, co oznacza, że do czasu, gdy pracownik nie 
przedstawi Państwu pisemnego oświadczenia o cof



5 maja 2015 roku    www.serwispp.infor.pl44

ZWIĄZKI ZAWODOWE rozwiązanie umowy o pracę

nięciu zgody na potrącanie składek związkowych, 
powinni Państwo pobierać z jego wynagrodzenia za 

pracę deklarowaną kwotę lub procent wynagrodzenia 
i przekazywać na konto organizacji związkowej.■ ■

Podstawa Prawna:
ff art. 331 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
ff art. 91 § 1 i § 2 pkt 2, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
ff art. 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).

Ewa Podgórska-Rakiel – specjalista w zakresie prawa związkowego

Czy działacz związkowy może odmówić 
podnoszenia kwalifikacji
Podpisałem umowę z belgijską firmą na wykonanie dużej partii okien w ciągu jednego 
roku. Językiem, w którym porozumiewam się z nowym partnerem przy tej współpracy, 
jest język francuski. Skierowałem 2 pracowników, którzy będą mieli bezpośredni kontakt 
z Belgami, na kurs języka francuskiego. Jeden z nich, związkowiec podlegający szcze-
gólnej ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę, odmówił nauki języka. Czy wobec 
tego mogę zwolnić go z pracy za brak kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stano-
wisku – pyta Czytelnik z Poznania.

Można zwolnić tego pracownika, ale tylko za zgo
dą zarządu zakładowej organizacji związkowej, któ
ra wskazała tego działacza jako podlegającego szcze
gólnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej orga-
nizacji związkowej nie może wypowiedzieć umowy 
o pracę chronionemu działaczowi związkowemu, 
rozwiązać z nim stosunku pracy bez wypowiedze-
nia, ani wypowiedzieć dotychczasowych warunków 
pracy lub płacy. Ta zasada jest stosowana nawet 
wtedy, gdy chroniony związkowiec nie zgadza się 
na dokształcanie.

Pracodawca nie może ani zmusić tego pracow
nika do podjęcia nauki języka francuskiego wbrew 
jego woli, ani rozwiązać z nim umowy o pracę, bez 
uprzedniego uzyskania zgody zarządu zakładowej 
organizacji związkowej. Należy zatem zwrócić się do 
zarządu zakładowej organizacji związkowej z prośbą 
o wyrażenie zgody na zwolnienie objętego szczegól
ną ochroną stosunku pracy działacza związkowego 
z powodu odmowy podjęcia przez niego nauki języ
ka. Pracodawca powinien uzasadnić to koniecznością 
podniesienia kwalifikacji przez tego właśnie pracow

nika. Nie należy „z góry” zakładać, że organizacja 
związkowa na pewno nie wyrazi zgody na zwolnie
nie tego pracownika. Podpisany kontrakt z belgijską 
firmą oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje pra
cownika, które są niezbędne do prawidłowego wyko
nania umowy, mogą być wystarczającym powodem, 
dla którego pracodawca wytypował go do nauki języ
ka. Zarząd organizacji związkowej, biorąc pod uwa
gę wszelkie okoliczności konkretnej sytuacji, w tym 
także dobro zakładu pracy, powinien wyrazić zgodę 
na rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem. 
Celem funkcjonowania organizacji związkowej w za
kładzie pracy nie jest utrudnianie prowadzenia dzia
łalności zarobkowej przedsiębiorcy.

Negatywna decyzja zarządu zakładowej organi-
zacji związkowej w sprawie zgody jest jednak wią-
żąca dla pracodawcy i nie może on zgodnie z pra-
wem jednostronnie rozwiązać ani zmienić stosunku 
pracy chronionemu działaczowi związkowemu.

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167).
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odpis na zfśs DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Agnieszka Prasolik – specjalista w zakresie prawa pracy

Przekazywanie pierwszej raty odpisu 
na zfśs – jak zrobić to prawidłowo
Pracodawcy, którzy obligatoryjnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
do 31 maja muszą wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego 
na ten fundusz. W tym roku termin wpłaty pierwszej raty odpisu na rachunek fundu-
szu przypada w niedzielę. Z tego powodu ulega on przesunięciu na poniedziałek 
1 czerwca 2015 r.

Obowiązek przekazania do 31 maja 2015 r. środ
ków na rachunek zfśs dotyczy pracodawców, którzy 
na dzień 1 stycznia 2015 r. zatrudniali co najmniej 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie 
zrezygnowali z tworzenia funduszu. Obowiązek 
przekazania środków na rachunek zfśs obejmuje też 
pracodawców prowadzących działalność w formie 
jednostek budżetowych i samorządowych zakła
dów budżetowych, tworzących zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych obligatoryjnie, bez względu 
na liczbę zatrudnianych pracowników.

Odpisy na zfśs

Pracodawcy tworzą fundusz z corocznego odpisu 
podstawowego, naliczanego w stosunku do prze
ciętnej liczby zatrudnionych. Podstawę naliczania 
odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku 
kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodaw
cy, skorygowana w końcu roku do faktycznej prze
ciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowni
ków zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze 
czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar cza
su pracy). Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrud
nionych w danym roku kalendarzowym dodaje się 
przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych 
miesiącach i otrzymaną sumę dzieli przez 12.

Kwota odpisu przypadającego na jednego pra
cownika jest iloczynem podanej w ustawie o za
kładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: 
ustawa o zfśs) procentowej stawki odpisu oraz prze
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospo
darce narodowej. W 2015 r. przez przeciętne wy
nagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej 

należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie mie
sięczne w gospodarce narodowej w drugim półro
czu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, które wy
nosi 2917,14 zł.

Wysokość odpisu podstawowego w 2015 r.

Pracownik wysokość 
odpisu Kwota

zatrudniony w normalnych 
warunkach

37,5% 1093,93 zł

wykonujący prace w szczegól-
nych warunkach lub prace 
o szczególnym charakterze

50% 1458,57 zł

Młodociany:   

w 1. roku nauki
w 2. roku nauki
w 3. roku nauki

5%
6%
7%

145,86 zł
175,03 zł
204,20 zł

Ustawa o zfśs umożliwia pracodawcom dobro
wolne zwiększenie funduszu na każdego pracow
nika z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. Także pracodawcy 
sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i renci
stami, w tym również ze zlikwidowanych zakładów 
pracy, mogą zwiększyć fundusz na każdego emery
ta i rencistę uprawnionego do tej opieki. Natomiast 
pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub 
klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu 
podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu pro
centowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz 
na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wy
nagrodzenia miesięcznego – pod warunkiem prze
znaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie 
żłobka lub klubu dziecięcego.
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DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA 

Zwiększenia fakultatywne funduszu 
i odpisu na fundusz w 2015 r.

tytuł zwiększenia Zwiększenie Kwota

na każdą zatrudnioną 
osobę, w stosunku do 
której orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności

6,25%  182,32 zł

na każdego emeryta i renci-
stę uprawnionego do opieki 
socjalnej

6,25%   182,32 zł

na każdą zatrudnioną osobę 
pod warunkiem przeznacze-
nia całości tego zwiększenia 
na prowadzenie żłobka lub 
klubu dziecięcego

7,5%  218,79 zł

Przekazanie środków na rachunek 
bankowy zfśs
Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń 
naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca 
przekazuje na rachunek bankowy funduszu. Ustawa 
o zfśs określa, że w terminie do:

■■ 31 maja pracodawca przekazuje kwotę stanowią
cą co najmniej 75% równowartości odpisów na 
dany rok kalendarzowy,

■■ 30 września pracodawca przekazuje pozostałą 
część środków.
Terminy dokonywania wpłat nie wiążą pracodaw

ców, którzy dobrowolnie utworzyli zakładowy fun
dusz świadczeń socjalnych.

W 2015 r. termin wpłaty pierwszej raty odpisu 
na rachunek funduszu przypada na niedzielę. W ta
kim przypadku mają zastosowanie regulacje ustawy 
– Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Według art. 115 k.c., 
jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przy
pada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, 
to termin ten upływa następnego dnia. Niedziele za
liczają się do dni ustawowo wolnych od pracy, okre
ślonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Tak 
więc w tym roku termin wpłaty ulega przesunięciu 
na pierwszy roboczy dzień po 31 maja, a więc na 
poniedziałek 1 czerwca 2015 r.

Przykład
Pracodawca zatrudnia 27 pracowników w peł-
nym wymiarze czasu pracy (w tym jednego wy-
konującego pracę w szczególnych warunkach), 
trzech pracowników na 1/2 etatu, jednego ucznia 

w pierwszym roku nauki, jednego w drugim roku 
nauki i dwóch w trzecim roku nauki. Ponadto 
dwóch emerytów jest objętych opieką socjalną. 
Pracodawca obowiązkowo tworzy zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych.
W 2015 r. odpisy i zwiększenia na zfśs dla tych pra-
cowników są następujące:

Pracownicy 
zatrudnieni 
w normalnych 
warunkach

27,5 
etatu

37,5% 1093,93 zł  
x 27,5 =  

30 083,08 zł

Pracownik wy-
konujący pracę 
w szczególnych 
warunkach lub 
o szczególnym 
charakterze

1 etat 50% 1458,57 zł

Uczniowie:
w 1. roku nauki
w 2. roku nauki
w 3. roku nauki

1 osoba
1 osoba
2 osoby

5%
6%
7%

145,86 zł
175,03 zł

204,20 zł x 2 = 
408,40 zł

Odpisy razem 32 270,94 zł

Emeryci upraw-
nieni do opieki 
socjalnej

2 osoby 6,25% 182,32 zł x 2 = 
364,64 zł

suma 32 635,58 zł

Najpóźniej 1 czerwca 2015 r. pracodawca powinien 
przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% rów-
nowartości odpisów podstawowych, czyli:
32 270,94 zł x 75% = 24 203,21 zł.
Pozostałą część środków (w tym dobrowolne 
zwiększenia funduszu na emerytów uprawnionych 
do opieki socjalnej):
32 635,58 zł – 24 203,21 zł = 8432,37 zł
– pracodawca przekaże w terminie do 30 wrześ-
nia 2015 r.

