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dla Prenumeratorów Ściąga Kadrowego

Należności ustalane  
jak wynagrodzenie urlopowe  
lub ekwiwalent za urlop

Rodzaj należności Sposób ustalania Podstawa prawna

1 2 3

Wynagrodzenie za czas po-
zostawania bez pracy przy-
znane przez sąd pracowni-
kowi przywróconemu do 
pracy 

Podstawę wymiaru na-
leży ustalać jak ekwi-
walent za urlop. Na-
leżność w  wysokości 
wynagrodzenia za je-
den dzień lub jego wie-
lokrotność należy obli-
czyć dzieląc podstawę 
wymiaru przez współ-
czynnik urlopowy, 
a  następnie mnożąc 
przez liczbę dni pracy, 
za które ustalana jest ta 
należność 

■  art. 47 i art.  57 § 1 i § 2 k.p. 
– Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 
ost.zm. Dz.U. z  2013  r., 
poz. 896

■  §  1 pkt  1 rozporządzenia 
w  sprawie ustalania wyna-
grodzeń – Dz.U. z  1996  r. 
Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. 
z 2003 r. Nr 230, poz. 2292

Wynagrodzenie za czas do 
rozwiązania umowy o  pra-
cę, jeżeli został zastosowany 
okres wypowiedzenia krót-
szy od wymaganego 

Jak wyżej ■  art. 49 k.p.
■  §  1 pkt  2 rozporządzenia 

w  sprawie ustalania wyna-
grodzeń

Kara pieniężna za jedno 
przekroczenie i  za każdy 
dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy 

Jak wyżej ■  art. 108 § 3 k.p.
■  § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządze-

nia w  sprawie ustalania wy-
nagrodzeń

Odszkodowanie przysługu-
jące pracownikowi z  tytułu 
skróconego okresu wypo-
wiedzenia umowy o  pracę 
zawartej na czas nieokre-
ślony

Podstawę wymiaru na-
leży ustalać jak ekwi-
walent za urlop. Na-
leżność ustala się bez 
stosowania współczyn-
nika ekwiwalentowe-
go w  przypadku, gdy 

■ art. 361 § 1 k.p.
■  § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządze-

nia w  sprawie ustalania wy-
nagrodzeń
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I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

>> zmiany prawa, urlop wychowawczy, opieka nad dzieckiem

1.  Od 1 września 2013 r. budżet państwa 
sfinansuje składki za osoby opiekujące się 
małymi dziećmi 

Osoby, które przerwą wykonywanie działalności gospodarczej lub umo-
wy zlecenia, aby opiekować się małym dzieckiem, będą w tym czasie 
objęte ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi i zdrowotnym. Budżet 
państwa opłaci też składki za osoby, które przed rozpoczęciem opieki 
nie wykonywały żadnej działalności zarobkowej.

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały finansowanie przez budżet państwa 
składek ubezpieczeniowych wyłącznie za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, 
a więc za pracowników. Pozostałe osoby, w tym również te, które z powodu konieczności 
sprawowania opieki nad dzieckiem musiały przerwać wykonywanie działalności gospodar-
czej czy umowy zlecenia, mogły wyłącznie dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń i opła-
cać za siebie składki.

Od 1 września 2013 r. z ochrony ubezpieczeniowej mogą skorzystać niebędące pracow-
nikami osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem własnym, dzieckiem swojego małżonka lub 
dzieckiem przysposobionym.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców i zleceniobiorców 
Ustawa zmieniająca inaczej uregulowała zasady podlegania ubezpieczeniom w okresie 

sprawowania opieki nad dzieckiem w odniesieniu do osób, które:
 ■  mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed okresem sprawo-

wania tej opieki oraz 
 ■  były ubezpieczone krócej lub w ogóle nie podlegały wcześniej ubezpieczeniom.

Z pierwszej grupy osób ustawodawca objął ochroną ubezpieczeniową przede wszystkim 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli działalność tę prowadzili na te-
rytorium Polski co najmniej przez 6 miesięcy przed rozpoczęciem sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem i z tego powodu zaprzestali jej prowadzenia albo zawiesili jej wykony-
wanie na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podlegają obowiązko-
wym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Nowelizacja objęła obowiązkiem ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnym rów-
nież inne grupy osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, a wykonujących wcześniej okre-
śloną działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Należą do nich prze-
de wszystkim osoby, które przez okres co najmniej 6 miesięcy prowadziły inną niż określona 
w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność, o której 
mowa w art. 8 ust. 6 ustawy systemowej, i zaprzestały jej prowadzenia z powodu sprawowania 
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opieki nad dzieckiem. Chodzi m.in. o twórców i artystów, osoby prowadzące działalność 
w zakresie wolnego zawodu, a także wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Kolejną grupą objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami są osoby, które z powodu spra-
wowania opieki nad dzieckiem zaprzestały wykonywania pracy na podstawie umowy agencyj-
nej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli wcześniej wykonywały taką pracę 
co najmniej przez 6 miesięcy.

Podobnie jak osoby wykonujące pozarolniczą działalność lub jedną z wymienionych umów 
cywilnoprawnych, obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowym i zdrowotnym zo-
stały objęte osoby współpracujące z nimi przy wykonywaniu takiej działalności przez okres 
co najmniej 6 miesięcy, jeżeli musiały zaprzestać tej współpracy z powodu sprawowania oso-
bistej opieki nad dzieckiem. Dotyczy to małżonka, dzieci własnych, dzieci drugiego małżon-
ka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, 
którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami prowadzącymi wymie-

nioną działalność zarobkową.
Obowiązkowymi ubezpieczeniami emery-

talno-rentowym i zdrowotnym z tytułu spra-
wowania osobistej opieki nad dzieckiem 
zostały również objęte osoby duchowne, 
podlegające wcześniej z tego tytułu ubez-
pieczeniom społecznym przez okres co naj-
mniej 6 miesięcy.

Ustawa precyzuje, kiedy wymienione grupy osób spełnią warunek co najmniej 6-miesięcz-
nego prowadzenia pozarolniczej działalności, wykonywania pracy w ramach jednej z wymie-
nionych umów cywilnoprawnych, współpracy przy takiej działalności lub bycia osobą du-
chowną. Warunek ten uznaje się za spełniony wtedy, gdy:
 ■  przez okres co najmniej 6 miesięcy osoby te podlegały nieprzerwanie ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z wymienionych tytułów,
 ■  okres ten przypada bezpośrednio przed rozpoczęciem osobistego sprawowania opieki 

nad dzieckiem oraz
 ■  w okresie tym opłacały składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

PRZYKŁAD
Hanna K. nieprzerwanie od 8 miesięcy prowadzi działalność gospodarczą i podlega 
z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 paździer-
nika 2013 r. zamierza zawiesić działalność na 12 miesięcy, gdyż chciałaby zająć się opie-
ką nad 2-letnim dzieckiem. W związku z tym, że spełniła warunek podlegania ubezpie-
czeniom z tytułu wykonywania działalności pozarolniczej co najmniej przez 6 miesięcy, 
w okresie zawieszenia tej działalności zostanie objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami 
emerytalnym, rentowymi i zdrowotnym, a budżet państwa sfinansuje za nią składki na 
te ubezpieczenia.

UWAGA!
Od 1 września 2013 r. budżet państwa opłaca 
składki m.in. za przedsiębiorców i zleceniobior-
ców sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. 
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PRZYKŁAD
Magda J. w okresach od stycznia do marca oraz od czerwca do sierpnia 2013 r. podle-
gała ubezpieczeniom z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Od 1 września 2013 r. mu-
siała zrezygnować z tej działalności zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad 
1,5-roczną córką. Z tym dniem zleceniodawca wyrejestrował ją z ubezpieczeń. W związ-
ku z tym, że bezpośrednio przed rozpoczęciem opieki nie podlegała ubezpieczeniom 
z tytułu wykonywania umowy zlecenia nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy, 
w okresie sprawowania tej opieki zostanie objęta wyłącznie obowiązkowym ubezpiecze-
niem emerytalnym. Budżet państwa nie sfinansuje za nią składek rentowej i zdrowotnej.

Składki tylko wtedy, gdy nie ma innego tytułu ubezpieczenia
W pewnych przypadkach osoby, które – zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej 

– spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi i ubezpieczeniem 
zdrowotnym z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, nie mogą skorzystać z takiej 
ochrony. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy osoby te mają jednocześnie inny 
tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych lub ustalone prawo do 
emerytury lub renty. Wymienione osoby nie mają ponadto prawa do sfinansowania im 
przez budżet państwa składek emerytalnych i rentowych, jeżeli z takich uprawnień (z ty-
tułu przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku macierzyńskiego czy 
z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem wprowadzonego omawianą nowelizacją) ko-
rzysta drugi z rodziców. Ustawa precyzuje również, że w przypadku, gdy jedno z rodzi-
ców przebywa na urlopie wychowawczym, a drugie spełnia warunki do objęcia ubezpie-
czeniem zgodnie z regulacjami, które weszły w życie od 1 września 2013 r., prawo do 
finansowania składek z budżetu państwa przysługuje rodzicowi korzystającemu z urlo-
pu wychowawczego.

Dla nieaktywnych zawodowo tylko składka emerytalna
Nowelizacja objęła ochroną ubezpieczeniową osoby, które nie spełniają wymienionych 

wcześniej warunków dotyczących podlegania ubezpieczeniom z określonych tytułów bez-
pośrednio przez rozpoczęciem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dotyczy to 
zarówno osób, które podlegały tym ubezpieczeniom przez okres krótszy niż 6 miesięcy, 
jak również osób dotychczas w ogóle nieubezpieczonych. Ustawa przewiduje dla nich 
węższy zakres ubezpieczeń. Budżet państwa będzie finansował za te osoby wyłącznie 
składki na ubezpieczenia emerytalne. Nie będą one natomiast podlegały obowiązkowym 
ubezpieczeniom rentowym oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Tak jak w przypadku osób ubezpieczonych co najmniej przez 6 miesięcy przed okresem 
sprawowania opieki, również w odniesieniu do osób, które tego warunku nie spełniają, nowe 
przepisy określają, w jakich przypadkach nie jest możliwe objęcie ich obowiązkowym ubez-
pieczeniem emerytalnym z tytułu opieki nad dzieckiem. Ubezpieczenie to nie przysługuje 
przede wszystkim wówczas, gdy osoby te mają inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych lub ustalone prawo do emerytury lub renty. Ponadto wymienio-
ne osoby nie mają prawa do finansowania składek emerytalnych i rentowych przez budżet 
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państwa, jeśli drugi z rodziców korzysta już z takich uprawnień (np. z tytułu przebywania na 
urlopie wychowawczym).

Maksymalny okres finansowania składek
Z tytułu ochrony ubezpieczeniowej osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem 

obowiązuje maksymalny okres finansowania składek przez budżet państwa. Ustawodawca 
skorzystał w tym przypadku z rozwiązań przewidzianych w Kodeksie pracy dla pracowników 
przebywających na urlopach wychowawczych. I tak, osoby te mogą być objęte ubezpiecze-
niami przez okres sprawowania opieki, ale maksymalnie przez 3 lata i nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez dziecko 4. roku życia. Prawo do dłuższego finansowania składek przysługuje 
osobom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem, które z powodu stanu zdrowia po-
twierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga 
osobistej opieki przez okres dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku składki mogą być finan-
sowane maksymalnie przez 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia. Podobnie jak urlop wychowawczy, także okres osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem, w którym przysługuje prawo do opłacania składek przez budżet państwa, może 
być wykorzystany w całości lub maksymalnie w 4 częściach. W tym celu wprowadzono odpo-
wiednie zmiany do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Obecnie przedsiębiorca 
niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 
6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie tej działalności na taki okres, w którym będzie miał 
prawo do finansowania składek emerytalnej, rentowej i zdrowotnej (a zatem odpowiednio 
na 3 lata lub na 6 lat). Maksymalny okres zawieszenia działalności może być wykorzystany 
przez przedsiębiorcę w całości lub nie więcej niż w 4 częściach, przy czym prawo do za-

wieszenia wykonywania działalności gospo-
darczej z tego tytułu przysługuje na każde 
dziecko odrębnie.