■ ■

Podstawa Prawna:
ff art. 3, 4, 5, 5d, 6, art. 12 ust. 1, art. 12a ustawy z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 111),
ff art. 110 i 115 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. 397),
ff art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 90),
ff § 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 mar-
ca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrud-
nionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349).
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wcześniejsza emerytura Z WOKANDY

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

O prawie do emerytury  
w obniżonym wieku decyduje praca 
w określonych branżach 
Przy kwalifikowaniu wykonywanej pracy do pracy w szczególnych warunkach znacze-
nie ma branża, w jakiej zatrudniony był pracownik, a nie, jakie czynności wykonywał, 
pracując w branży, którą ustawodawca nie objął szczególnymi przywilejami w tym za-
kresie (wyrok Sądu Najwyższego z 24 marca 2015 r., II UK 191/14).

Ubezpieczona, urodzona w 1957 r., wystąpiła o przy
znanie jej emerytury w obniżonym wieku. Zdaniem 
kobiety, ponad 15letni okres pracy w fabryce obuwia 
powinien być uznany za okres pracy w szczególnych 
warunkach. Kobieta w tym zakładzie pracy wykony
wała różne czynności, w tym m.in. obsługiwała skle
jarkę pudełek do butów oraz pracowała przy produkcji 
etykiet na pudełka do butów. Zdaniem ubezpieczonej, 
czynności te odpowiadały warunkom pracy w prze
myśle poligraficznym, a zatem zgodnie z rozporzą
dzeniem Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w spra
wie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym cha
rakterze (Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43; ost. zm. Dz.U. 
z 1997 r. Nr 61, poz. 377), praca w takich warunkach 
uprawnia ją do emerytury w obniżonym wieku. 

ZUS odmówił ubezpieczonej przyznania prawa 
do emerytury w obniżonym wieku. Na skutek zło
żonego przez ubezpieczoną odwołania sprawa trafi
ła do sądu.

Stanowiska sądów i Sądu 
Najwyższego 

Sąd I instancji podzielił argumentację ubezpieczo
nej. Uznał, że czynności wykonywane przez ubezpie
czoną w fabryce obuwia należały do działalności po
ligraficznej. A zatem z uwagi na okres pracy w tej 
fabryce przekraczający 15 lat ubezpieczonej przysłu
guje prawo do emerytury w obniżonym wieku.

Z wyrokiem sądu I instancji nie zgodził się or
gan rentowy, który wniósł apelację. Ta została przez 

sąd II instancji uznana za zasadną. Sąd apelacyjny 
uznał, że ubezpieczona nie pracowała w warunkach 
szczególnych – co uzasadniało odmowę przyznania 
prawa do emerytury.

Ubezpieczona wystąpiła do Sądu Najwyższego ze 
skargą kasacyjną. Jednak ta jako niezasadna została 
oddalona. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Naj
wyższy podkreślał, że wykaz prac przesądzających 
o pracy w warunkach szczególnych lub w szczegól
nym charakterze ma charakter branżowy – a zatem 
tylko praca w wyszczególnionych przez ustawodaw
cę branżach gospodarki, przez ustalony w przepisach 
prawa okres, uprawnia do emerytury w obniżonym 
wieku. Ustalonych wykazów nie można interpre
tować rozszerzająco. A zatem wykonywanie przez 
ubezpieczoną prac poligraficznych podczas zatrud
nienia w branży obuwniczej – nie daje podstaw do 
zastosowania wobec niej przepisów o prawie do eme
rytury w wieku obniżonym.

Wnioski z orzeczenia

Praca w szczególnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze, która uprawnia do uzyskania 
prawa do emerytury w obniżonym wieku musi być 
świadczona w branżach, które ustawodawca ujął 
w wykazie. Przepisy te muszą być wykładane ściśle, 
a nie rozszerzająco. Nie nabywa więc prawa do eme
rytury w wieku obniżonym ubezpieczony, który nie 
legitymuje się okresem zatrudnienia w wyszczegól
nionych przez ustawodawcę branżach gospodarki.  
 ■
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Korekta świadectwa pracy 
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Terminy wydania świadectwa pracy  
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Renata Majewska – prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od wielu lat zajmuje się tą tematyką, autor-
ka kilkuset publikacji

Tylko do 31 maja 2015 r. pracodawcy mają czas na złożenie wypowiedzenia pracow-
nikowi pedagogicznemu zatrudnionemu na podstawie mianowania (nauczycielowi 
o stopniu awansu – mianowany lub dyplomowany) w placówce, w której organizacji 
przewidziano ferie szkolne. Stosunek pracy z takim nauczycielem należy bowiem rozwią-
zać z końcem roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2015 r.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrud
nionym na podstawie mianowania jest dopuszczalne 
tylko w przypadkach ściśle określonych przez przepi
sy Karty Nauczyciela. Przepisy te przewidują dokład
nie sytuacje i przyczyny, kiedy trzeba i można zwolnić 
nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. 
Przedstawia to tabela na następnej stronie.

Poza przypadkami określonymi w tabeli dyrek
tor zwalnia nauczyciela zatrudnionego na podstawie 
mianowania z pracy z przyczyn organizacyjnych, jak 
całkowita lub częściowa likwidacja szkoły, zmniej
szenie liczby oddziałów w szkole bądź zmiana pla
nu nauczania uniemożliwiające dalszą współpracę 
z nauczycielem w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 
Karty Nauczyciela). W takiej sytuacji pracodawca 
wręcza nauczycielowi wypowiedzenie lub, na wnio
sek zainteresowanego, przenosi go w stan nieczyn

ny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowa
nia może przy tym wyrazić zgodę na ograniczenie 
zatrudnienia, jednak najwyżej do obowiązkowego 
wymiaru zajęć, co skutkuje odpowiednim zmniej
szeniem wynagrodzenia.

W praktyce opisany tryb rozstawania się z nauczy
cielem mianowanym z powodów „organizacyjnych” 
stwarza wiele problemów. Poniżej przedstawio
no instrukcję, jak z takim nauczycielem rozwiązać 
umowę, aby zminimalizować ryzyko błędu.

Krok 1. Stwierdzenie okoliczności 
wykluczających zatrudnienie 
nauczyciela na pełny etat

Dyrektor ma obowiązek dużo wcześniej zaplano
wać obsadę kadrową w podległej mu placówce na 

Prawo w jednostkach 
budżetowych 
Jak przeprowadzić zwolnienie nauczyciela 
zatrudnionego na podstawie mianowania 
z przyczyn organizacyjnych  
– praktyczna instrukcja
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następny rok szkolny. Do końca kwietnia danego 
roku musi sporządzić zarys arkuszu organizacyjne
go, stanowiącego szczegółową organizację naucza
nia, opieki i wychowania w kolejnym roku szkol
nym, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 
W projekcie arkuszu organizacyjnego zamiesz
cza m.in. zakładaną liczbę pracowników placówki 
na nowy rok szkolny, w tym zajmujących stanowi
ska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin eduka
cyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 
przez organ prowadzący. Projekt arkusza zatwierdza 
organ prowadzący do 30 maja (§ 10 załącznika nr 2 

rozporządzenia w sprawie ramowych statutów pu
blicznego przedszkola oraz publicznych szkół).