Maksymalny okres opłacania składek 
za osoby sprawujące osobistą opiekę nad 
dzieckiem oraz zasady podziału tego okresu 
obowiązują zarówno w stosunku do osób, 
które spełniają warunki do objęcia obowiąz-

kowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, jak 
i w odniesieniu do osób opiekujących się dziećmi, które mogą być z tego tytułu objęte jedy-
nie ubezpieczeniem emerytalnym. 

Różna podstawa wymiaru składek
Zróżnicowano podstawę wymiaru składek dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem. 

Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy, w związku z wykony-
waną pracą bezpośrednio przed rozpoczęciem opieki, opłacają składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru wynoszącej 60% prognozowanego przeciętne-
go wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej pod-
stawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. W przypadku zleceniobiorców i osób 

UWAGA!
Od 1 września 2013 r. maksymalny okres zawiesze-
nia działalności  na opiekę nad dzieckiem może być 
wykorzystany przez przedsiębiorcę w całości lub nie 
więcej niż w 4 częściach.
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wykonujących inne umowy cywilnoprawne przewidziane w ustawie, podstawa ta nie może 
być wyższa niż przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalen-
darzowych poprzedzających okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może 
być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Inaczej jest ustalana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 
duchownych sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z nowymi przepisami, skład-
ki emerytalna i rentowa opłacane są za te osoby od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Inna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne została przewidziana dla 
osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, które w ogóle nie posiadają stażu ubezpiecze-
niowego lub legitymują się stażem krótszym niż 6 miesięcy. W takim przypadku podstawa 
ta zawsze jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Dokonano jednocześnie zmian w dotych-
czasowych zasadach ustalania podstawy wy-
miaru składek dla osób przebywających na 
urlopach wychowawczych. Podobnie jak 
w przypadku osób podlegających ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 
podstawa ta wynosi 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocz-
nej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy (a nie jak dotychczas w poprzed-
nim kwartale). Podstawa ta będzie obowiązywała przez cały rok kalendarzowy. Tak jak do-
tychczas, podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym 
nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 mie-
sięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Jednocześnie nie może być ona niższa 
od 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Zmienił się również sposób ustalania maksymalnej podstawy wymiaru składek dla osób 
podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Od 1 stycznia 2014 r. podstawa 
ta nie będzie mogła być wyższa niż 250% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia na dany rok kalendarzowy (a nie jak dotychczas – przeciętnego wynagrodzenia 
w poprzednim kwartale). 

Niezbędne dokumenty
Płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne osób sprawujących 

osobistą opiekę nad dzieckiem jest ZUS. Organ ten dokonuje zgłoszenia i wyrejestrowania 
z ubezpieczeń wymienionych osób. 

W celu dokonania zgłoszenia przez ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz 
zdrowotnego (albo wyłącznie do ubezpieczenia emerytalnego) osoba sprawująca osobistą 
opiekę nad dzieckiem musi złożyć oświadczenie o zamiarze podlegania tym ubezpieczeniom, 
wskazując w nim następujące dane:
 ■  własne imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie nadano jej numeru PESEL 

– serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

UWAGA!
Za osoby, które w ogóle nie posiadają stażu ubez-
pieczeniowego, a sprawują opiekę nad dzieckiem, 
budżet państwa opłaci składki od 75% minimalne-
go wynagrodzenia za pracę.
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 ■  miejsce zamieszkania,
 ■  dzień rozpoczęcia i zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 ■  imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia,
 ■  informację o ostatnim okresie ubezpieczenia,
 ■  informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z uprawnień do fi-

nansowania składek przez budżet państwa w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem.

W przypadku gdy dane wskazane w oświadczeniu ulegną zmianie, osoba sprawująca 
opiekę jest zobowiązana zawiadomić o tym ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. Wraz 
z omawianym oświadczeniem osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem musi przedłożyć skró-
cony odpis aktu urodzenia dziecka oraz orzeczenie o jego niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności (jeśli takie orzeczenie zostało wydane).

Objęcie ubezpieczeniem osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem następuje od 
dnia wskazanego w złożonym w ZUS oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż od dnia jego 
złożenia. Ustanie ubezpieczeń następuje od dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień 
zakończenia sprawowania opieki. 

230bb5de-3351-487f-be38-031f48a98b35

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1, art. 4–5, art. 8 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie-

których innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 983 

 ● art. 4, art. 6, art. 18, art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983

Maria Gałecka –  prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa 
ubezpieczeń społecznych, wykładowca, autorka wielu publikacji 

>> zmiany prawa, zasiłek chorobowy, ubezpieczenie chorobowe, przedsiębiorca

2.  Dla niektórych ubezpieczonych 
zasiłek chorobowy na nowych zasadach 

W zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przy-
padku niezdolności do pracy powstałej przed upływem pełnego miesią-
ca kalendarzowego przedsiębiorcy będą traktowani jak pracownicy. Po 
spełnieniu ustawowych warunków podstawą wymiaru przysługującego 
im zasiłku będzie bowiem pełna zadeklarowana kwota, nieograniczona 
do faktycznie przepracowanych dni. 

Zmiany dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych zasiłków są 
efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2012 r. (sygn. akt P 12/10). Chodzi 



I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 9(48) 

o przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich 
dla osób niebędących pracownikami, ubezpieczonych krócej niż 1 miesiąc. Celem ustawy 
jest zrównanie w prawie do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego ubezpieczonych niebę-
dących pracownikami z osobami będącymi pracownikami.

W orzeczeniu Trybunał uznał zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla przedsię-
biorców za niezgodne z konstytucją. Chodzi o przedsiębiorców, których dobrowolne ubez-
pieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzone było – bezpośrednio 
albo z krótką przerwą – ubezpieczeniem z innego tytułu, w szczególności z tytułu pozosta-
wania w stosunku pracy.

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla ubezpieczonych innych niż pracownicy 
w przypadku choroby w pierwszym niepełnym miesiącu ubezpieczenia 

Ubezpieczeni Wysokość podstawy wymiaru świadczenia 
chorobowego

dla których określono najniższą podstawę wy-
miaru składek, tj.:

 ■ ubezpieczeni wykonujący pracę na podsta-
wie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosu-
je się przepisy dotyczące zlecenia, deklaru-
jących dochód do podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie chorobowe,

 ■ osoby współpracujące z osobami wykonu-
jącymi pracę na podstawie umowy agen-
cyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umo-
wy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, 

 ■ ubezpieczeni prowadzący pozarolniczą 
działalność oraz osoby z nimi współpracu-
jące, 

 ■ duchowni

najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym po-
wstało prawo do zasiłku, po odliczeniu równowar-
tości 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubez-
pieczenie

wykonujący pracę na podstawie umowy agen-
cyjnej lub umowy zlecenia

kwota przychodu określona w umowie przypadająca 
na pierwszy miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia, po 
odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy 
wymiaru składki na to ubezpieczenie, a jeżeli kwota 
ta w umowie nie została określona, kwota przecięt-
nego miesięcznego przychodu innych ubezpieczo-
nych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub 
podobne umowy

będący członkami rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych

przeciętny miesięczny przychód innych członków spół-
dzielni za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku

osoby wykonujące pracę nakładczą przeciętny miesięczny przychód osób wykonujących 
pracę nakładczą na rzecz danego płatnika składek 
za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku
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Trybunał zwrócił uwagę, że osoby te zmieniając tytuł do ubezpieczenia chorobowego 
przy ustalaniu wysokości należnych im zasiłków są traktowane tak, jakby przystępowały do 
tego ubezpieczenia po raz pierwszy. W odniesieniu do przedsiębiorców nie był stosowany 
art. 37 ust. 1 ustawy chorobowej, co oznaczało, że jeżeli przedsiębiorca podlegał ubezpie-
czeniu chorobowemu przez niepełny miesiąc, otrzymywał zasiłek obliczany od faktycznego 
przychodu, bez uzupełnienia. Natomiast pracownikom prawo gwarantuje, że w przypadku, 
gdy ich niezdolność do pracy powstaje przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 
ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie za cały mie-
siąc, choć faktycznie pracownik przepracował tylko jego część. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności od 11 lipca 2013 r. 
i od tego dnia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne w lipcu stanowiła kwota 1509,06 zł (2227,80 zł : 31 dni = 71,86 zł; 71,86 zł x 21 dni 
= 1509,06 zł). W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2013 r. przedsiębiorca był 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Zachorował 19 sierpnia 2013 r. Ma wyma-
gany okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ przerwa między obec-
nym a poprzednim ubezpieczeniem nie przekroczyła 30 dni. Podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego ZUS wyliczył z przychodu za pierwszy niepełny miesiąc ubezpieczenia, 
tj. z lipca 2013 r. w wysokości 1302,17 zł, tj. 1509,06 zł – (1509,06 zł x 13,71%).

Po zmianach, gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego miesiąca ka-
lendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął 
się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przy usta-
leniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy stosować odpowiednio art. 37 ustawy 
zasiłkowej. Oznacza to, że podstawą wymiaru zasiłku w przypadku ubezpieczonych niebę-
dących pracownikami będzie pełna zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru 
składek, nieograniczona do faktycznie przepracowanych dni w miesiącu.

Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru dotyczy również innych zasiłków wypłacanych na 
podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, tj. świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego i zasiłku macierzyńskiego.

Zmiany wprowadzone nowelizacją wejdą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca 
następującego po miesiącu ogłoszenia. 

eaa66ded-9fa6-477e-8402-1741a9062a69

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3 ust. 4, art. 37 ust. 1, art. 49 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 747

 ● ustawa z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa – w dniu oddania tego numeru do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw

Bogusław Nowakowski  –  praktyk z 25-letnim stażem w dziale świadczeń krótkotermi-
nowych, autor licznych publikacji prasowych
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8 sierpnia 2013 r. 

1.1.  Ekwiwalent za urlop dla nauczycieli szkół wyższych 
ustalany jak wynagrodzenie urlopowe

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w zakresie, w jakim przy ustalaniu ekwiwalentu za okres niewykorzystanego 
urlopu wypoczynkowego obliczonego w stosunku do składników wynagrodzenia określo-
nych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości, nakazuje obliczanie tego ekwiwalentu 
przyjmując za podstawę dni kalendarzowe jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji.
Wspomniany przepis rozporządzenia dotyczący zasad ustalania ekwiwalentu za urlop 
(§ 7 ust. 1) nie gwarantuje bowiem, że wysokość ekwiwalentu zawsze będzie odpowia-
dała wysokości wynagrodzenia za urlop, a przez to także wysokości wynagrodzenia, 
jakie uzyskałby nauczyciel akademicki, gdyby w tym czasie pracował. Zasady ustalania 
ekwiwalentu nie uwzględniają tym samym wskazań z art. 153 ust. 2 i art. 133 ust. 6 usta-
wy o szkolnictwie wyższym.
Niekonstytucyjny przepis traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od 
dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2013 r., sygn. akt P 53/11 – Dz.U. z 8 sierp-
nia 2013 r., poz. 904

23 sierpnia 2013 r.

1.2.  Planowanie pracy w tej samej dobie pracowniczej 
zgodne z przepisami

Od 23 sierpnia 2013 r. rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpo-
czynania pracy w dniach będących dla pracownika dniami pracy (ruchomy czas pracy). 
Ponadto odpracowanie prywatnych zwolnień od pracy nie będzie powodowało obo-
wiązku wypłaty dodatkowej rekompensaty za ten czas. Po zmianach wszyscy praco-
dawcy otrzymali też możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych czasu pracy do 
12 miesięcy (pod ustawowymi warunkami). 
Ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach 
zawodowych – Dz.U. z 8 sierpnia 2013 r., poz. 896

1. Zmiany prawa – weszły w życie 25.07–24.08.2013 r.
Na podstawie aktów prawnych opublikowanych od 25 lipca do 24 sierpnia 2013 r.

2. Najnowsze orzecznictwo
2.1.  Przepisy prawa pracy nie zawsze działają na korzyść 

pracownika
Nie stosuje się generalnej zasady działania przepisów prawa pracy na korzyść pracownika, 

gdy daną kwestię regulują przepisy zakładowego prawa pracy o charakterze równorzędnym 
(np. porozumienia zbiorowe i układy zbiorowe albo regulaminy i statuty itp.). Wówczas należy 
stosować ogólne reguły wykładni, z których mogą wynikać niekorzystne – ale zgodne z pra-
wem – skutki dla pracowników (wyrok Sądu Najwyższego z 3 lipca 2013 r., sygn. akt I PK 62/13).
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Barbara S. była zatrudniona w spółce kolejowej P., której zarząd zdecydował o przepro-
wadzeniu zwolnień grupowych. W spółce obowiązywał układ zbiorowy pracy przewidujący 
wydłużone okresy wypowiedzenia w przypadkach wypowiedzeń dokonywanych z przyczyn 
dotyczących pracodawcy. Okresy te były uzależnione od stażu pracy na kolei i wynosiły: 4 mie-
siące – w przypadku udokumentowania minimum 15 lat pracy oraz 6 miesięcy – w przypad-
ku udokumentowania minimum 20 lat pracy. Jednocześnie zawarto porozumienie zbiorowe 
w sprawie zwolnień grupowych. Zgodnie z postanowieniami tego porozumienia, pracownicy, 
którzy za porozumieniem stron rozwiążą umowy o pracę, otrzymają 15 tys. zł z tytułu tzw. za-
chęty. Niezależnie od tego pracownikowi, który skorzystał z takiego rozwiązania, spółka wy-
płacała równowartość wynagrodzenia za okres potencjalnego wypowiedzenia (nie więcej niż 
kwotę 3-miesięcznego wynagrodzenia) oraz odprawę zgodnie z przepisami ustawy o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Barbara S. rozwiązała umowę o pracę za porozumieniem stron i otrzymała 15 tys. zł „za-
chęty”, wynagrodzenie za 3 miesiące wypowiedzenia i odprawę z tytułu zwolnień grupowych. 
Pozwała jednak pracodawcę o wyrównanie jej wynagrodzenia. Legitymowała się bowiem 
23-letnim stażem pracy, co dawało jej prawo do 6-miesięcznego wynagrodzenia. Zażądała 
od pracodawcy wyrównania w wysokości 11 tys. zł z tytułu brakującego, jej zdaniem, wyna-
grodzenia za 6-miesięczny okres wypowiedzenia.

Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego 
Sąd I instancji uwzględnił powództwo Barbary S. i zasądził od pozwanego pracodawcy 

wynagrodzenie na jej rzecz. Sąd II instancji oddalił apelację pracodawcy, a Sąd Najwyższy 
uchylił wszystkie orzeczenia i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy w I instancji.

Uzasadniając orzeczenie Sąd Najwyższy wskazał, że w sprawie mamy do czynienia z kolizją 
przepisów dwóch aktów: zakładowego prawa pracy – układu zbiorowego pracy i porozumienia 
zbiorowego, tj. porozumienia zawieranego na podstawie ustawy o szczególnych zasadach roz-
wiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W przypadku kolizji ak-
tów o charakterze równorzędnym nie można stosować zasady działania prawa pracy na korzyść 
pracownika, zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy. Wynika to z tego, że art. 9 § 2 Kodeksu pracy 
nie różnicuje statusu porozumień zbiorowych i układów zbiorowych, traktując je jako równo-
rzędne. Zdaniem sądu, w tym przypadku należy stosować reguły wykładni właściwe dla aktów 
prawnych, takie jak: przepis szczególny uchyla przepis ogólny (lex specialis derogat legi gene-
rali), przepisy wprowadzone później uchylają wcześniejsze (lex posterior derogat legi priori) itp.

Niezależnie od tego SN wskazał, że w opisanym stanie faktycznym wątpliwości budzi 
samo porozumienie stron, gdyż reguły zawarte w porozumieniu wskazują raczej na wypo-
wiedzenie. Tę kwestię powinien jednak rozstrzygnąć sąd po ponownym rozpoznaniu sprawy.

Wnioski z orzeczenia
Jeżeli tę samą kwestię, np. płacową czy dotyczącą warunków pracy, reguluje akt prawa 

pracy o charakterze równorzędnym (np. regulamin i statut, układ zbiorowy pracy i porozu-
mienie zbiorowe), to wówczas nie będzie obowiązywać przepis korzystniejszy dla zatrudnio-
nych, ale ten, który powinien wejść w życie w danym momencie, albo ten, który szczegóło-
wo reguluje daną kwestię (np. gdy przepis porozumienia wszedł w życie niedawno, a układ 
zbiorowy pracy obowiązuje od 20 lat). 

Michał Culepa –  prawnik, specjalista ds. zatrudnienia, szkoleniowiec, autor wielu 
publikacji z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń
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  Problem   Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu wykonuje pracę od poniedziałku do piątku 
przez 4 godziny. W 4 kolejne soboty pracował przez 1 godzinę. Czy taką pracę należy mu 
zrekompensować? Jeżeli tak, to w jaki sposób? 

  Odpowiedź  Tak. Za pracę w soboty (w dniach wolnych wynikających z przeciętnie 5-dniowego ty-
godnia pracy) pracownikowi należy udzielić dni wolnych bez względu na czas przepracowany w 
tych dniach do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie ma możliwości udzielenia dni wolnych w 
tym terminie, pracownikowi należy wypłacić normalne wynagrodzenie za pracę w soboty. 

Uzasadnienie   W stosunku do każdego pracow-
nika, w tym także zatrudnionego na część eta-
tu, pracodawca ma obowiązek przestrzegania 
zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. 
Jeżeli pracownik zatrudniony na 1/2 etatu przy-
chodzi do pracy codziennie od poniedziałku do 
piątku na 4 godziny, a dodatkowo pracuje w so-
botę, to należy wyznaczyć mu jeden dodatko-
wy dzień wolny w obowiązującym u pracodawcy 
okresie rozliczeniowym. 

Udzielony pracownikowi dzień wolny re-
kompensuje mu pracę w tym dniu tylko w 
granicach dobowej normy czasu pracy, czyli 
do 8 godzin. Natomiast praca powyżej 8 go-
dzin jest pracą w godzinach nadliczbowych 
dobowych i dlatego powinna zostać zrekom-
pensowana pracownikowi jako praca w go-
dzinach nadliczbowych, tzn. dodatkiem do 
wynagrodzenia albo czasem wolnym od pracy. 
Dodatek za pracę nadliczbową dobową w takim 

dniu wynosi 50% wynagrodzenia (za pracę 
w nocy pracownikowi przysługuje dodatek 
w wysokości 100% wynagrodzenia).

W przypadku gdy udzielenie dnia wolnego 
nie jest możliwe, a praca w tym dniu spowodu-
je przekroczenie przeciętnie 40-godzinnej ty-
godniowej normy czasu pracy w okresie rozli-
czeniowym, to dojdzie do pracy nadliczbowej. 
Pracodawca będzie miał wtedy obowiązek wy-
płaty, oprócz normalnego wynagrodzenia, do-
datku w wysokości 100% wynagrodzenia. Jeżeli 
nieudzielenie dnia wolnego nie spowoduje 
przekroczenia normy średniotygodniowej, to 
za pracę w tym dniu pracownikowi będzie przy-
sługiwało tylko normalne wynagrodzenie, bez 
dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 151 § 1, art. 1511–1513 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 896
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>> zmiany prawa, czas pracy, rozliczanie czasu pracy

1. Rozliczanie czasu pracy na nowych zasadach
Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy mogą bardziej elastycznie planować czas 
pracy pracowników. Zyskali bowiem m.in. możliwość wydłużenia okresu 
rozliczeniowego do 12 miesięcy i wprowadzenia ruchomego czasu pracy. 

Pracodawcy mogą stosować takie rozwiązania, ale pod pewnymi warunkami. Przykładowo, 
w zakresie wprowadzenia ruchomego czasu pracy muszą mieć zgodę organizacji związko-
wej, a w przypadku jej braku – przedstawiciela pracowników. 

Wydłużony okres rozliczeniowy
Przed nowelizacją przepisów długość okresu rozliczeniowego była zróżnicowana w za-

leżności od systemu czasu pracy pracownika. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu roz-
liczeniowego było możliwe w systemie podstawowym, przerywanym i zadaniowym, ale tyl-
ko wtedy, gdy przemawiały za tym nietypowe warunki organizacyjne lub techniczne mające 
wpływ na przebieg procesu pracy.

Zgodnie z nowymi zasadami, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione:
 ■ przyczynami obiektywnymi lub 
 ■ technicznymi, lub 
 ■ dotyczącymi organizacji pracy, 

okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zacho-
waniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129 

§ 2 Kodeksu pracy, dalej k.p.). Nie w każdej zatem sytu-
acji pracodawca będzie mógł dowolnie, według uznania 
wprowadzić wydłużony okres rozliczeniowy. 

W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, gdy poszczególne ustawowe przesłanki wystą-
pią łącznie – jedna może pozostawać w związku przyczynowym z drugą. Z punktu widzenia 
możliwości wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego wystarczające jest, aby wy-
stępowała tylko jedna kategoria przyczyn. Problematyczną kwestią może być posłużenie się 
przez ustawodawcę zwrotem „przyczyny”, a zatem więcej niż jedną. Może w związku z tym po-

wstać wątpliwość, czy możliwe będzie wprowa-
dzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego, 
jeżeli wystąpi jeden czynnik należący do dane-
go rodzaju, czy muszą być przynajmniej dwa. 
Zakładając jednak racjonalność ustawodawcy 
i cel ustawy, można przyjąć, że wystarczającym 
powodem uzasadniającym wprowadzenie prze-
dłużonego okresu rozliczeniowego będzie wy-
stąpienie jednej przyczyny. 

UWAGA!
Należy uznać, że wystarczającym powodem uzasad-
niającym wprowadzenie przedłużonego okresu roz-
liczeniowego będzie wystąpienie jednej przyczyny 
– obiektywnej lub technicznej albo dotyczącej or-
ganizacji pracy.

Zobacz wideoszkolenie „Zmiany w czasie pracy 
od 23 sierpnia 2013 r.” dostępne 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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Przyczyny techniczne i organizacyjne stanowią konkretny powód uzasadniający wprowa-
dzenie dłuższego okresu rozliczeniowego, który można rzetelnie uzasadnić. Problem może 
jednak powstać w związku z „przyczynami obiektywnymi”, które występując samoistnie sta-
nowią podstawę do wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Posługując się ta-
kim zwrotem ustawodawca spowodował, że w praktyce trudne będzie przeprowadzenie oce-
ny, czy występujący u pracodawcy stan faktyczny jest przyczyną obiektywną uzasadniającą 
wprowadzenie np. 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Dodatkowo należy zauważyć 
brak jakichkolwiek ustawowych kryteriów pozwalających na dokonywanie kwalifikacji, na ile 
faktycznie występują przyczyny obiektywne.

Analizując art. 129 § 2 k.p. warto też zwrócić uwagę na budzący wątpliwości zapis: „przy 
zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”. Powstaje 
bowiem pytanie, jaki jest jego zakres. Zgodnie z art. 14 k.p., pracownik ma prawo do wypo-
czynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach 
wypoczynkowych. Artykuł 15 k.p. stanowi, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pra-
cownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przywołane zasady są omówione w prze-
pisach szczegółowych dotyczących czasu pracy oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Z powodu bardzo ogólnego znaczenia art. 129 § 2 k.p. może powstać wątpliwość, w ja-
kim zakresie pracodawca wprowadzający np. 12-miesięczny okres rozliczeniowy powinien 
stosować się do zasad ogólnych, a w jakim do przepisów szczegółowych. Należy zauważyć, 
że omawiana regulacja nie odnosi się bezpośrednio do zasad dotyczących bezpieczeństwa 

Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe przed i po zmianie przepisów

System czasu pracy
Okres rozliczeniowy 

przed 23 sierpnia 2013 r.
Okres rozliczeniowy 
od 23 sierpnia 2013 r.