„Podstawowe znaczenie dla organizacji zajęć 
w szkole i liczby zatrudnionych nauczycieli ma 
właśnie arkusz organizacyjny szkoły. (…) Ma on 
również decydujące znaczenie w kwestii zaistnie
nia zmian organizacyjnych w szkole w danym roku 
szkolnym. Odpowiedzialność za jego sporządzenie 
ponosi dyrektor szkoły, który jest zobligowany do 
dostosowania liczby nauczycieli do ilości uczniów 
w szkole, do racjonalnego wykorzystania kompe
tencji nauczycieli oraz do uwzględnienia sytuacji 

Powody i forma zwolnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Przyczyna rozwiązanie  
za wypowiedzeniem

rozwiązanie  
bez wypowiedzenia

Na wniosek nauczyciela Stosunek pracy ulega 
rozwiązaniu z końcem roku 
szkolnego, po uprzednim złożeniu 
przez nauczyciela 3-miesięcznego 
wypowiedzenia

–

Nieobecność w pracy nauczyciela spowodowana 
chorobą przekraczająca 182 dni lub 
w szczególnych okolicznościach przedłużona przez 
dyrektora o kolejne 12 miesięcy, jeśli nauczyciel 
uzyskał: świadczenie rehabilitacyjne bądź urlop dla 
poratowania zdrowia

–

Dyrektor musi rozwiązać stosunek 
pracy bez wypowiedzenia 
z końcem miesiąca, w którym 
upłynął odpowiedni okres 
niezdolności do pracy

Orzeczenie lekarza przeprowadzającego badania 
okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela 
do wykonywania dotychczasowej pracy –

Dyrektor musi rozwiązać stosunek 
pracy bez wypowiedzenia 
z końcem miesiąca, w którym 
otrzymał ostateczne orzeczenie 
o niezdolności do wykonywania 
dotychczasowej pracy

Uzyskanie negatywnej oceny pracy nauczyciela Dyrektor musi rozwiązać stosunek 
pracy z końcem miesiąca, 
w którym upływa 3-miesięczne 
wypowiedzenie, licząc od 
otrzymania przez nauczyciela 
negatywnej oceny

–

Cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole

–

Dyrektor musi rozwiązać stosunek 
pracy bez wypowiedzenia z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło cofnię-
cie skierowania

Za porozumieniem stron
–

Stosunek pracy może ulec rozwią-
zaniu w terminie uzgodnionym przez 
strony

Nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela 
na ustawowe badania okresowe albo kontrolne –

Dyrektor może rozwiązać stosunek 
pracy bez wypowiedzenia z końcem 
miesiąca, w którym otrzymał taką 
informację

Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się 
na badania okresowe lub kontrolne, wyznaczone 
z inicjatywy dyrektora –

Dyrektor może rozwiązać stosunek 
pracy bez wypowiedzenia z końcem 
miesiąca, w którym otrzymał taką 
informację
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finansowej gminy” – stwierdził Sąd Najwyższy 
w orzeczeniu z 6 marca 2014 r. (I PK 221/13, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl).

  Szczegółową organizację 
nauczania, wychowania 
i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły 
opracowany do 30 kwietnia 
każdego roku przez dyrektora 
szkoły, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania.

Dyrektor szkoły niekiedy jest zmuszony do 
zmniejszenia stanu zatrudnienia ze względów re
strukturyzacyjnych. Aby zwolnić z pracy nauczy
ciela zatrudnionego na podstawie mianowania 
z przyczyn organizacyjnych, musi najpierw zwery
fikować, czy wystąpiła jedna z przesłanek uzasad
niających takie posunięcie, czyli:

■■ całkowita likwidacja szkoły – pełne zaprzestanie 
działalności placówki, połączone z jej faktycz
ną likwidacją w trybie art. 59 ustawy o systemie 
oświaty; jednak przekazania prowadzenia szko
ły osobie fizycznej, które według art. 59 ust. 9 
ustawy o systemie oświaty jest równoznaczne 
z likwidacją dotychczasowej formy organiza
cyjnoprawnej szkoły lub placówki w rozumie
niu ustawy o finansach publicznych, nie można 
utożsamiać z likwidacją dotychczasowego praco
dawcy (wyrok SN z 28 października 2014 r., I PK 
58/14, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl); 

■■ częściowa likwidacja szkoły – oznacza najczę
ściej likwidację wydzielonej statutowo części 
szkoły, np. filii, biblioteki, warsztatów szkolnych,

■■ zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie 
liczby oddziałów szkoły albo zmiany planu na
uczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie 
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Wska
zane w tym przypadku przyczyny organizacyj
ne zostały doprecyzowane w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego. I tak, przez to pojęcie należy np. 
rozumieć:
–  podjęcie decyzji o łączeniu klas (lub o rozsze

rzeniu liczby klas łączonych w stosunku do po
przedniego roku szkolnego), mimo że liczba 
godzin lekcyjnych w poszczególnych oddzia
łach szkolnych przeznaczonych dla uczniów 
pozostaje bez zmian; prowadzi to bowiem do 

ograniczenia ogólnej liczby godzin lekcyj
nych możliwych do rozdysponowania między 
nauczycieli (wyrok SN z 20 stycznia 2015 r., 
III PK 51/14, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl),

–  standardowe obniżenie liczby oddziałów w szko
le i wynikającą z tego modyfikację planu na
uczania, skutkującą ograniczeniem puli pensum 
oraz koniecznością zwolnienia nauczyciela (wy
rok SN z 24 maja 2011 r., III PK 68/10, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl),

–  ukończenie nauki przez ucznia objętego we
dług arkusza organizacyjnego szkoły indywi
dualnym tokiem nauki (wyrok SN z 14 stycznia 
2009 r., III PK 52/08, OSNP 2010/13–14/164),

–  zmiana planu nauczania uzasadniająca rozwią
zanie stosunku pracy z nauczycielem będącym 
wyłącznie wychowawcą świetlicy, jeśli moż
liwe będzie przydzielenie zajęć wychowaw
czych w świetlicy nauczycielom prowadzącym 
działalność dydaktyczną, a niemającym pełne
go obciążenia (wyrok SN z 9 sierpnia 2005 r., 
II PK 392/04, OSNP 2006/11–12/179),

–  zmiany dokonane w sytuacji, gdy zadania szko
ły wykonywane przez nauczyciela nie zostały 
przekazane innej placówce oświatowej (wy
rok SN z 25 marca 2005 r., I PK 271/04, OSNP 
2005/21/334).

Nie jest prawidłowe rozstanie z nauczycielem 
mianowanym z jednej ze wskazanych przyczyn or
ganizacyjnych, jeśli potem inni nauczyciele zostali 
obciążeni godzinami ponadwymiarowymi w takim 
zakresie, że zwolniony mógłby pracować według 
pełnego pensum. Oznacza to, że nie zaszły przesłan
ki organizacyjne dopuszczające rozwiązanie stosun
ku pracy z nauczycielem, zgodnie z art. 20 ust. 1 
Karty Nauczyciela (wyrok SN z 13 maja 2014 r., 
I PK 260/13, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Krok 2. Dobór konkretnego 
nauczyciela do redukcji

Gdy dyrektor szkoły ustalił istnienie choćby jedne
go z wymienionych w kroku 1 warunków wymu
szających zmniejszenie zatrudnienia, musi wyło
nić nauczyciela do zwolnienia z pracy. „Wybór do 
zwolnienia jednego z kilku nauczycieli nauczających 
określonego przedmiotu wymaga porównania ich sy
tuacji zawodowej w szczególności w zakresie: sta
żu zatrudnienia, doświadczenia zawodowego, zakre
su wykształcenia przydatnego w pracy nauczyciela, 
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stopnia awansu zawodowego, uprawnień do naucza
nia jednego lub kilku przedmiotów, osiągnięć dydak
tycznych” – wynika z orzeczenia Sądu Najwyższe
go z 22 stycznia 2015 r. (III PK 56/14). Dokonując 
oceny, czy zmiany organizacyjne uniemożliwiają 
dalsze zatrudnianie nauczyciela, dyrektor uwzględ
nia wszystkie posiadane przez niego kwalifikacje na
uczycielskie, a nie tylko kwalifikacje odnoszące się 
do przedmiotu, którego nauczał.

  Przy wyborze nauczyciela 
do zwolnienia z pracy dyrektor 
szkoły uwzględnia wszystkie 
posiadane przez niego 
kwalifikacje nauczycielskie.

Przykład 
Katarzyna Z. jest jedną z dwóch nauczycielek wy-
kładających język polski w gimnazjum. Ze wzglę-
dów organizacyjnych w nowym roku szkolnym 
placówka będzie dysponować tylko 14 godzina-
mi lekcyjnymi tego przedmiotu tygodniowo (zgod-
nie z arkuszem organizacyjnym). Dyrektor stanął 
przed koniecznością wyboru jednej z tych kobiet 
do zwolnienia z pracy z powodu zmiany planu na-
uczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie 
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Obie pa-
nie posiadają stopień zawodowy nauczyciela dy-
plomowanego. Katarzyna Z. ma wykształcenie 
wyższe o kierunku filologia polska i specjalność 
nauczycielską oraz 20-letni staż pracy w zawo-
dzie. Druga nauczycielka (Joanna L.) legitymuje 
się 14-letnim doświadczeniem zawodowym, wy-
kształceniem wyższym z zakresu bibliotekarstwa 
oraz ukończonymi studiami podyplomowymi o kie-
runku filologia polska i historia. Dyrektor postano-
wił, że do 31 maja 2015 r. złoży wypowiedzenie 
Katarzynie Z. Decyzję argumentuje tym, że – przy-
dzielając Joannie L. dodatkowe 4 godziny historii 
na tydzień – jest w stanie zagwarantować jej pracę 
według pełnego pensum. Takiego rozwiązania nie 
można zastosować wobec Katarzyny Z., ponieważ 
nie posiada ona uprawnień do nauczania innego 
przedmiotu. Dyrektor postąpił prawidłowo, kierując 
się kryterium łącznych kwalifikacji, jakimi wykazy-
wały się pracownice (potwierdzenie to wyrok SN 
z 22 stycznia 2015 r., III PK 51/14).