 ■ podstawowy
 ■ przerywany
 ■ zadaniowy

 ■ do 4 miesięcy lub
 ■ do 6 miesięcy – w rolnictwie i hodowli, przy 

pilnowaniu mienia lub ochronie osób albo
 ■ do 12 miesięcy – w rolnictwie i hodowli, przy 

pilnowaniu mienia lub ochronie osób, jeżeli 
przemawiały za tym warunki organizacyjne 
lub techniczne mające wpływ na przebieg 
procesu pracy

 ■ do 12 miesięcy

 ■ równoważny 
– do 12 godzin

 ■ równoważny 
– do 24 godzin

 ■ 1 miesiąc lub
 ■ do 3 miesięcy – w szczególnie uzasadnio-

nych przypadkach albo
 ■ do 4 miesięcy – przy pracach uzależnio-

nych od pory roku lub warunków atmosfe-
rycznych

 ■ równoważny – do 16 godzin
 ■ skróconego tygodnia pracy
 ■ pracy weekendowej

 ■ do 1 miesiąca

 ■ w ruchu ciągłym  ■ do 4 tygodni
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i zdrowia pracowników, jak również do zasad dotyczących czasu pracy czy uprawnień urlo-
powych. Zakładając jednak racjonalność działania ustawodawcy, należy przyjąć, że zapis od-
noszący się do zachowania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracow-
ników powinien być rozumiany możliwie szeroko. Oznacza to, że obowiązkiem pracodawcy, 
który zdecyduje się na wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego, jest zachowa-
nie norm ochronnych dotyczących m.in. okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego. 
Pogląd ten wynika również z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej. Celem komen-
towanej zmiany jest bowiem umożliwienie racjonalnego gospodarowania czasem pracy pra-
cowników w zależności od zapotrzebowania na pracę. Stosując wydłużony okres rozlicze-
niowy okresy dłuższej pracy powinny być równoważone okresami krótszej pracy lub dniami 
wolnymi od pracy. 

Za niezapewnienie pracy przysługuje wynagrodzenie minimalne 
Stosując długie okresy rozliczeniowe w kontekście zmiennego zapotrzebowania na pracę 

może pojawić się sytuacja, w której pracownik w danym miesiącu nie będzie świadczył pra-
cy. Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 129 § 5 k.p., zgodnie z którym, jeżeli w danym 
miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracow-
nik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów. 
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość 
wynagrodzenia minimalnego będzie ustalana proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. 
Należy podkreślić, że regulacja wynikająca z przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, 
poz. 1314), na podstawie której pracownikowi przysługuje wyrównanie otrzymywanego wy-
nagrodzenia do poziomu minimalnego wynagrodzenia, jeśli nie jest on w stanie wypracować 
minimalnej pensji, jest niewystarczająca. Wynika to z faktu, że przepis nie obejmuje sytuacji, 
gdy pracownik w ogóle nie świadczy pracy. 

Rozkłady i harmonogramy czasu pracy
Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala 

się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pra-
codawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia re-
gulaminu pracy (art. 150 § 1 k.p.). Rozkład czasu pracy może być określony dla całego za-
kładu pracy lub dla poszczególnych grup pracowników. Jeśli pracownicy pracują w różnych 
dniach i porach, to pracodawca powinien opracować indywidualne rozkłady czasu pracy dla 

każdego z nich.
Nowelizacja wprowadziła uregulowania w zakresie 

sporządzania harmonogramów czasu pracy. Jest to 
o tyle istotne, że przed nowelizacją zagadnienie to było 

nieuregulowane, co powodowało problemy interpretacyjne przekładające się często na bez-
prawne praktyki. Pojęcie harmonogramu (rozumianego powszechnie jako rozkład czasu pra-
cy opracowany dla konkretnego pracownika) nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. 

Zobacz wideoszkolenie „Resort pracy o zmia-
nach w czasie pracy w 2013 r.” dostępne 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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Nowelizacja nie wprowadza zmian w tym zakresie. W nowych przepisach ustawodawca po-
sługuje się jednak zwrotem „rozkład czasu pracy danego pracownika” – co oznacza harmo-
nogram czasu pracy. 

Kodeks pracy przed nowelizacją nie regulował bardzo istotnej kwestii, jaką jest czas, na 
jaki pracodawca może opracowywać harmonogram czasu pracy dla danego pracownika. 
Brak przepisów sprawił, że ukształtowały się dwa stanowiska w tej kwestii. Część komen-
tatorów wskazywała na obowiązek tworzenia harmonogramów na cały okres rozliczenio-
wy. Punktem odniesienia był pogląd, zgodnie z którym pracodawca powinien dokonywać 
rozliczenia czasu pracy poszczególnych pracowników w ramach okresu rozliczeniowego 
i na taki okres powinien tworzyć harmonogram czasu pracy dla konkretnego pracownika. 
Zwolennicy drugiej koncepcji opowiadali się za możliwością tworzenia harmonogramów na 
okresy krótsze niż okres rozliczeniowy. Podyktowane to było względami praktycznymi (im 
dłuższy harmonogram, tym trudniej go zrealizować) oraz brakiem bezpośrednich regulacji 
zabraniających opracowywania i stosowania kilku harmonogramów w ramach jednego okre-
su rozliczeniowego. Uwzględniając omówione rozbieżności ustawodawca słusznie podzielił 
pogląd dopuszczający opracowywanie rozkładów czasu pracy krótszych niż okres rozlicze-
niowy. Zgodnie z nowymi zasadami, rozkład czasu pracy może być sporządzony na okres 
krótszy niż okres rozliczeniowy, powinien on jednak obejmować przynajmniej 1 miesiąc. 

Kodeks pracy przed nowelizacją nie regulował kwestii terminu, w jakim pracodawca powi-
nien udostępnić pracownikowi jego rozkład czasu pracy. Praktyka w tym zakresie była wów-
czas różna. W skrajnych przypadkach pracodawca mógł podać pracownikom harmonogra-
my na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i w zasadzie nie było podstawy, 
aby takie działanie uznać za bezprawne. Nowelizacja wprowadziła obowiązek przekazywania 
pracownikowi rozkładu czasu pracy z przynajmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem pracy w okresie, na jaki został 
sporządzony rozkład. 

Forma, w jakiej pracodawca tworzy i przeka-
zuje pracownikowi harmonogram czasu pracy, 
jak dotąd też nie była uregulowana. Praktyka 
zakładowa zwykle polegała na przekazywaniu 
pracownikom harmonogramów w formie pa-
pierowej – jako harmonogramy indywidualne 
lub zawierające zbiorcze grafiki kilku pracow-
ników. Harmonogramy często były wywieszane 
na tablicy ogłoszeń w miejscach ogólnie dostępnych dla pracowników. Nowe przepisy do-
puszczają dwie formy, w jakich pracodawca ma prawo przekazać pracownikowi jego rozkład 
czasu pracy, tj. na piśmie lub elektronicznie. Stosowanie jednej formy nie wyklucza zastoso-
wania drugiej. Pracodawca może zatem umieścić na tablicy informacyjnej harmonogramy 
z 1-tygodniowym wyprzedzeniem, ale dla pewności może również np. umieścić je na oficjal-
nej i ogólnie dostępnej stronie intranetowej. Stosując równocześnie tę drugą dopuszczalną 
formę przekazywania harmonogramów nie ma obowiązku umieszczania grafików w wersji 
elektronicznej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. 

UWAGA!
Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawca ma obowiązek 
przekazywania pracownikowi rozkładu czasu pra-
cy przynajmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem pracy w okresie, na jaki został 
sporządzony rozkład. 
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Nie w każdym przypadku obowiązkiem pracodawcy jest tworzenie harmonogramów cza-
su pracy dla konkretnych pracowników. Taki obowiązek nie istnieje w kilku przypadkach.

Sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy 

 ■ jeżeli rozkład czasu pracy pracownika wynika z przepisów prawa pracy

 ■ jeżeli rozkład czasu pracy pracownika wynika z obwieszczenia

 ■ jeżeli rozkład czasu pracy pracownika wynika z umowy o pracę

 ■ jeżeli strony stosunku pracy uzgodniły czas niezbędny do wykonania zadań, przy uwzględnieniu 
wymiaru czasu pracy wynikającego z ogólnych norm czasu pracy

 ■ jeżeli na pisemny wniosek pracownika został wprowadzony ruchomy czas pracy oraz indywidu-
alny rozkład czasu pracy

Za niedoskonałość nowelizacji należy uznać brak regulacji dotyczącej możliwości zmia-
ny rozkładów czasu pracy sporządzanych dla poszczególnych pracowników. Fakt, że usta-
wodawca nie reguluje tej kwestii, nie wprowadza zakazu dokonywania zmian w harmono-
gramach w sytuacjach nagłych, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia 
harmonogramu. Należy przyjąć, że dobrą praktyką jest uregulowanie w przepisach wewnątrz-
zakładowych trybu dokonywania modyfikacji harmonogramów oraz przesłanek uzasadnia-

jących takie działania. 

Ruchomy czas pracy
Nowelizacja wprowadza nową instytucję w postaci tzw. 

ruchomego czasu pracy, która łagodzi skutki obowiązywa-
nia tzw. doby pracowniczej, dotychczas znacznie ograniczającej swobodę w zakresie plano-
wania czasu pracy. Sama koncepcja nie jest jednak nowa, natomiast zmiana legalizuje kwestię 
ruchomego czasu pracy w kontekście pozostałych regulacji o czasie pracy. Przednowelizacyjne 
poglądy dotyczące ruchomego czasu pracy zakładały taką organizację czasu pracy, w której 
pracodawca na poziomie wewnątrzzakładowym ustalał przedział czasu, w ramach którego 
pracownicy powinni rozpocząć pracę i przepracować liczbę godzin wynikającą z obowiązują-
cego ich systemu i rozkładu czasu pracy. Dotychczasowe regulacje nie przewidywały jednak 
takiej organizacji pracy. 

Ruchomy czas pracy uwzględnia potrzeby pracodawców, a także interes pracowników, 
którzy ze względu na prywatne potrzeby mieliby prawo sami decydować o rozpoczęciu pra-
cy w danym dniu. Zgodnie z nowymi przepisami, rozkład czasu pracy może przewidywać 
różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pra-
cownika dniami pracy. Rozkład czasu pracy może również przewidywać możliwość ustalenia 
przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dni, które 
zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy. Stosowanie ruchomego systemu 
czasu pracy nie oznacza jednak pełnej dowolności w planowaniu czasu pracy. Wykonywanie 
pracy w tym systemie nie może prowadzić do naruszenia przepisów regulujących kwestie 
odpoczynków (dobowego i tygodniowego). 

Posłuchaj audycji Radia INFOR PL  
„Zmiany w czasie pracy po 23 sierpnia 
2013 r.” dostępnej w Bibliotece INFOR FK 
na www.inforfk.pl
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Na etapie prac legislacyjnych zwrócono uwagę, że wprowadzenie ruchomego czasu pra-
cy może wywoływać wątpliwości w zakresie spójności proponowanych rozwiązań z art. 128 
§ 3 pkt 1 k.p. (dotyczącym doby pracowniczej) oraz art. 151 § 1 k.p. (dotyczącym pracy nad-
liczbowej w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy). Dostrzegając omawiane 
wątpliwości wprowadzono zasadę, zgodnie z którą ponowne wykonywanie pracy (w ramach 
ruchomego czasu pracy) w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Przykładowy prawidłowy rozkład czasu pracy po zmianie przepisów 

Dni pracy Godziny pracy Liczba przepracowanych godzin

Poniedziałek 10.00–18.00 8 godz.

Wtorek  9.00–17.00 8 godz.

Środa  8.00–16.00 8 godz.

Czwartek  7.30–15.30 8 godz.

Piątek  7.00–15.00 8 godz.

Sobota wolne –

Niedziela wolne –

Przerywany system czasu pracy 
Nowelizacja zawiera modyfikacje w zakresie wprowadzania przerywanego systemu cza-

su pracy na szczeblu zakładowym. Dotychczasowe uregulowania w tym zakresie przewi-
dywały, że system przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy. 
Zgodnie z nowymi zasadami, system przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie 
zbiorowym lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W sytuacji gdy u pra-
codawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, a nie jest możliwe osiągnięcie po-
rozumienia ze wszystkimi organizacjami, treść porozumienia jest uzgadniana z organizacja-
mi reprezentatywnymi. W przypadku braku organizacji związkowej przerywany czas pracy 
można wprowadzić w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy. 

Nowelizacja utrzymała w mocy art. 139 § 4 k.p., zgodnie z którym u pracodawcy będą-
cego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego 
nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być 
stosowany na podstawie umowy o pracę.