 
Przykład 
Anna P. jest nauczycielką wychowania fizycznego 
w zespole szkół, zatrudnioną na podstawie mia-
nowania. Posiada wykształcenie magisterskie, ale 
nie ma przygotowania pedagogicznego. Oprócz 
niej placówka zatrudnia jeszcze 4 nauczycieli wy-
chowania fizycznego. Ze względu na konieczność 
oszczędności narzuconą przez gminę dyrektor ze-
społu przewiduje, że nabór do I klasy roku szkol-
nego 2015/2016 osiągnie poziom o 15% niższy 
niż w poprzednim roku. Dlatego w arkuszu orga-
nizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 przewidział 
o 6 godzin mniej zajęć wychowania fizycznego ty-
godniowo. W związku z tym zaszła konieczność 
zwolnienia z pracy jednego nauczyciela wycho-
wania fizycznego, ponieważ wskutek tych zmian 
dyrektor nie był w stanie zatrudniać go w pełnym 
wymiarze zajęć. Wybór padł na Annę P., ponie-
waż – chociaż zawsze dostawała dobrą ocenę 
pracy – inni nauczyciele wychowania fizycznego 
byli oceniani jeszcze wyżej (na oceny bardzo do-
bre), a oprócz tego byli kreatywni, innowacyjni, 
energiczni, a ich wychowankowie osiągali sukce-
sy w zawodach sportowych. Anna P. nie posiada 
przygotowania pedagogicznego, a pozostali na-
uczyciele je mieli. Oprócz tego wyłącznie jeden 
z nich miał krótszy staż pracy w szkole, ale za to 
uzyskiwał najlepsze wyniki pracy z dziećmi. W tych 
okolicznościach decyzję o wręczeniu Annie P. wy-
powiedzenia z przyczyn organizacyjnych należy 
uznać za usprawiedliwioną. W ocenie możliwo-
ści dalszego zatrudniania nauczyciela po wpro-
wadzeniu zmian organizacyjnych należy uwzględ-
niać – poza przydzieloną nauczycielom liczbą 
godzin lekcyjnych – także inne okoliczności, w tym 
zwłaszcza kwalifikacje zawodowe, obejmujące 
odpowiednią praktykę w nauczaniu przedmiotu 
(wyrok SN z 12 marca 2013 r., I PK 225/12).

Pracodawcą nauczyciela jest angażująca go szko-
ła lub zespół szkół. Gdy w roli pracodawcy wystę-
puje zespół szkół, badanie możliwości dalszego 
zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze za-
jęć powinno się odnosić do całego zespołu szkół, 
a nie tylko do szkoły, w której on pracował (posta-
nowienie SN z 9 lipca 2014 r., I PZP 5/14). Gdyby 
przyjąć (…), że możliwość zatrudniania nauczycie-
la w pełnym wymiarze zajęć ma być oceniana przez 
dyrektora zespołu szkół w stosunku do szkoły, która 
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została wskazana w umowie o pracę lub akcie mia-
nowania nauczyciela jako miejsce pracy, to art. 20 
ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela byłby podstawą wy-
powiedzenia stosunku pracy nawet wówczas, gdyby 
w innej szkole zespołu nauczyciele danej specjalno-
ści byli zatrudniani w godzinach ponadwymiaro-
wych lub w tym samym czasie zwolniło się stano-
wisko. Podważałoby to sens uznania zespołów szkół 
za pracodawców. Należy zatem uznać, że dopusz-
czalność rozwiązania z nauczycielem stosunku pra-
cy wskutek częściowej likwidacji szkoły albo w razie 
zmian organizacyjnych powodujących zmniejsze-
nie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu na-
uczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie 
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, powinna 
być oceniana z uwzględnieniem możliwości zatrud-
nienia w zespole szkół będącym jego pracodawcą, 
a nie tylko szkole wskazanej w umowie o pracę lub 
akcie mianowania jako jego miejsce pracy w ra-
mach zespołu – wynika z powołanego postanowie-
nia z 9 lipca 2014 r.

Dyrektor ma prawo wskazać do zwolnienia 
z przyczyn organizacyjnych nauczyciela mianowa
nego z ustalonymi uprawnieniami do emerytury, 
gdyż po odejściu z pracy ma on zapewnione źródło 
dochodów (np. postanowienie SN z 6 lutego 2014 r., 
I PK 239/13).

  Nauczyciel mianowany 
z ustalonymi uprawnieniami 
do emerytury może być wskazany 
do zwolnienia z przyczyn 
organizacyjnych.

Krok 3. Poinformowanie nauczyciela 
o możliwości przeniesienia w stan 
nieczynny

Dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z na
uczycielem zatrudnionym na podstawie mianowa
nia w przypadku wskazanych zmian organizacyj
nych zachodzących w placówce, jeżeli:

■■ nauczyciel nie złożył wniosku o przeniesienie go 
w stan nieczynny,

■■ nie zgodził się na ograniczenie zatrudnienia.
Choć art. 20 Karty Nauczyciela tego nie precyzu

je, z orzecznictwa jasno wynika obowiązek dyrek
tora powiadomienia nauczyciela o możliwości jego 
przeniesienia w stan nieczynny. Jednak wyroki róż

nie zakreślają termin, do kiedy dyrektor musi to zro
bić, tj.:

■■ koniecznie przed złożeniem wypowiedzenia, in
formując jednocześnie zainteresowanego o zmia
nach w szkole uniemożliwiających jego pełne 
zatrudnienie (np. wyrok SN z 15 maja 1997 r., 
I PKN 150/97, OSNP 1998/7/211),

■■ najpóźniej do dnia wręczenia wypowiedzenia 
w tym samym bądź osobnym piśmie (np. wy
rok SN z 18 grudnia 2002 r., I PK 15/02, OSNP 
2004/12/207),

■■ również po wypowiedzeniu, byle w czasie umoż
liwiającym nauczycielowi podjęcie decyzji co do 
wyboru stanu nieczynnego (np. wyrok SN z 5 lip
ca 2011 r., I PK 28/11, OSNP 2012/15–16/196).
Wobec tych wątpliwości należy przyjąć, że dy

rektor szkoły powinien to uczynić jak najszybciej. 

  Dyrektor ma obowiązek 
powiadomić nauczyciela 
o możliwości przeniesienia go 
w stan nieczynny.

Generalnie dyrektor nie musi natomiast szukać 
uzupełniającego zatrudnienia nauczyciela pracujące
go na podstawie mianowania, którego chce zwolnić 
z powodów organizacyjnych, proponować mu ograni
czenia zatrudnienia ani informować go o takiej moż
liwości (cytowany wyrok SN z 5 lipca 2011 r. I PK 
28/11). Nie spoczywają zatem na nim obowiązki:

■■ zasięgania informacji o możliwości uzupełniają
cego zatrudnienia osoby przeznaczonej do reduk
cji w innej szkole bądź szkołach zawiadywanych 
przez ten sam organ prowadzący,

■■ zawiadomienia zainteresowanego o możliwo
ści zatrudnienia uzupełniającego (orzeczenie SN 
z 14 maja 2014 r., II PK 216/13 patrz: www.eks
pert3.inforlex.pl).
Konieczność złożenia oferty ograniczenia za

trudnienia obciąża dyrektora wyłącznie wtedy, gdy 
przed upływem terminu wypowiedzenia dysponu
je on pewną wiedzą o możności zapewnienia na
uczycielowi zatrudnienia w wymiarze co najmniej 
1/2 pensum (wyrok SN z 27 lutego 2013 r., I PK 
199/12; OSNP 2013/23–24/276).

Tym bardziej obowiązku szukania możliwości uzu
pełniającego zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego 
na podstawie mianowania nie ma organ prowadzący 
placówkę, na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczy
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ciela. Zgodnie z cytowanym przepisem, organ ten 
może nałożyć na wskazanego nauczyciela obowią
zek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na 
tym samym lub za jego zgodą na innym stanowisku, 
w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wy
chowawczych w wymiarze nie większym niż wymu
sza ona od organu prowadzącego takiej powinności.

Przykład
Pod koniec maja 2015 r. dyrektor szkoły podsta-
wowej zamierza wręczyć wypowiedzenie Kata-
rzynie C., nauczycielce matematyki zatrudnionej 
na podstawie mianowania. Wypowiedzenie ma 
być uzasadnione przyczynami organizacyjnymi – 
zmniejszeniem liczby godzin dydaktycznych mate-
matyki w roku szkolnym w zakresie uniemożliwia-
jącym dalsze zatrudnianie Katarzyny C. w pełnym 
wymiarze zajęć lub na 1/2 etatu. Wypowiedzenie 
upłynie 31 sierpnia 2015 r. Załóżmy, że we wrze-
śniu 2015 r. dyrektor szkoły dostanie z gminy do-
datkowe pieniądze na organizację fakultatywnych 
zajęć z matematyki w trybie indywidualnym w ra-
mach programu „Geniusz matematyki”. Gdyby do-
wiedział się o tym wcześniej, mógłby przydzielić te 
dodatkowe lekcje Katarzynie C. Skoro jednak dy-
rektor o możliwości organizacji dodatkowych go-
dzin matematyki dowiedział się dopiero we wrze-
śniu 2015 r. (czyli już po upływie wypowiedzenia 
złożonego Katarzynie C.), nie będzie musiał skła-
dać jej propozycji obniżenia zatrudnienia.

Krok 4. Weryfikacja szczególnej 
ochrony przed zwolnieniem z pracy

Dyrektor sprawdza, czy przeznaczony do reduk
cji nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowa
nia nie korzysta czasami z ochrony przed zwolnie
niem z pracy. Należy zwrócić uwagę, że do takich 
pracowników nie stosujemy wszystkich przepisów 
o szczególnej ochronie zatrudnienia. Dopuszcza 
się bowiem wręczenie wypowiedzenia nauczycie
lowi z przyczyn organizacyjnych podczas choro
by, urlopu wypoczynkowego czy innej usprawiedli
wionej absencji (uchwała SN z 7 grudnia 2006 r., 
I PZP 4/06, OSNP 2007/7–8/89). Dotyczy to rów
nież urlopu dla poratowania zdrowia (uchwały SN: 
z 26 czerwca 2013 r., z 26 marca 2013 r. I PZP 
1/2013; OSNP 2013/23–24/270).