Prywatne zwolnienia od pracy
Nowelizacja reguluje kwestię odpracowywania zwolnienia od pracy udzielonego pracow-

nikowi w celu załatwienia spraw osobistych. Zgodnie z wprowadzonym art. 151 § 21 k.p., nie 
stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, które 
jest udzielane pracownikowi w celu załatwienia spraw osobistych. Wymogiem formalnym jest 
wniosek pracownika, który powinien mieć formę pisemną. Odpracowywanie przez pracowni-
ka zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. 
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Ustalanie systemów, rozkładów czasu pracy oraz okresów 
rozliczeniowych 

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe nie mogą być dowol-
nie ustalane i modyfikowane. Ustala się je w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie 
pracy. W przypadku gdy pracodawca nie jest objęty układem lub nie ma obowiązku tworze-
nia regulaminu, systemy i rozkłady czasu pracy są ustalane w obwieszczeniu. Wyjątkiem od 
tej zasady są przepisy szczególne dotyczące przerywanego systemu czasu pracy, który jest 
ustalany w układzie zbiorowym pracy, z wyjątkiem pracodawcy, który jest osobą fizyczną 
prowadzącą działalność w zakresie rolnictwa i hodowli. 

Jeżeli organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów 
czasu oraz okresów rozliczeniowych pracy, wówczas pracodawca ma prawo stosować okresy 
rozliczeniowe, o których mowa w art. 135 § 2 i § 3 k.p. (w ramach równoważnego systemu cza-
su pracy), po uprzednim zawiadomieniu właściwego miejscowo okręgowego inspektora pracy. 

Wprowadzenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego oraz stosowania ruchome-
go czasu pracy wymusiło uregulowanie trybu ich wprowadzania w celu uniknięcia nieporo-
zumień między stronami stosunku pracy. Zgodnie z nowymi zasadami, przedłużenie okresu 
rozliczeniowego w każdym systemie czasu pracy do 12 miesięcy oraz wprowadzenie rucho-
mego czasu pracy jest ustalane w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakła-
dowymi organizacjami związkowymi. W sytuacji braku porozumienia z ogółem organizacji 
związkowych pracodawca ustala treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi. 
Jeżeli pracodawca chce wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy oraz ruchomy czas pracy, 
a w zakładzie nie działają organizacje związkowe, istnieje możliwość zawarcia porozumienia 
z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 

Ze stosowaniem przedłużonego okresu rozliczeniowego oraz ruchomego czasu pracy 
wiąże się obowiązek informacyjny w stosunku do właściwego miejscowo okręgowego in-
spektora pracy. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania kopii porozumienia w tym 
zakresie w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 

Należy podkreślić, że rozkłady czasu pracy w systemie ruchomego czasu pracy mogą 
być wprowadzone niezależnie od wskazanych wyżej trybów. Niezbędny jest wówczas wnio-
sek pracownika. Powinien on mieć obowiązkowo formę pisemną. 

bc6c2864-7a38-430d-a42f-bccdae2b8291

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 1–2 ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 

– Dz.U z 2013 r., poz. 895

Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa 
Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego, 
od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz w wybra-
nych zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, autor wielu arty-
kułów i komentarzy z tej dziedziny, współpracuje m.in. z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej oraz z Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy
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>> podstawowe obowiązki pracownika, zachowanie trzeźwości, przepisy bhp

1.  Jakie są prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy dotyczące zachowania trzeźwości 
w miejscu i czasie pracy 

Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych jest zachowanie 
trzeźwości w miejscu i czasie pracy. Tolerowanie zachowania pracowni-
ka naruszającego ten obowiązek może być uznane za nieprzestrzeganie 
przez pracodawcę zasady zapewnienia bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy. 

Konsekwencje naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości w miejscu pracy mogą 
mieć inny charakter, jeżeli uchybienie zostało spowodowane w wyniku choroby alkoholowej. 

Podstawa prawna dotycząca obowiązku zachowania trzeźwości
Kodeks pracy nie zawiera bezpośredniej regulacji dotyczącej obowiązku zachowania 

przez pracownika trzeźwości w miejscu i czasie pracy. Pracownik jest jednak zobowiązany 
do przestrzegania przepisów i zasad bhp (art. 211 Kodeksu pracy, dalej k.p.). W szczegól-
ności ma obowiązek wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, sto-
sować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych. Z obowiąz-
kiem bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy w kontekście zachowania trzeźwości 
wiążą się bezpośrednio przepisy ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 405) (dalej ustawa o wychowaniu w trzeźwości).

Przepisy ustawy z 26 sierpnia 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości dotyczące praw i obo-
wiązków związanych z zachowaniem trzeźwości w miejscu pracy

Przepis Brzmienie przepisu

1 2

Artykuł 14  1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1)  na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, 

opiekuńczych i domów studenckich;
2)  na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3)  w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
4)  w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyj-

nych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spo-
żywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

5)  (uchylony);
6)  w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak rów-

nież w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek 
wojskowych.
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1 2

Artykuł 16 Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, obiektów wy-
mienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6, jak również stadionów i innych obiektów, w których 
odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc 
objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.

Artykuł 17   1. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek 
niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie 
pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracowniko-
wi do wiadomości.
  2. Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą również 
organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu 
do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.
  3. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także 
na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracow-
nika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. 
Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. Do badania sta-
nu trzeźwości stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 2.

Artykuł 24 Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spo-
kój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opi-
nii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Artykuł 40   1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgor-
szenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, 
mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, podmiotu leczniczego lub innej 
właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorial-
nego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.
  2. W razie braku izby wytrzeźwień osoby takie mogą być doprowadzone do jed-
nostki Policji.

Artykuł 44 Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, po-
dawania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak rów-
nież powziąwszy wiadomość o sprzedawaniu, podawaniu lub spożywaniu na terenie 
zakładu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego postępowania, 
podlega karze grzywny.

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawiera dwie istotne definicje z punktu widzenia prob-

lematyki dotyczącej trzeźwości w miejscu pracy. Należy bowiem odróżnić stan „po użyciu 
alkoholu” od „stanu nietrzeźwości”. 

Należy podkreślić, że bez znaczenia są subiektywne odczucia pracownika co do jego 
aktualnej dyspozycji, tj. czy znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeź-
wości. Oznacza to, że z punktu widzenia podjęcia określonych działań wobec pracownika 
wystarczające jest samo stwierdzenie wystąpienia stężenia alkoholu w organizmie w ramach 
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ustawowych limitów. Nie mają znaczenia 
wszelkie zapewnienia pracownika, że czuje 
się dobrze i jest w pełni gotowy do świad-
czenia pracy. 

Gotowość do świadczenia 
pracy
Z istoty stosunku pracy wynika, że pra-

cownik jest zobowiązany świadczyć umó-
wioną pracę w sposób wskazany przez 
pracodawcę i pod jego nadzorem. Aby 
praca mogła być wykonywana, pracownik 
musi znajdować się w stanie gotowości do 
jej świadczenia. Przez gotowość do świad-
czenia pracy rozumie się powszechnie określony stan psychiczny i fizyczny pracownika, 
a także wykazywanie woli do świadczenia pracy. Mimo faktu, że pracownik znajdujący się 
pod wpływem alkoholu może przejawiać wolę do świadczenia pracy, w żadnym przypadku 
nie można powiedzieć, że znajduje się w stanie gotowości do pracy. W wyroku z 11 kwiet-
nia 2000 r., sygn. akt I PKN 586/99, OSNP 2001/18/556, Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że:

(…) stawienie się pracownika w miejscu wykonywania pracy w stanie nietrzeźwości 
wyklucza zarówno możliwość świadczenia przez niego pracy, jak też pozostawania 
w gotowości do jej świadczenia (…). 

Niedopuszczenie lub odsunięcie od pracy
Biorąc pod uwagę, że pracownik znajdujący się pod wpływem alkoholu stanowi realne 

zagrożenie dla procesu pracy, a także często dla pozostałych pracowników, na pracodaw-
cy ciążą określone obowiązki. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona 
mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podej-
rzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie 
pracy. Decyzja pracodawcy lub osoby upoważnionej o odsunięciu pracownika od pracy po-
winna być odpowiednio uzasadniona. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny 
być bowiem podane pracownikowi do wia-
domości (art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości). Przepisy nie wskazują jednak 
formy, w jakiej pracodawca powinien to uczy-
nić. Można przyjąć, że możliwa jest zarówno 
forma ustna, jak i pisemna. Ze względów do-
wodowych warto jednak zastosować pisem-
ną formę powiadomienia. 

W powołanym wyżej wyroku z 11 kwietnia 2000 r. Sąd Najwyższy wskazał, że w przypadku, 
gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy po użyciu alkoholu lub 
spożywał go w czasie pracy, kierownik zakładu pracy bądź osoba upoważniona mają obowiązek 

SŁOWNICZEK

Stan po użyciu alkoholu – sytuacja, w której zawar-
tość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1)  stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
2)  obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 

0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (art. 46 ust. 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości).

Stan nietrzeźwości – zachodzi, gdy zawartość alkoho-
lu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1)  stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
2)  obecności w wydychanym powietrzu powyżej 

0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (art. 46 ust. 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości).

UWAGA!
Do celów dowodowych decyzja pracodawcy lub oso-
by upoważnionej o odsunięciu od pracy pracownika 
podejrzanego o spożywanie alkoholu powinna mieć 
formę pisemną.
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niedopuszczenia pracownika do świadczenia pracy lub jej kontynuowania. Podstawą do odsu-
nięcia pracownika od pracy powinny być uzasadnione podejrzenia, że naruszył on obowiązek 
zachowania trzeźwości. Podejrzenia mogą zatem budzić wszelkie niekonwencjonalne zacho-
wania zatrudnionego, takie jak np. zaburzenia poruszania się czy utrzymania równowagi oraz 
wyczuwalna woń alkoholu. Trzeba przy tym pamiętać, że mimo faktu, że pracownik znajduje się 
pod wpływem alkoholu, należy zagwarantować mu poszanowanie jego dóbr osobistych, w tym 
wynikającego bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy dobra, jakim jest godność pracownicza. 

Weryfikacja trzeźwości
Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że pracownik, którego nie dopuszczono do 

świadczenia pracy bądź którego odsunięto od jej wykonywania, zaprzeczy podejrzeniom 
pracodawcy uzasadniającym jego decyzję. W takim przypadku istnieje możliwość weryfika-
cji stanu trzeźwości pracownika. W poprzednim stanie prawnym przeprowadzenie badania 
trzeźwości było możliwe tylko na żądanie zatrudnionego. Od 1 lipca 2011 r. tego rodzaju ba-
danie może być przeprowadzone również z inicjatywy pracodawcy. Na żądanie kierownika 
zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika odsuniętego 
od świadczenia pracy lub niedopuszczonego do jej wykonywania badanie stanu trzeźwości 
pracownika przeprowadza organ powołany do ochrony porządku publicznego (art 17 ust. 3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Przywołany przepis wymienia zatem trzy podmioty, 

które mogą być inicjatorami weryfikacji stanu 
trzeźwości pracownika. W praktyce trudno 
oczekiwać, aby w złożonych strukturach or-
ganizacyjnych pracodawca osobiście uczest-
niczył w procedurze badania trzeźwości pra-
cowników. Z reguły posługuje się on w takich 
sytuacjach osobami upoważnionymi. 

Zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak 
i ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie re-

gulują szczegółowych kwestii dotyczących procedury przeprowadzania badania trzeźwości 
pracowników. Należy zatem odwołać się w tym zakresie do zasad postępowania określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 maja 1983 r. w sprawie warun-
ków oraz sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. Nr 25, 
poz. 117, dalej rozporządzenie z 6 maja 1983 r.). Na możliwość stosowania przepisów tego 
rozporządzenia wskazuje § 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Aby ustalić zawartość al-
koholu, mogą zostać przeprowadzone badania:
 ■ wydychanego powietrza,
 ■ krwi,
 ■ moczu (§ 2 rozporządzenia z 6 maja 1983 r.).

Wskazana w rozporządzeniu kolejność przeprowadzenia badań nie jest przypadkowa, 
ponieważ badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu powinno być przeprowa-
dzone jako pierwsze. 