Nauczycielka zatrudniona na podstawie miano
wania podlega szczególnej ochronie przed wypo
wiedzeniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy 
w trakcie ciąży i urlopu macierzyńskiego (wyrok 
SN z 19 października 2010 r., II PK 85/10, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl). Nie dotyczy to ciężarnej 
nauczycielki przeniesionej w stan nieczynny (wy
rok SN z 2 września 1999 r., I PKN 225/99, OSNP 
2000/24/896).

  Możliwe jest wypowiedzenie 
stosunku pracy 
z przyczyn organizacyjnych 
nauczycielowi nieobecnemu 
z powodu choroby, urlopu 
wypoczynkowego czy innej 
usprawiedliwionej nieobecności.

Przykład
W maju 2015 r. dyrektor szkoły wręczył wypowie-
dzenie Grażynie L., nauczycielce geografii zatrud-
nionej na podstawie mianowania, z powodu pla-
nowanego zmniejszenia liczby oddziałów placówki 
w roku szkolnym 2015/2016 i w związku z tym bra-
ku możliwości dalszego jej zatrudniania w pełnym 
wymiarze zajęć. Wypowiedzenie miało upłynąć 
31 sierpnia 2015 r., jednak jeszcze pod koniec maja 
2015 r. Grażyna L. powiadomiła dyrektora szkoły, że 
jest w ciąży, przedstawiając odpowiednie zaświad-
czenie lekarskie. Zgłosiła też wniosek o wycofanie 
złożonego jej wypowiedzenia stosunku pracy. Cię-
żarna pracownica podlega bezwzględnej ochronie 
przed zwolnieniem z pracy, nawet jeśli zaszła w cią-
żę już po otrzymaniu wypowiedzenia. Dyrektor powi-
nien cofnąć jej wypowiedzenie.

Gdy nauczyciel jest objęty ochroną związkową, 
również nie można go skutecznie zwolnić z pracy.

Krok 5. Powiadomienie związku 
zawodowego

O zamiarze złożenia wypowiedzenia nauczycie
lowi z powodu częściowej likwidacji szkoły albo 
zmian wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty 
Nauczyciela dyrektor musi zawiadomić reprezentu
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jącą go zakładową bądź międzyzakładową organi
zację związkową (art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela, 
wyrok SN z 12 listopada 2008 r., I PK 79/08, OSNP 
2010/9–10/111). Aby wykonać ten obowiązek, dy
rektor powinien np. zapytać związek, czy nauczy
ciel do niego należy, bądź czy organizacja związko
wa reprezentuje danego nauczyciela. Dyrektor nie 
musi informować związku o zamiarze wręczenia 
nauczycielowi wypowiedzenia z powodu całkowitej 
likwidacji szkoły.

Krok 6. Ostateczna decyzja w sprawie 
wypowiedzenia

Związek ma 7 dni od otrzymania oświadczenia dy
rektora szkoły (zob. krok 4) na zgłoszenie na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń dotyczących propono
wanego złożenia wypowiedzenia nauczycielowi. 
Gdy organizacja nie zajęła stanowiska we wskaza
nym terminie albo gdy go rozpatrzyła, dyrektor roz
strzyga, czy na pewno chce złożyć wypowiedzenie 
danemu nauczycielowi. Opinia organizacji związ
kowej nie jest dla dyrektora wiążąca.

  Opinia związku zawodowego 
w kwestii wypowiedzenia stosunku 
pracy nie jest wiążąca dla 
dyrektora szkoły.

Krok 7. Wręczenie wypowiedzenia

Dyrektor wręcza nauczycielowi zatrudnionemu na 
podstawie mianowania 3miesięczne wypowiedze
nie. W placówkach feryjnych musi to zrobić naj
później 31 maja, tak aby stosunek pracy uległ roz
wiązaniu 31 sierpnia (z końcem roku szkolnego). 
W placówkach nieferyjnych, kształcenia ustawicz
nego oraz takich, w których cykl nauki kończy 
się w trakcie roku szkolnego, dyrektor może wrę
czyć nauczycielowi wypowiedzenie każdego dnia 
(art. 20 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela). Dyrektor ma 
prawo skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca, 
ale wówczas za pozostałe 2 miesiące nauczycielowi 
przysługuje odszkodowanie liczone jak wynagro
dzenie za urlop (art. 20 ust. 5 Karty Nauczyciela). 
Wypowiedzenie trzeba sformułować na piśmie, za
wierając w nim przyczynę uzasadniającą wypowie
dzenie oraz pouczenie o możliwości odwołania do 
sądu pracy (art. 30 § 4 i 5 Kodeksu pracy).

Krok 8. Ewentualne wystąpienie 
okoliczności wpływających 
na ważność wypowiedzenia

Fakt przekazania nauczycielowi wypowiedzenia sto
sunku pracy z przyczyn organizacyjnych nie ozna
cza, że dojdzie do ostatecznego rozwiązania umo
wy. Wypowiedzenie będzie bezskuteczne, jeżeli 
nauczyciel złoży pisemny wniosek o przeniesie-
nie w stan nieczynny w ciągu 30 dni od otrzyma-
nia wypowiedzenia. Taką konsekwencję powoduje 
również zgoda nauczyciela zatrudnionego na pod
stawie mianowania na ograniczenie zatrudnienia. 
Jeśli okaże się, że przed końcem okresu wypowie
dzenia stosunku pracy nauczycielka zaszła w ciążę, 
dyrektor sam powinien cofnąć wypowiedzenie, za 
jej zgodą. Dotyczy to także sytuacji, gdy dyrektor 
dał wypowiedzenie nauczycielowi, a potem okazało 
się, że należy on do związku zawodowego.

Wypowiedzenie złożone nauczycielowi przez dy
rektora z powodów organizacyjnych staje się bez
skuteczne, jeśli zainteresowany złoży wniosek na 
piśmie o przeniesienie w stan nieczynny w ciągu 
30 dni od doręczenia mu wypowiedzenia. Z upły
wem 6 miesięcy pozostawania nauczyciela w sta
nie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnie
cie to powoduje dla pracownika skutki, jakie prawo 
pracy wiąże z rozwiązaniem stosunku pracy z przy
czyn dotyczących pracodawcy w zakresie świad
czeń przedemerytalnych (art. 20 ust. 5c Karty Na
uczyciela). 

Oświadczenie dyrektora o przesunięciu do sta
nu nieczynnego wywołuje skutek z chwilą do
ręczenia zainteresowanemu i najwcześniej od 
tego momentu zaczyna się 6miesięczny ter
min maksymalnego okresu „bezczynności” (wy
rok SN z 21 września 2001 r., I PKN 631/00; 
OSNP 2003/17/414). Składając je, dyrektor nie 
ma obowiązku wręczenia nauczycielowi wypo
wiedzenia zmieniającego. Przeniesienie w stan 
nieczynny jest czynnością zmieniającą stosunek 
pracy nauczyciela mianowanego, która dla swej 
skuteczności prawnej nie wymaga wypowiedze
nia – uznał SN w wyroku z 17 listopada 1998 r. 
(I PKN 438/98; OSNP 2000/1/10).

Podczas przebywania w stanie nieczynnym na
uczyciel pobiera co miesiąc wynagrodzenie zasad
nicze oraz zachowuje prawo do innych świadczeń 
pracowniczych, w tym do dodatków socjalnych 
(nauczycielski dodatek mieszkaniowy, dodatek 
wiejski).
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Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia 
do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela po
zostającego w stanie nieczynnym, gdy zaistnieje 
możliwość podjęcia przez niego pracy w pełnym 
wymiarze zajęć na stałe lub na czas określony. Re
aktywacja współpracy dotyczy w tym przypadku 
tego samego lub innego stanowiska w dotychcza
sowej szkole – pod warunkiem jednak, że posiada 
on niezbędne kwalifikacje. Odmowa podjęcia pracy 
na tych warunkach powoduje wygaśnięcie stosunku 
pracy (art. 20 ust. 7 Karty Nauczyciela).

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

W razie konieczności realizacji programu na
uczania w tej samej albo innej szkole nauczyciel 
przesunięty do stanu nieczynnego może, na wnio
sek swój lub dyrektora, podjąć zatrudnienie zgodne 

z jego kwalifikacjami, jednak maksymalnie do koń
ca stanu nieczynnego. Odnosi się to do pracy pełno 
albo niepełnowymiarowej, a za ten okres zachowuje 
on prawo – obok pensji zasadniczej za stan nieczyn
ny – do wynagrodzenia za dodatkową pracę, odpo
wiednie do wymiaru pensum (art. 20 ust. 8 Karty 
Nauczyciela).