UWAGA!
Uprawnienia kierownika zakładu pracy dotyczące 
niedopuszczenia pracownika do wykonywania pra-
cy pod wpływem alkoholu mają również organy nad-
rzędne nad zakładem pracy oraz organy uprawnio-
ne do przeprowadzenia kontroli w zakładzie pracy.
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Podmioty uprawnione do przeprowadzenia badania

Organem uprawnionym do przeprowadzenia badania jest uprawniony organ powołany do 
ochrony porządku publicznego (art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Przepis 
ten będzie miał zastosowanie także wtedy, gdy inicjatorem przeprowadzenia badania jest 
pracodawca. Badanie wydychanego powietrza może być przeprowadzone również przez 
osoby upoważnione przez kierownika zakładu pracy (§ 4 rozporządzenia z 6 maja 1983 r.). 
Postanowienia rozporządzenia w omawianym zakresie nie są jednak dostosowane do prze-
pisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wątpliwość dotyczy tylko i wyłącznie przeprowa-
dzenia badania za pomocą alkomatu. Uwzględniając omawianą niezgodność między prze-
pisami ustawy a regulacjami zawartymi w rozporządzeniu można przyjąć, że pracodawca 
będzie mógł samodzielnie przeprowadzić badanie trzeźwości alkomatem za uprzednią zgodą 
wyrażoną przez pracownika. Pozwoli to na skuteczne uniknięcie zarzutu przeprowadzenia 
badania bez wystarczającej podstawy prawnej. 

Przebieg badania
Badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, które powinno być wykonane 

jako pierwsze, jest przeprowadzane za pomocą alkomatu. Pracownik niedopuszczony do 
pracy lub odsunięty od jej wykonywania w związku z podejrzeniem naruszenia obowiązku 
zachowania trzeźwości ma prawo żądać, aby pomiar alkoholu w wydychanym powietrzu był 
prowadzony w obecności osoby trzeciej. Przepisy nie wskazują, jakie osoby mogą zaliczać 
się do tzw. osób trzecich. Uwzględniając jednak okoliczności, że badanie ma związek z nie-
zachowaniem trzeźwości w miejscu pracy, można przyjąć, że do osób trzecich będą się za-
liczali inni pracownicy, których obecności zażąda podejrzany pracownik.

W praktyce może powstać problem, kiedy okaże się, że stosowane w badaniu urządzenie 
nie posiada atestu (legalizacji). Powstaje wówczas pytanie, jakie skutki prawne będą wynikały 
z faktu stosowania przez pracodawcę takiego urządzenia. Przepisy nie zawierają rozstrzyg-
nięcia tej kwestii. W wyroku z 22 września 2004 r., sygn. akt I PK 576/03, OSNP 2005/7/91, 
Sąd Najwyższy wskazał, że wykorzystanie przez pracodawcę nieatestowanego urządzenia 
w celu zbadania zawartości alkoholu nie wyklucza postawienia pracownikowi zarzutu sta-
wienia się do pracy po użyciu alkoholu w sytuacji, gdy przemawiają za tym inne okoliczności, 
a pracownik nie skorzystał z możliwości weryfikacji wyniku takiego badania. 

W przypadku gdy pracodawca nie dysponuje własnym alkomatem, badanie trzeźwości 
będzie mogło być przeprowadzone przez uprawniony organ powołany do ochrony porząd-
ku publicznego (policję lub straż miejską). Należy podkreślić, że mimo skorzystania z włas-
nego alkomatu, pracodawca ma możliwość (w celu np. upewnienia się) zwrócić się z proś-
bą do wyżej wskazanych służb o potwierdzenie wyniku badania. Sporządzony w tej sytuacji 
protokół będzie stanowił istotny materiał dowodowy, potwierdzający aktualny stan trzeźwo-
ści pracownika. 

Drugim rodzajem badania uregulowanym w rozporządzeniu jest badanie krwi, polegające 
na przeprowadzeniu jej analizy pod kątem zawartości alkoholu. Aby to uczynić, niezbędne jest 
pobranie krwi do badania w ilości określonej przez rozporządzenie z 6 maja 1983 r. Również 
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w tym przypadku procedura badania krwi nie jest dowolna. Za niedopuszczalne należy uznać 
próby pobrania krwi przez pracodawcę lub inną osobę upoważnioną, np. pracownika służ-
by bhp. Do pobrania krwi do badań jest bowiem zobowiązany lekarz lub fachowy pracow-

nik służbowy zdrowia (art. 17 ust. 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i § 5 ust. 3 roz-
porządzenia z 6 maja 1983 r.). 

Kierownik zakładu pracy jest zobowią-
zany, na żądanie pracownika, zapewnić mu 
badania wydychanego powietrza, krwi oraz 
moczu. Koszty związane z badaniami krwi 

i moczu, przeprowadzonymi na żądanie pracownika, ponosi pracodawca. Jeśli wynik bada-
nia będzie dodatni, kosztami tych badań pracodawca obciąża pracownika.

Protokół z badania
Z przebiegu badania wydychanego powietrza należy sporządzić protokół. W protokole na-

leży wskazać objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania. Sporządzenie 
protokołu ma istotne znaczenie do celów dowodowych, gdyż będzie on niezbędny w sytua-
cji, gdy za naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości pracodawca będzie chciał zasto-
sować wobec pracownika określone sankcje. Pracodawca powinien również zadbać o to, 
aby protokół z badania został podpisany przez osoby uczestniczące w badaniu. Jeśli pra-
cownik podejrzany o naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości odmówi podpisu lub nie 
jest w stanie z obiektywnych przyczyn go złożyć, protokół powinien zostać podpisany przez 
uczestnika badania, którego wskazał pracownik. Trzeba mieć na uwadze, że protokół należy 
sporządzić zarówno z przebiegu pobrania krwi, jak i odstąpienia od tej czynności. 

Odmowa wykonywania pracy
W przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pra-

cy stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykony-
wana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma pra-
wo powstrzymać się od wykonywania pracy zawiadamiając o tym przełożonego (art. 210 k.p.). 
Pracownik naruszając obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu i czasie pracy stwarza zatem 
stan zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego, jak i innych współpracowników.  Współpracownicy 
powinni wówczas bezzwłocznie powiadomić pracodawcę o niedyspozycji podejrzanego pracow-
nika. Mają oni również obowiązek powstrzymania się od kontynuowania pracy.

PRZYKŁAD
Pracodawca prowadzący firmę transportową wysłał w podróż służbową dwóch pracow-
ników. Jeden z nich był kierowcą, a zadaniem drugiego było rozładowanie towaru po 
dotarciu na miejsce przeznaczenia. Podczas przerwy w pracy, którą pracownicy prze-
znaczyli na spożycie posiłku w restauracji, okazało się, że pracownik będący kierowcą 
wypił kilka piw. W tej sytuacji współpracownik powinien powstrzymać się od wykonywa-
nia pracy, o czym powinien niezwłocznie powiadomić pracodawcę. 

UWAGA!
Pracodawca czy upoważniony przez niego pracow-
nik nie mają prawa pobrania od pracownika próby 
krwi do badań na obecność alkoholu.
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Konsekwencje naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości

Pracodawca powinien wyciągnąć konsekwencje w stosunku do pracownika naruszają-
cego obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu i czasie pracy. Ma to na celu zarówno 
ukaranie pracownika, jak również oddziaływanie o charakterze prewencyjnym w celu zapo-
bieżenia występowania podobnych przypadków w przyszłości. W pierwszej kolejności pra-
codawca może zastosować przepisy o odpowiedzialności porządkowej, nakładając na pra-
cownika karę pieniężną (art. 108 § 2 Kodeksu pracy). 

W zależności od konkretnego przypadku, np. gdy pracownik po raz kolejny naruszył 
obowiązek zachowania trzeźwości, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy. 
Uwzględniając fakt, że naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości stanowi ciężkie naru-
szenie podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca ma możliwość rozwiązania 
umowy o pracę z takim pracownikiem bez wypowiedzenia. 

Nie każdy jednak przypadek pracowniczego naruszenia obowiązku zachowania trzeźwo-
ści będzie mógł być klasyfikowany jako naruszenie ciężkie i zawinione. Takim wyjątkiem jest 
choroba alkoholowa pracownika. Kwestią dyskusyjną jest, czy wystąpienie u takiego pra-
cownika stanu nietrzeźwości jest obarczone jego winą, czy wynika to z choroby. Zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego, osoba mająca chorobę alkoholową może naruszyć 
pracowniczy obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu pracy nie ze swojej winy, w związ-
ku z niemożnością powstrzymania się od spożycia alkoholu niezależnie od miejsca i czasu. 
W wyroku z 10 października 2000 r., sygn. akt I PKN 76/00, OSNP 2002/10/237 Sąd Najwyższy 
wskazał, że pracownik znajdując się we wstępnej fazie psychozy alkoholowej ma ograniczo-
ną zdolność kierowania swoim postępowaniem, co wyłącza możliwość powstrzymania się od 
spożywania alkoholu. Każdy przypadek nale-
ży jednak oceniać indywidualnie. 

Nie w każdej sytuacji, kiedy ma miejsce 
spożywanie alkoholu na terenie zakładu pra-
cy i w czasie pracy, pracodawca będzie mógł 
wyciągać z tego tytułu konsekwencje wobec 
pracownika. Zachowania o charakterze zwy-
czajowym, takie jak np. lampka szampana 
z okazji uroczystości, na których jest obecny pracodawca, nie powinny stanowić podstawy do 
późniejszego sankcjonowania pracowników w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu 
i czasie pracy. Takie sytuacje nie powinny być jednak przez pracowników wykorzystywane.

Wszelkiego rodzaju przyzwolenia pracodawcy (wspólne uroczystości, święta) na tzw. symbo-
liczną lampkę szampana powinny być stosowane ze szczególną rozwagą. Formalnie stanowią one 
naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  Nie można zatem 
uznać za w pełni legalne spotkania pracowników nawet po godzinach pracy, ale w miejscu pracy, 
w którym dochodzi do spożywania alkoholu. W uchwale z 27 października 1986 r., sygn. akt VI KZP 
19/86, OSNKW 1987/3–4/24, Sąd Najwyższy wskazał, że spożywanie alkoholu na terenie zakładu 
pracy nie usprawiedliwia również faktu istnienia na terenie zakładu pracy stołówki lub świetlicy, jak 
również to, że spożywanie alkoholu ma miejsce poza godzinami pracy. 

UWAGA!
Choroba alkoholowa wyłącza możliwość przy-
pisania pracownikowi winy i tym samym cięż-
kiego naruszenia podstawowych obowiązków 
pracowniczych. 
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PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 108, art. 207, art. 210–211 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 

ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 896

 ● art. 14, art. 16–17, art. 46 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 896

 ● § 1–5, § 8–9 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i spo-
sobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie – Dz.U. Nr 25, poz. 117 

Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, absolwent Wydziału 
Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu 
Wrocławskiego, od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce 
prawa pracy oraz w wybranych zagadnieniach prawa cywilnego 
i administracyjnego, autor wielu artykułów i komentarzy z tej 
dziedziny, współpracuje m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej oraz z Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy

CZYTAJ TAKŻE

„Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice 
firmy” – Snp nr 9/2012; dostępny na www.snp.infor.pl

>> dyżury pracownicze, praca na wezwanie

2.  Kiedy pracownik jest w gotowości 
do wykonywania pracy

Do ustalenia zamiaru świadczenia pracy (gotowości do pracy) nie zawsze 
jest konieczna obecność pracownika w zakładzie pracy. Wystarczy, że 
pracownik potwierdza gotowość stawienia się do pracy na każde wezwa-
nie pracodawcy. Jednocześnie to uzewnętrznienie zamiaru wykonywania 
pracy przez pracownika musi być jednoznaczne i nie może budzić żadnych 
wątpliwości pracodawcy.

Przez gotowość do pracy pracownika należy rozumieć:
 ■  zamiar wykonania pracy,
 ■  wyraźny przejaw woli świadczenia pracy,
 ■  psychiczną i fizyczną zdolność do jej świadczenia,
 ■  pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 26 czerwca 1998 r., sygn. akt I PKN 195/98, 
OSNP 1999/14/453:

(…) gotowość do pracy w rozumieniu art. 81 § 2 k.p. występuje jedynie podczas 
istnienia wiążącego strony stosunku pracy, w razie powstania przeszkód z przy-
czyn dotyczących pracodawcy w określonym w umowie czasie i miejscu pracy, 
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uniemożliwiających pracownikowi jej wykonywanie, gdy jednocześnie pozostaje on zgodnie 
z art. 128 § 1 k.p. do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym umówionym z nim 
miejscu (…).