Krok 9. Obowiązki wynikające 
z rozwiązania stosunku pracy

Na koniec zatrudnienia dyrektor musi wydać na
uczycielowi, zatrudnionemu na podstawie miano
wania, świadectwo pracy. Świadectwo powinien 
wręczyć osobiście zainteresowanemu bądź osobie 
pisemnie upoważnionej do jego odbioru, a jeżeli 
nie jest możliwe osobiste przekazanie – wysyła je 
w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy pocztą listem 
poleconym. Oprócz tego nauczycielowi należy wy
płacić odprawę w wysokości 6miesięcznego wy
nagrodzenia zasadniczego i inne świadczenia pie
niężne (m.in. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 
nagrodę jubileuszową). ■

Podstawa Prawna:
ff art. 20, art. 23 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357),
ff art. 59 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357),
ff art. 30 § 4 i § 5, art. 38, art. 41, art. 177 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),
ff art. 30, art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 167),
ff § 10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przed-
szkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222),
ff § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i try-
bu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509).

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

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

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

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

Tylko dla prenumeratorów  Serwisu PP

bezpłatne konsultacje prawne
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PŁACE I ROZLICZENIA

Maria Gałecka – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Płatnicy składek muszą poinformować ZUS o przychodzie uzyskanym w okresie od 1 mar-
ca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. przez osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przed-
emerytalne. Pracodawcy (zleceniodawcy) mają obowiązek złożyć zaświadczenie 
o przychodzie do 1 czerwca 2015 r.

Osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przed
emerytalnych muszą niezwłocznie poinformować 
ZUS o podjęciu działalności zarobkowej objętej obo
wiązkiem ubezpieczeń społecznych lub o wstąpieniu 
do służby, a także o wysokości uzyskiwanego przy
chodu. Niezależnie jednak od tego pracodawca (zle
ceniodawca) po zakończeniu okresu rozliczeniowe
go każdego roku musi przekazać do ZUS informację 
o łącznej wysokości zarobków w tym okresie. W przy
padku świadczeń/zasiłków przedemerytalnych ZUS 
dokonuje rozliczenia zarobków osiągniętych w okre
sie od 1 marca danego roku kalendarzowego do koń
ca lutego następnego roku kalendarzowego.

Płatnik musi wystawić zaświadczenie o przycho
dzie osób pobierających zasiłek/świadczenie przed
emerytalne i przesłać je do ZUS w terminie do 
31 maja. W tym roku 31 maja wypada w niedzielę, 
zatem termin ten upływa 1 czerwca.

Płatnicy mają obowiązek przekazać do 1 czerw-
ca 2015 r. informacje dotyczące zarobków wypła-
conych uprawnionym do zasiłków lub świadczeń 
przedemerytalnych w okresie od 1 marca 2014 r. 
do 28 lutego 2015 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mu
szą dostarczyć do ZUS sporządzone przez siebie 
oświadczenie o przychodzie osiągniętym w minio
nym roku rozliczeniowym.

Składniki przychodu, które należy 
wykazać w zaświadczeniu

Wystawiając zaświadczenie potwierdzające przy
chód wypłacony osobie uprawnionej do zasiłku lub 
świadczenia przedemerytalnego w minionym roku 
rozliczeniowym, płatnik składek powinien ująć co 
do zasady tylko te jego składniki, od których prze
widziany był obowiązek odprowadzenia składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tylko taki 
„oskładkowany” przychód ZUS uwzględnia przy 
rozliczaniu przychodu świadczeniobiorcy.

W przypadku pracownika zatrudniający go pra
codawca powinien uwzględnić w wystawianym za
świadczeniu przychód w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Usta
lając kwotę zarobków wypłaconych świadczenio
biorcy, pracodawca powinien wliczyć m.in.:

Płace i rozliczenia
Jak prawidłowo sporządzić zaświadczenie 
o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu 
przedemerytalnym za okres 2014/2015
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■■ wynagrodzenia zasadnicze,
■■ wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
■■ różnego rodzaju dodatki czy nagrody,
■■ ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczyn

kowy.
Od powyższej zasady uwzględniania w zaświad

czeniu wyłącznie oskładkowanych wypłat przewi
dziany jest jeden wyjątek. Otóż ustalając wysokość 
przychodu, płatnik składek powinien uwzględnić 
również kwoty wypłaconego:

■■ wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
■■ zasiłku chorobowego,
■■ zasiłku macierzyńskiego,
■■ zasiłku opiekuńczego,
■■ świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
■■ zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównaw

czego.
Kwoty tych świadczeń nie są wprawdzie objęte 

składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
ale wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie za
siłku bądź świadczenia przedemerytalnego i tym sa
mym są uwzględniane przez ZUS w ramach doko
nywanego rozliczenia przychodu.

Pozostałych wypłat, od których nie odprowadza 
się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
nie należy uwzględniać w zaświadczeniu wystawia

nym w celu rozliczenia z ZUS. Kwoty, od których 
pracodawca nie nalicza składek, zostały wymienio
ne w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegó
łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  Mimo że świadczenia 
z ubezpieczenia chorobowego 
nie podlegają oskładkowaniu, 
to wpływają na zmniejszenie/
zawieszenie świadczenia/zasiłku 
przedemerytalnego.

Płatnik składek, wystawiając zaświadczenie, 
musi zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe za
kwalifikowanie poszczególnych składników przy
chodu osoby ubezpieczonej. Jeśli w wystawianym 
zaświadczeniu nieprawidłowo uwzględni nieoskład
kowany przychód, może spowodować zaniżenie 
świadczenia należnego do wypłaty w wyniku rozli
czenia dokonanego przez ZUS. Z kolei w razie po
minięcia niektórych „oskładkowanych” składników 
może spowodować zawyżenie świadczenia i narazić 
się na ryzyko zwrotu do ZUS kwoty nienależnie wy
płaconej świadczeniobiorcy.

Wzór zaświadczenia dla pracownika

………………………….........…........ Katowice, 28 maja 2015 r. 
(pieczątka firmowa pracodawcy)

Nr świadczenia: SWPN 78689-8/03
 
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych
       Inspektorat w Katowicach

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pan Marcin Kielecki, zam. 40-003 Katowice ul. Płocka 5 m. IIB, PESEL 58011317754, jest zatrud-
niony na podstawie umowy o pracę od 1 maja 2013 r. na stanowisku starszego technika. W okresie od 1 marca 
2014 r. do 28 lutego 2015 r. uzyskał w poszczególnych miesiącach przychód w następującej wysokości:
■  marzec 2014 r. – 1000 zł,
■  kwiecień 2014 r. – 1000 zł,
■  maj 2014 r. – 1000 zł,
■  czerwiec 2014 r. – 1300 zł,
■  lipiec 2014 r. – 1500 zł,
■  sierpień 2014 r. – 1200 zł,
■  wrzesień 2014 r. – 1500 zł,

■   październik 2014 r. – 1500 zł + 800 zł premii za 
okres od 1 lipca do 30 września 2014 r., 

■  listopad 2014 r. – 1500 zł,
■   grudzień 2014 – 1400 zł + 1200 zł premii za 

okres od 1 października do 31 grudnia 2014 r.,
■  styczeń 2015 r. – 1400 zł,
■  luty 2015 r. – 1500 zł.



5 maja 2015 roku    www.serwispp.infor.pl60

PŁACE I ROZLICZENIA

Łączna kwota uzyskanego przez pracownika przychodu w okresie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wyno-
si 17 800 zł.

Pan Marcin Kielecki w okresie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. nie pobierał wynagrodzenia za czas niezdol-
ności do pracy ani zasiłku chorobowego.

 Katarzyna Dąbrowska
 specjalista ds. kadr i płac

 
Przykład
Hanna K. od 2 lat jest uprawniona do świad-
czenia przedemerytalnego. W lutym 2014 r. po-
nownie podjęła zatrudnienie. W okresie marzec 
2014 r.–luty 2015 r. pracodawca wypłacił jej 
z tego tytułu: wynagrodzenie zasadnicze, na-
grody kwartalne, dodatek stażowy oraz zapo-
mogę pieniężną w związku z pożarem domu. 
Hanna K. przez cały listopad 2014 r. przebywa-
ła na zwolnieniu lekarskim i za ten okres otrzy-
mywała wynagrodzenie za czas niezdolności do 
pracy. Zwróciła się do pracodawcy o wystawie-
nie zaświadczenia potwierdzającego przychód 
uzyskany w poprzednim roku rozliczeniowym. 
Wystawiając to zaświadczenie, płatnik składek 
powinien uwzględnić wypłacone pracownicy: 
wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, dodatek 
stażowy oraz wynagrodzenie chorobowe. Powi-
nien natomiast pominąć kwotę wypłaconej za-
pomogi.

Wymagania formalne  
zaświadczenia

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążącego 
dla płatników składek wzoru zaświadczenia o przy
chodzie.

Należy przyjąć, że płatnik składek powinien 
w zaświadczeniu podać własną nazwę i adres, datę 
i miejscowość wystawienia zaświadczenia, nazwę 
i adres jednostki ZUS wypłacającej świadczenie, 
imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej PESEL, 
miejsce zamieszkania oraz okres, w którym jest 
(była) u niego zatrudniona. Wskazane jest rów
nież podanie numeru i symbolu przysługującego 
jej świadczenia.

W dalszej kolejności płatnik składek powinien 
wykazać kwotę przychodu wypłaconego świad

czeniobiorcy w poprzednim roku rozliczeniowym 
w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Ustalając kwotę przychodu wykazywaną w za
świadczeniu, płatnik powinien przyporządkować 
poszczególne wypłaty do miesiąca, w którym zo
stały wypłacone (postawione do dyspozycji osoby 
ubezpieczonej), z wyjątkiem przychodu, który zo
stał wypłacony z tytułu zatrudnienia przed ustale
niem prawa do zasiłku/świadczenia przedemery
talnego. 

Taki przychód nie wpływa na zawieszenie lub 
zmniejszenie świadczenia, mimo że został wy
płacony już po ustaleniu uprawnień. Analogicz
na zasada dotyczy przychodu świadczeniobiorcy 
wypłaconego z tytułu zatrudnienia po dniu usta
nia prawa do zasiłku lub świadczenia przedeme
rytalnego.

Przykład
Firma zatrudnia ubezpieczoną, która od 1 stycznia 
2015 r. jest uprawniona do świadczenia przedeme-
rytalnego. W lutym 2015 r. wypłaciła jej nagrodę za 
IV kwartał 2014 r. Nagroda nie powinna być ujęta 
w kwocie przychodu wykazanego w zaświadcze-
niu, które zostanie przedłożone w ZUS. Przysługu-
je bowiem w całości za okres, w którym pracow-
nica nie była jeszcze uprawniona do świadczenia 
przedemerytalnego.

Zleceniodawca, wystawiając zaświadczenie 
o przychodzie dla zleceniobiorców, ma obowiązek 
wykazania przychodu w takiej wysokości, w ja
kiej przyjmuje się ten przychód do ustalenia podsta
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe. Rozliczeniu podlegają także przycho
dy osób wyłączonych z ubezpieczeń społecznych 
z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z inne
go tytułu.
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Wzór zaświadczenia dla zleceniobiorcy
 

………………………….........…......….......….. Katowice, 28 maja 2015 r. 
 (pieczątka zleceniodawcy)

Nr świadczenia: SWPN 78655-5/04
 
                                                        Zakład Ubezpieczeń Społecznych
                                                      Inspektorat w Katowicach

 ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pan Adam Molenda, zam. 40-005 Katowice ul. Mieszana 8 m. 23, PESEL 59061317454, wyko-
nuje umowę zlecenia od 1 kwietnia 2013 r. W okresie od 1 marca  2014 r. do 28 lutego 2015 r. uzyskał w poszcze-
gólnych miesiącach przychód, od którego zostały naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe w następującej wysokości:
■   marzec 2014 r. – 2000 zł,
■   kwiecień 2014 r. – 3000 zł,
■   maj 2014 r. – 1000 zł,
■   czerwiec 2014 r. – 1800 zł,
■   lipiec 2014 r. – 1500 zł,
■   sierpień 2014 r. – 1800 zł,

■   wrzesień 2014 r. – 1600 zł,
■   październik 2014 r. – 1500 zł,
■   listopad 2014 r. – 1500 zł,
■   grudzień 2014 – 1400 zł,
■   styczeń 2015 r. – 1400 zł,
■   luty 2015 r. – 1500 zł.

Łączna kwota uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu w okresie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wy-
nosi 20 000 zł.

Pan Adam Molenda w okresie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. nie pobierał zasiłku chorobowego.
 

 Mirosław Łąka
 właściciel

 
Oświadczenie przedsiębiorcy

Osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przed
emerytalnych, którzy składki na ubezpieczenia spo
łeczne opłacają za siebie (np. przedsiębiorcy pro
wadzący własną firmę), powinni informować ZUS 
o wysokości przychodu w poprzednim roku kalen
darzowym, składając stosowne oświadczenie. Muszą 
w nim wykazać przychód w wysokości stanowiącej 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emery
talne i rentowe. W przypadku osób prowadzących po
zarolniczą działalność (w tym działalność gospodar
czą) tym przychodem jest zadeklarowana kwota:

■■ nie niższa niż 60% prognozowanego przecięt
nego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego 
do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podsta
wy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy 

(w 2014 r. – 2247,60 zł, a w 2015 r. – 2375,40 zł) 
lub 

■■ 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
(w 2014 r. – 504 zł, a w 2015 r. – 525 zł) dla osób 
rozpoczynających działalność, uprawnionych do 
korzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru 
składek. 
Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą 

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom spo
łecznym (np. w związku z posiadaniem innego tytułu 
do ubezpieczenia) i nie przystąpiła do tych ubezpie
czeń dobrowolnie, w składanym oświadczeniu wska
zuje przychód w kwocie, która stanowiłaby podstawę 
wymiaru składek w przypadku objęcia obowiązko
wymi lub dobrowolnymi ubezpieczeniami.

Wykazując przychód uzyskany w poprzednim 
roku kalendarzowym, przedsiębiorca nie powinien 
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sugerować się faktycznym zyskiem wypracowanym 
przez firmę ani przychodem zadeklarowanym do ce
lów podatkowych w dokumentach przekazanych do 
urzędu skarbowego.

Sporządzając oświadczenie o przychodzie, 
przedsiębiorca powinien wskazać własne dane oso

bowe i adresowe, datę i miejscowość wystawienia 
zaświadczenia, numer i symbol przysługującego 
świadczenia, a także nazwę i adres jednostki ZUS 
wypłacającej to świadczenie. W oświadczeniu nale
ży również wskazać okres wykonywania działalno
ści w poprzednim roku rozliczeniowym.

Wzór oświadczenia dla osoby korzystającej z preferencyjnych zasad  
opłacania składek 

Maciej Kołotko Katowice, 28 maja 2015 r.  
ul. Spokojna 4/5
40-230 Katowice
PESEL 59021317354
 
Nr świadczenia: SWPN 78666-8/05
 
                                                               Zakład Ubezpieczeń Społecznych
                                                                 Inspektorat w Katowicach

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w roku rozliczeniowym 2014/2015 prowadziłem pozarolniczą działalność pod nazwą „Security 
Dom – ochrona mienia”. Prowadzenie działalności rozpocząłem od 1 stycznia 2014 r. i korzystam z preferencyj-
nych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Osiągnięty przeze mnie przychód stanowiący podstawę wymiaru tych składek wyniósł:
■■za okres od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 504,00 zł miesięcznie,
■■za okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. – 525,00 zł miesięcznie.
 Maciej Kołotko

Wzór oświadczenia dla osoby opłacającej składki na ogólnych zasadach

Andrzej Rogalski Katowice, 28 maja 2015 r. 
ul. Zielona 8/96
40-230 Katowice
PESEL 58051512354

Nr świadczenia: SWPN 99665-4/04

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych
       Inspektorat w Katowicach

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w roku rozliczeniowym 2014/2015 prowadziłem pozarolniczą działalność pod nazwą „Kosmetix 
Auto – kosmetyka pojazdów”. Prowadzenie działalności rozpocząłem od 1 marca 2010 r. We wskazanym wyżej 
okresie opłacałem składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
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Osiągnięty przeze mnie przychód stanowiący podstawę wymiaru tych składek wyniósł:
■■za okres od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 2247,60 zł miesięcznie,
■■za okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. – 2375,40 zł miesięcznie.

 Andrzej Rogalski

 
Przykład
Andrzej G. od kilku lat prowadzi niewielką firmę 
i podlega z tego tytułu obowiązkowym ubez-
pieczeniom społecznym. W okresie od 1 marca 
2014 r. do 28 lutego 2015 r. firma przyniosła stra-
ty finansowe. Pomimo tego przedsiębiorca powi-
nien wykazać w oświadczeniu składanym do ZUS 
przychód w kwocie, od której zobowiązany był 
w wymienionym okresie opłacać składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym, 
że nie miał on możliwości opłacania składek 
od preferencyjnej podstawy ich wymiaru, skład-
ki te musiał opłacać w poprzednim roku rozlicze-
niowym od podstawy wynoszącej miesięcznie 
2247,60 zł (w okresie marzec – grudzień 2014 r.) 
oraz w kwocie 2375,40 zł (w styczniu i lutym 
2015 r.). W oświadczeniu składanym do ZUS po-
winien więc wskazać przychód za poszczególne 
miesiące w tej wysokości (łącznie 27 226,80 zł).

Osiąganie przychodu  
za granicą

Przy rozliczaniu świadczenia lub zasiłku przed
emerytalnego, w przypadku gdy osoba uprawnio
na do tych świadczeń osiąga przychód za granicą 
w państwie członkowskim UE lub EOG, taki przy
chód przyjmuje się w wysokości faktycznie osią
gniętej, udokumentowanej zaświadczeniem praco
dawcy lub innego podmiotu, właściwego zgodnie 
z ustawodawstwem państwa, w którym ten przy
chód jest osiągany. 

Jeżeli świadczeniobiorca przedłoży wyłącznie 
oświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu, 
organ rentowy zobowiąże go oprócz niezwłoczne
go przedstawienia wymaganego zaświadczenia, 
także wskazania pracodawcy, u którego był zatrud
niony za granicą oraz okresu, w jakim była wyko
nywana ta praca.

W razie braku wskazanego zaświadczenia organ 
rentowy dokona rozliczenia na podstawie przedło

żonego oświadczenia, z tym jednak, że przepro
wadza postępowanie zmierzające do uzyskania 
zaświadczenia potwierdzającego wysokość przy
chodu.

Osoby, które wykonują w państwie członkow
skim inną działalność niż zatrudnienie w ramach 
stosunku pracy (wskazaną w art. 104 ust. 1 ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS), podlegają zgodnie 
z polskimi przepisami ubezpieczeniom społecz
nym, dla potwierdzenia wysokości przychodu skła
dają oświadczenie o wysokości podstawy wymia
ru składek na ubezpieczenia społeczne, od której 
opłacają lub w przypadku niepodlegania obowiąz
kowi ubezpieczenia – opłacałyby składkę zgodnie 
z ustawodawstwem tego państwa.