Bierne oczekiwanie pracownika na wezwanie go przez pracodawcę do wykonywania 
pracy nie oznacza zatem gotowości do pracy, jeżeli takiego zachowania pracownika nie 
usprawiedliwiają okoliczności sprawy. Jeżeli doszło do likwidacji firmy i zaprzestania jej 
działalności, pracownik nie może powoływać się na gotowość do pracy. Sąd Najwyższy 
w wyroku z 11 stycznia 2006 r., sygn. akt II PK 111/05, OSNP 2006/23–24/347 stwierdził, że:

(…) podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy nie wyłącza prawa do wynagrodzenia 
za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, 
a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 k.p.) (…). 

Analogicznie, gotowość do pracy nie oznacza wystąpienia pracownika przeciwko praco-
dawcy przed sądem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Oznacza to jedynie zamiar podjęcia 
pracy po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia sądu, ale nie jest równoznaczne z istnieniem 
gotowości do pracy w okresie objętym sporem z pracodawcą. W toku procesu pracownik 
może jednak podejmować czynności (także o charakterze procesowym, np. oświadczenia 
zawarte w pozwie lub innych pismach, podjęcie prób ugodowych), z których wynika w do-
stateczny sposób jego wola niezwłocznego podjęcia pracy.

Przez pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako element gotowości do pracy, o którym 
mowa art. 81 § 1 k.p., należy rozumieć stan, w którym pracownik może niezwłocznie, na wezwa-
nie pracodawcy podjąć pracę.

Uzewnętrznienie przez pracownika jego go-
towości do wykonywania pracy powinno nastą-
pić przez zgłoszenie pracodawcy gotowości 
niezwłocznego podjęcia pracy. Zgłoszenie to 
może nastąpić przez każde zachowanie pra-
cownika objawiające w dostateczny sposób 
jego zamiar kontynuowania stosunku pracy, 
a więc zarówno pisemnie, ustnie, telefonicznie, 
jak też przez każde inne zachowanie wyrażające taką wolę. Żaden przepis nie wymaga bowiem 
szczególnej formy tej czynności. Przy długotrwałym okresie niedopuszczania do pracy gotowość 
jej podjęcia może być okazywana pracodawcy w inny sposób niż pisemny, na przykład przez 
telefoniczne zapytanie pracodawcy o możliwość wykonywania pracy lub zadeklarowanie przez 
pracownika gotowości do jej wykonywania i po-
zostawienie pracodawcy informacji o sposobie 
komunikowania się.

Pracownik pozostający w dyspozycji 
pracodawcy oczekuje na możliwość podję-
cia pracy na terenie zakładu pracy lub w in-
nym miejscu wskazanym przez pracodawcę, 

UWAGA!
Wystąpienie pracownika przeciwko pracodawcy 
przed sądem o ustalenie istnienia stosunku pra-
cy nie oznacza gotowości zatrudnionego do wyko-
nywania pracy, a tym samym zobowiązania praco-
dawcy do zapłaty wynagrodzenia.

UWAGA!
Gotowość do wykonywania pracy może być ujaw-
niona przez pracownika w każdy sposób zarówno 
na piśmie, jak i w każdej innej dostępnej formie.
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ewentualnie w miejscu wskazanym przez siebie i podanym pracodawcy. Faktyczna zdolność 
do świadczenia pracy oznacza pełną zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania obo-
wiązków pracowniczych, gdy nie występują przeszkody do jej świadczenia, np. w postaci 
niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub innymi przyczynami. 

PRZYKŁAD
Marcin F. jest zatrudniony jako konserwator w przedsiębiorstwie wodociągowym. 
Wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Sporadycznie, 
na polecenie pracodawcy dyżuruje w domu. Z powodu trwających przez kilka dni ulew 
pracodawca w piątek po godzinach pracy wezwał telefonicznie pracownika, aby przyje-
chał w ciągu godziny i udzielił wsparcia przy usuwaniu awarii jednej z maszyn filtrujących 
wodę opadową. Tego dnia, mimo zaplanowanego dyżuru, pracownik przyjął zaproszenie 
na uroczystość rodzinną. Marcin F. zgłosił pracodawcy, że nie może przyjechać i wykony-
wać pracy, ponieważ jest w stanie nietrzeźwości. W tej sytuacji pracownik nie był zdolny 
fizycznie i psychicznie do wykonywania pracy. Pracodawca może jednak wyciągnąć kon-
sekwencje w stosunku do pracownika za jego zachowanie, gdyż dyżur był planowany 
i pracownik powinien w tym czasie powstrzymać się od spożywania alkoholu. 

Przepisy Kodeksu pracy nie wymagają, aby dla skuteczności zgłoszenia gotowości do pracy 
pracownik wyraził swoją wolę tylko bezpośrednio podmiotowi upoważnionemu w rozumieniu 
art. 31 k.p. W myśl tego przepisu, za pracodawcę, będącego jednostką organizacyjną, czyn-
ności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednost-
ką albo inna wyznaczona do tego osoba. Wskazaną zasadę stosuje się także do pracodawcy 
będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności z zakresu prawa pracy.

Przyjęcie poglądu, że pracownik musi złożyć wolę gotowości do pracy tylko podmioto-
wi upoważnionemu, oznaczałoby, że pracownicy zatrudnieni w oddziałach firmy musieliby 
zgłaszać taką gotowość bezpośrednio w centrali firmy. Gotowość do pracy musi natomiast 
zostać zgłoszona pracodawcy w taki sposób, aby mogła dotrzeć do niego w normalnym try-
bie. Dlatego skuteczne i wystarczające jest wyrażenie przez pracownika woli gotowości do 
pracy bezpośredniemu przełożonemu lub osobie wykonującej jego obowiązki. 

860f2dd1-904b-4377-afe5-751d5c5b90cf

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 80, art. 81 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 896

Aneta Mościcka –  prawnik, ekspert z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, 
gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego, autorka wielu 
publikacji z tej tematyki

CZYTAJ TAKŻE

„Czy przestój należy traktować tak samo jak pozostawanie w gotowości do pracy” – Snp 
nr 12/2011; dostępny na www.snp.infor.pl
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>> oddelegowanie pracownika, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, Rosja

1.    Jak rozliczyć przychody uzyskane
przez pracowników oddelegowanych 
do pracy w Rosji 

PROBLEM  Pracownicy polskiej firmy (Polacy) 
zostali oddelegowani do pracy w Rosji. Do 
Polski przyjeżdżają wyłącznie na urlop lub 
święta (na ok. 2 miesiące w roku). Jakim ubezpieczeniom podlegają – właś-
ciwym dla Polski czy Rosji i jak należy rozliczyć podatek od przysługującego 
im wynagrodzenia?

RADA  Państwa pracownicy podlegają ubezpieczeniom zarówno w Polsce, jak 
i w Rosji. Od dochodów uzyskanych za granicą nie muszą Państwo odprowa-
dzać zaliczek na podatek w Polsce, jeżeli dochody te będą podlegały opodat-
kowaniu w Rosji. Pracownicy mogą też złożyć do Państwa wniosek o pobiera-
nie w Polsce zaliczek od dochodów zagranicznych. Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE  Co do zasady, nie pobierają Państwo zaliczek na podatek dochodowy od 
dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Polski, jeże-
li dochody te podlegają lub będą tam podlegać opodatkowaniu (art. 32 ust. 6 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). Pracownik może jednak złożyć do 
Państwa wniosek o pobieranie od takich dochodów zaliczki na podatek w Polsce. Wówczas 
płatnik powinien pobierać zaliczkę w wysokości ustalonej na podstawie art. 27 ust. 9 i 9a 
updof, tj. obliczoną miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy należy pomniejszyć o kwo-
tę podatku zapłaconego w Rosji (art. 21 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie 22 maja 1992 r., dalej umowa 
polsko-rosyjska ). 

Do obliczenia podatku od dochodów z pracy wykonywanej w Rosji stosuje się metodę 
proporcjonalnego odliczenia. Podatek zapłacony w Rosji należy przeliczyć na złote według 
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprze-
dzającego dzień zapłaty podatku (art. 11a ust. 3 updof). 

Zgodnie z umową polsko-rosyjską, w sytuacji gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania 
w Polsce, ale osiąga wynagrodzenie za pracę świadczoną w Rosji, to co do zasady przychód 
(wynagrodzenie) podlega opodatkowaniu w Rosji (art. 12 ust. 1 umowy polsko-rosyjskiej). 

Aby wynagrodzenie za pracę Państwa pracownika było opodatkowane tylko w Polsce:
 ■  pracownik musi przebywać w Rosji przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 

183 dni podczas danego roku kalendarzowego,
 ■  wynagrodzenia muszą być wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który 

nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Rosji, 

Zobacz wideoszkolenie „Podróże służbowe 
– delegacja a oddelegowanie” dostępne 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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 ■  wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca 
posiada w Rosji (art. 12 ust. 2 umowy polsko-rosyjskiej).

W omawianym przypadku Państwa pracow-
nicy będą przebywali w Rosji dłużej niż 183 dni, 
zatem nie będzie spełniony pierwszy z warun-
ków. Oznacza to, że wynagrodzenie Państwa 
pracowników podlega opodatkowaniu w Rosji 
i w związku z tym nie powinni Państwo pobie-
rać zaliczek na podatek w Polsce, jeśli pracow-
nicy nie złożą wniosku w tej sprawie.

Umowy międzynarodowe, w tym o unikaniu podwójnego opodatkowania, mają pierwszeń-
stwo przed przepisami wewnętrznego prawa podatkowego. W przypadku kolizji ustaw we-
wnętrznych z ratyfikowaną umową międzynarodową, zgodnie z Konstytucją RP, pierwszeń-
stwo stosowania ma umowa międzynarodowa.

Rozliczenie zaliczki na podatek w Polsce
Jeżeli Państwa pracownicy złożą wnioski o potrącanie zaliczki na podatek, to ustalając 

jej wysokość należy pamiętać, że zwolniona z podatku jest:
 ■  kwota stanowiąca równowartość 30% diety przysługującej pracownikom sfery budżeto-

wej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – za każdy dzień pobytu za granicą, 
w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 20 updof),
 ■  koszt zakwaterowania pracownika – do wysokości nieprzekraczającej 500 zł miesięcz-

nie, jeśli miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy i pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania 
przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 19 updof).

Ustalanie podstawy opodatkowania, jeżeli pracownik złoży wniosek o potrącanie zaliczki 
na podatek w Polsce

Lp. Etap Podstawa prawna/stanowisko urzędowe

1 2 3

1. Miesięczny przychód pracow-
nika za pracę za granicą należy 
pomniejszyć o kwotę odpowia-
dającą równowartości 30% die-
ty za każdy dzień pobytu poza 
granicami kraju

 ■ art.  21 ust. 1 pkt 20 updof
Interpretacja indywidualna Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Poznaniu z 29 czerwca 2005 r., sygn. PF-
2/415/132/05: 
(…) bez względu (…) na kraj uzyskiwania wynagrodzenia za 
pracę najemną oraz stosowaną metodę zapobiegania po-
dwójnemu opodatkowaniu dochodu, przychód osiągnięty 
za granicą należy pomniejszyć o przysługującą z tego ty-
tułu kwotę diety. Obliczoną w ten sposób kwotę przelicza 
się na złote polskie i umniejsza o przysługujące, zgodnie 
z art.   22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ryczałtowe koszty uzyskania przychodu, które 

UWAGA!
Pracodawca, jako płatnik podatku, ma obowiązek 
pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzeń 
pracowników przebywających w Rosji nie dłużej 
niż 183 dni w roku kalendarzowym. 
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1 2 3

w roku 2004, w przypadku gdy miejsce zamieszkania po-
datnika było położone poza miejscowością, w której znaj-
dował się zakład pracy, a podatnik nie otrzymywał dodatku 
za rozłąkę, wynosiły 127,82 zł miesięcznie.
W ten sposób obliczony dochód będzie stanowił podstawę 
do wyliczenia podatku należnego przy zastosowaniu meto-
dy odliczania proporcjonalnego, zgodnie z którą od podat-
ku należnego obliczonego na podstawie przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych odlicza się po-
datek zapłacony za granicą, ale tylko do wysokości podat-
ku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany 
poza granicami kraju.
Trzeba podkreślić, że podatnicy mają prawo uwzględnić 
koszty faktycznie poniesione na dojazd wymienionymi 
w ustawie środkami komunikacji publicznej (czyli środka-
mi transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub 
komunikacji miejskiej) również w przypadku, gdy pracowa-
li za granicą. Wydatki na dojazd zagranicznymi środkami 
transportu publicznego muszą być jednak również udoku-
mentowane imiennymi biletami okresowymi (identycznie jak 
w przypadku dojazdów krajowych) (…).

2. Przychody podlegające opodat-
kowaniu należy przeliczyć na zło-
te według kursu średniego walut 
obcych ogłaszanego przez NBP 
z ostatniego dnia roboczego po-
przedzającego dzień uzyskania 
przychodu (poniesienia kosztu)

 ■ art.  11a ust. 1 updof

3. Przychód należy pomniejszyć 
o miesięczne koszty uzyskania 
przychodów ze stosunku pracy 

 ■ art. 22 ust. 2 updof

4. Dochód należy pomniejszyć 
o kwotę potrąconych przez pra-
codawcę ze środków pracow-
nika składek na ubezpieczenia 
społeczne (odliczenie nie doty-
czy składek zapłaconych w Ro-
sji)

 ■ art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b updof
Interpretacja indywidualna Naczelnika Drugiego Mazowie-
ckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 25 maja 2007 r., 
sygn.1472/DPC/415–42/07/PK:
(…) w celu uznania, iż możliwe jest pomniejszenie podstawy 
opodatkowania o składki na ubezpieczenie społeczne, mu-
szą być to składki określone w ustawie z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, 
poz. 887, z późn. zm.). Przedmiotowe składki jako opłacane 
na podstawie portugalskich przepisów nie są takimi skład-
kami, a więc nie mogą pomniejszać podstawy opodatkowa-
nia w podatku dochodowym od osób fizycznych.
(...) Podobnie jak w przypadku składek na ubezpieczenie 
społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których 



V. PODATKI34

Sposób na płace nr 9(48)   wrzesień 2013 r. 

1 2 3

mowa we wniosku, są płacone na podstawie przepisów por-
tugalskich, a nie na podstawie przepisów tej ustawy, a więc 
nie mogą zmniejszać zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych (…).

5. Kwotę obliczonej miesięcznej 
zaliczki na podatek dochodowy 
należy pomniejszyć o:

 ■ 46,33 zł, jeżeli pracownik zło-
żył pracodawcy oświadcze-
nie PIT-2,

 ■ składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne, z tym że odlicze-
nie nie może przekroczyć 
7,75% podstawy wymiaru tej 
składki

 ■ art. 32 ust. 3 updof

 ■ art.  27b ust. 2 updof

6. Od podatku należy odliczyć 
kwotę równą podatkowi docho-
dowemu zapłaconemu w obcym 
państwie. Odliczenie to nie może 
przekroczyć tej części podatku 
obliczonego przed dokonaniem 
odliczenia, która proporcjonal-
nie przypada na dochód uzyska-
ny w obcym państwie 

 ■ art. 27g updof

Rozliczenie z ZUS
Ustalając właściwe ustawodawstwo w przypadku świadczenia pracy w państwach spoza 

Unii Europejskiej lub obszaru EOG i Szwajcarii należy posiłkować się postanowieniami umów 
międzynarodowych. W sytuacji gdy Polska nie zawarła umowy z Państwem, w którym jest 

wykonywana praca, obowiązek ubez pieczeń 
społecznych powstaje również w Polsce. 
W związku z tym, że Polska nie zawarła umo-
wy z Rosją, składki powinny być opłacane za-
równo w Polsce, jak i w Rosji. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne pracowników stanowi przy-
chód zgodnie z definicją zawartą w ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej 
rozporządzenie składkowe). 

W podstawie wymiaru składek nie należy uwzględniać m.in.:
 ■ wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związ-

ku z chorobą zakaźną,

UWAGA!
Jeżeli Polska nie zawarła umowy o zabezpieczeniu 
społecznym z krajem spoza UE, składki należy od-
prowadzać w obydwu państwach według obowiązu-
jących tam zasad. 
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 ■ zasiłków,
 ■ części wynagrodzenia w wysokości rów-

nowartości diety przysługującej z tytułu 
podróży służbowych poza granicami kra-
ju, za każdy dzień pobytu – tak ustalony 
miesięczny przychód do celów naliczenia 
składek nie może być niższy od kwoty prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2013 r. – 3713 zł) (§ 2 ust. 16 rozporządzenia 
składkowego).

PRZYKŁAD
Mirosław C., polski pracownik oddelegowany do pracy w Rosji, przez cały sierpień 
2013 r. wykonywał tam pracę. Zarabia miesięcznie 99 600 rubli. Wynagrodzenie otrzy-
mał 2 września 2013 r. Mirosław C. ma status rezydenta podatkowego w Rosji, a zatem 
opłaca tam podatek w wysokości 13%. Pracownik złożył pracodawcy wniosek o potrą-
canie zaliczki na podatek w Polsce. 
Obliczamy wysokość podatku należnego w Polsce.
Krok 1. Obliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
 ■ 99 600 RUB x 0,1027 zł (średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzają-
cego dzień uzyskania przychodu przyjęty na potrzeby przykładu) = 10 228,92 zł (wy-
sokość wynagrodzenia po przeliczeniu na złote),
 ■ 48 EUR x 31 dni x 4,3265 zł (średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprze-
dzającego dzień uzyskania przychodu przyjęty na potrzeby przykładu) = 6437,83 zł 
(część wynagrodzenia zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne),
 ■ 10 228,92 zł – 6437,83 zł = 3791,09 zł (przychód stanowiący podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ 3791,09 zł > 3713 zł). 

Krok 2. Obliczenie składek na ubezpieczenia społeczne:
3791,09 zł x 13,71% = 519,76 zł.
Krok 3. Obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 ■ 3791,09 zł – 519,76 zł = 3271,33 zł (podstawa wymiaru składki),
 ■ 3271,33 zł x 9% = 294,42 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS),
 ■ 3271,33 zł x 7,75% = 253,53 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od 
podatku).

Krok 4. Obliczenie zaliczki na podatek:
Przychód należy pomniejszyć o 30% diety przysługującej pracownikom sfery budżeto-
wej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – za każdy dzień pobytu za granicą, 
w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, tj.:
 ■ (99 600 RUB x 0,1027 zł) – (48 EUR x 31 dni x 4,3265 zł) x 30% = 10 228,92 zł – 
– 1931,35 zł = 8297,57 zł, 
 ■ 8297,57 zł – 111,25 zł – 519,76 zł = 7667 zł (podstawa opodatkowania po zaokrągleniu 
do pełnych złotych),
 ■ 7667 zł x 18% – 46,33 zł = 1333,73 zł (podatek dochodowy),

UWAGA!
Pracodawca ma prawo odliczyć od przychodu pod-
legającego oskładkowaniu równowartość diet za 
każdy dzień pobytu pracownika za granicą. 
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 ■ 1333,73 zł – 253,33 zł (składka zdrowotna 7,75%) = 1080 zł (zaliczka na podatek po 
zaokrągleniu do pełnych złotych). 

Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów należy odliczyć kwotę równą po-
datkowi dochodowemu zapłaconemu w Rosji. Odliczenie to nie może przekroczyć tej 
części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przy-
pada na dochód uzyskany w Rosji. Aby obliczyć limit odliczenia, należy posłużyć się 
wzorem:

L = P x Dz : Dc
gdzie:
L – limit odliczenia,
P – podatek zapłacony w Polsce,
Dz – dochód uzyskany za granicą,
Dc – dochód całkowity (Dz + Dp),
Dp – dochód uzyskany w Polsce (po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne 
i kosztów uzyskania przychodów).
Gdyby podatek zapłacony za granicą był niższy od obliczonego limitu, należy odliczyć 
go w całości od podatku należnego w Polsce Jeśli podatek będzie wyższy, można go 
odliczyć tylko do wysokości wcześniej ustalonego limitu.
Ponieważ dochód uzyskany w Rosji jest równy całkowitemu dochodowi, limit odliczenia 
podatku wyniesie 1080 zł, tj. 1080 zł (zaliczka obliczona zgodnie z art. 27 ust. 1 updof) 
x 10 228,92 zł : 10 228,92 zł.
Podatek należny w Rosji wyniesie: 10 228,92 zł x 18% = 1329,76 zł.
Ponieważ podatek należny w Polsce jest niższy niż należny w Rosji, tj. 1329,76 zł > 
1080 zł, płatnik nie opłaca podatku w Polsce. 

Metody obliczenia podatku
Istnieją dwa sposoby obliczenia podatku od dochodu uzyskanego za granicą, tj.: 
 ■  metoda wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 updof) lub
 ■  metoda proporcjonalnego odliczenia (art. 27 ust. 9 updof).

Metody obliczania podatku od dochodu uzyskanego za granicą

Charakterystyka

Metoda wyłączenia z progresją Metoda proporcjonalnego odliczenia

1 2

Dochody uzyskane za granicą są zwol-
nione z podatku dochodowego w Pol-
sce. Dochody te należy uwzględnić przy 
obliczaniu stawki procentowej mającej 
zastosowanie do opodatkowania docho-
dów, które podatnik uzyskał w Polsce 
(np. z umowy o pracę, z umowy zlece-
nia, umowy o dzieło, renty rodzinnej itp.). 

Dochód uzyskany za granicą jest opo-
datkowany w Polsce, ale od należnego 
podatku odlicza się podatek zapłaco-
ny za granicą. Odliczenie to jest  możli-
we tylko do wysokości przypadającego 
proporcjonalnie na dochód uzyskany 
w obcym państwie (art. 27 ust. 9 updof)
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1 2

W Polsce zwalnia się z opodatkowania 
dochód osiągnięty w drugim państwie, 
jednak do ustalenia podatku należne-
go od dochodu osiągniętego w Polsce 
stosuje się stopę podatku obliczoną dla 
całego dochodu, tj. łącznie z dochodem 
osiągniętym w drugim państwie (art. 27 
ust. 8 updof)

Obliczenie 
podatku

1. Do dochodów uzyskanych w Polsce 
(art. 26 updof) należy dodać docho-
dy uzyskane w obcym państwie i obli-
czyć podatek według skali podatkowej 
(art. 27 updof)

1. Do dochodów uzyskanych w Pol-
sce należy dodać dochody uzyskane 
za granicą i obliczyć podatek według 
skali podatkowej (art. 27 updof)

2. Obliczony podatek należy podzie-
lić przez łączne dochody (uzyskane 
w Polsce i za granicą) i pomnożyć przez 
100%. Stopę procentową, która powsta-
nie w wyniku działania, należy zastoso-
wać do obliczenia należnego podatku 
od dochodów podlegających opodat-
kowaniu

2. Obliczony podatek należy pomnożyć 
przez dochód (przychód – koszty uzy-
skania przychodów) uzyskany za gra-
nicą i podzielić przez łączne dochody 
(przychód – koszty uzyskania przycho-
dów)

Państwa, 
w których 

metoda ma 
zastosowanie

Albania, Austria, Chiny, Chorwacja, 
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Indonezja, Irlandia, 
Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Norwegia, Portugalia, Republi-
ka Południowej Afryki, Rumunia, Słowe-
nia, Słowacja, Ukraina, Włochy, Wielka 
Brytania i Północna Irlandia 

Belgia, Finlandia, Islandia, Kazachstan, 
Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki

Deklaracja 
podatkowa

Co do zasady, podatnik nie musi skła-
dać w Polsce rocznego zeznania podat-
kowego, jeżeli w tym kraju nie osiągnął 
dochodów podlegających opodatkowa-
niu według skali podatkowej.
PIT-36 należy złożyć, jeżeli:

 ■ oprócz dochodów zagranicznych 
podatnik uzyskał w Polsce dochody 
podlegające opodatkowaniu według 
skali podatkowej, 

 ■ podatnik chce skorzystać z prefe-
rencyjnego opodatkowania z mał-
żonkiem lub w sposób przewidziany 
dla osób samotnie wychowujących 
dzieci,

Należy złożyć PIT-36 i PIT/ZG 
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1 2

 ■ podatnik uzyskał za granicą docho-
dy (przychody) kapitałowe, o których 
mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1–5 updof 
(m.in. z odsetek od środków pienięż-
nych zgromadzonych na rachunku 
bankowym albo w innych formach 