Rozliczenie przychodu 
świadczeniobiorcy

ZUS rozliczy pracujące osoby uprawnione do za
siłku/świadczenia przedemerytalnego w formie 
rocznej lub miesięcznej – w zależności od tego, 
co będzie dla nich korzystniejsze. Dokonując tej 
pierwszej formy rozliczenia, zastosuje 2 progi za
robkowe:

■■ roczną graniczną kwotę przychodu (30 661,20 zł),
■■ roczną dopuszczalną kwotę przychodu (10 951,20 zł).

Jeśli przychód uzyskany przez osobę uprawnio
ną do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego prze
kroczył roczną kwotę graniczną, ZUS ustali, że 
świadczenie (zasiłek) – w całym rozliczanym okre
sie – podlegało zawieszeniu. Gdy została przekro
czona dopuszczalna kwota przychodu, świadczenie/
zasiłek przedemerytalny podlega odpowiedniemu 
zmniejszeniu. 

Dokonując rozliczenia w formie miesięcznej, 
ZUS porówna kwoty przychodu osiągnięte przez 
osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytal
nego w okresie kolejnych miesięcy roku rozlicze
niowego z miesięcznymi kwotami przychodu: do
puszczalną (912,60 zł) i graniczną (2555,10 zł). 

Na koniec, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń 
była wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia, 
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ZUS ustali kwoty nienależnie pobranych świadczeń 
albo dokona zwrotu kwoty świadczenia, jeżeli kwo
ta wypłaconych świadczeń była niższa od kwoty 
wynikającej z rozliczenia.

Prawo do świadczenia 
przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne przeznaczone jest 
dla osób, które z różnych powodów musiały za
kończyć aktywność zawodową jeszcze przed osią
gnięciem wymaganego wieku emerytalnego. Przy
znanie świadczenia przedemerytalnego zależy od 
spełnienia określonych warunków, które można 
podzielić na dwie grupy: wspólne dla wszystkich 
świadczeń i szczególne, uzależnione m.in. od wie
ku, stażu pracy i przyczyn rozwiązania stosunku 
pracy. 

Warunki wspólne dla wszystkich 
świadczeń 

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, 
która spełnia szczególne warunki wymagane do 
przyznania tego świadczenia, jeżeli:

■■ przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek 
dla bezrobotnych,

■■ nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
■■ w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych 

nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przy
jęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji za
trudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac in
terwencyjnych lub robót publicznych,

■■ złoży wniosek o przyznanie świadczenia przed
emerytalnego w terminie nieprzekraczającym 
30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd 
pracy dokumentu poświadczającego 6mie
sięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobot
nych,

■■ złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrud
nienia, w tym w ramach prac interwencyjnych 
lub robót publicznych albo innej pracy zarobko
wej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wyko
nywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie 
w rozumieniu przepisów ustawy o promocji za
trudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac 
interwencyjnych lub robót publicznych, a wy
konywanie jednej z tych prac ustało po upływie 
6miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych. 

Warunki zindywidualizowane

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysłu
guje osobie, która:

■■ do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosun
ku służbowego z powodu likwidacji lub niewy
płacalności pracodawcy, w rozumieniu przepi
sów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy, u którego była 
zatrudniona lub pozostawała w stosunku służ
bowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, 
ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat 
– mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do 
emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla ko
biet i 25 lat dla mężczyzn, lub

■■ do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosun
ku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promo
cji zatrudnienia, w którym była zatrudniona lub 
pozostawała w stosunku służbowym przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 
55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz po
siada okres uprawniający do emerytury, wyno
szący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla 
mężczyzn, lub

■■ do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprze
rwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące 
pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepi
sów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
i za ten okres opłaciła składki na ubezpiecze
nia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości 
ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – 
mężczyzna i posiada okres uprawniający do eme
rytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet 
i 25 lat dla mężczyzn, lub

■■ zarejestrowała się we właściwym powiatowym 
urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania 
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy po
bieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 
5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do ren
ty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta i 60 lat 
– mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do 
emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla ko
biet i 25 lat dla mężczyzn, lub

■■ do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu prze
pisów ustawy o promocji zatrudnienia, w któ
rym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 
6 miesięcy, posiada okres uprawniający do eme
rytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet 
i 40 lat dla mężczyzn, lub
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■■ do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego roz
wiązanie stosunku pracy lub stosunku służbo
wego z powodu likwidacji lub niewypłacalności 
pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochro
nie roszczeń pracowniczych w razie niewypła
calności pracodawcy, u którego była zatrudnio
na lub pozostawała w stosunku służbowym przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres 
uprawniający do emerytury, wynoszący co naj
mniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
Prawo do świadczenia przedemerytalnego przy

sługuje również:
■■ osobom wymienionym w art. 6 ustawy z 19 czerw

ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawie
rających azbest (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 
ze zm.),

■■ na zasadach wynikających z ustawy z 19 grudnia 
2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w pod
miotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego 
przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569 
ze zm.), oraz pracownikom stoczni,  które zostały 
objęte postępowaniem kompensacyjnym.

Wymagana dokumentacja

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytal
nego można zgłosić w dowolnej formie pisemnej, 
a nawet ustnie do protokołu w organie rentowym. 
Warto jednak skorzystać z formularza opracowane
go przez ZUS (ZUS Rp26), gdyż można być wtedy 
pewnym, że zawiera on wszystkie informacje wy
magane do przyznania świadczenia. 

Do wniosku o świadczenie przedemerytalne na
leży dołączyć określone dokumenty. Oprócz za
świadczenia powiatowego urzędu pracy potwier
dzającego wymienione wyżej okoliczności, będą to:

■■ dokument stwierdzający datę urodzenia,
■■ świadectwo pracy zawierające odpowiednią pod

stawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego bądź inny dokument po
zwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających 
ustanie zatrudnienia,

■■ „Informacja dotycząca okresów składkowych 
i nieskładkowych” (ZUS RP6),

■■ dokumenty potwierdzające przebyte okresy 
składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, 
zaświadczenia, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumentację wymaganą do przyznania świad
czenia przedemerytalnego należy przekazać do jed
nostki ZUS właściwej ze względu na własne miejsce 
zameldowania na pobyt stały. Osoba mieszkająca za 
granicą w państwie, z którym Polska nie podpisała 
umowy międzynarodowej w zakresie ubezpieczeń 
społecznych, powinna skierować dokumentację do 
oddziału ZUS właściwego ze względu na ostatnie 
miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce. Je
śli natomiast mieszka w państwie „umownym” (np. 
na terytorium jednego z państw członkowskich Unii 
Europejskiej), może złożyć dokumentację w jedno
stce realizującej umowy międzynarodowe wyzna
czonej przez Prezesa ZUS (wykaz tych jednostek 
można znaleźć na stronie internetowej ZUS).

 ■

Podstawa Prawna:
ff art. 2, art. 5–6b ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 170; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1682),
ff art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1682),
ff art. 6, 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121),
ff § 1–3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1967),
ff komunikat Prezesa ZUS z 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopusz-
czalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytal-
nych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. z 2014 r. poz. 159).

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

marek.skalkowski@infor.pl
najciekawsze tematy opiszemy na łamach czasopisma.

C Z E K A M Y  NA   T WO J E   P R O P O Z YC J E
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W nr. 10/2015 Serwisu PP książka 
„Zatrudnianie i zwalnianie pracowników 
w praktyce”, a w niej m.in.:

PolEcaMY

Serwis PP na 12 miesięcy  

1399 zł brutto

Serwis PP na 3 miesiące  

455 zł brutto

Rachunkowość Budżetowa plus iRB Platforma 
Rachunkowości Budżetowej i prawa pracy  
na 12 miesięcy

998 zł brutto

Rachunkowość Budżetowa plus PoRaDnik 
Rachunkowości Budżetowej na 12 miesięcy

998 zł brutto

PREnuMERata 2015

PolEcaMY koMPlEtY:

  jakich danych można żądać od kandydata 
do pracy,

  co powinien zawierać kwestionariusz osobowy 
pracownika,

  jak prawidłowo określić przyczynę 
wypowiedzenia,

  kiedy pracownikom nie przysługuje ochrona 
przedemerytalna.



  Czytaj porady 
  Sprawdzaj zmiany w przepisach
  Oglądaj wideoporady
  Dzwoń do Teleporadni

w sieci

Naj!epsze 
praktyki

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 212 07 30, e-mail: doradca@inforlex.pl
BEZPŁATNA PREZENTACJA: www.inforlex.pl/prezentacja

INFORorganizer  INFORLEX 
Połączenie, które daje więcej korzyści w wygodnej formule.
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  zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich,

  nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy, 
tzw. e-zwolnienia,

  ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce,

  udzielanie urlopów wypoczynkowych i naliczanie 
wynagrodzenia za urlop.

Bądź na Bieżąco!
P r a k t yc z n y  D W U t yG O D n I k  s łU ż b  k a D r O W yc h

tematy, o których będziemy pisać 
w najbliższych numerach Serwisu Prawno-Pracowniczego:


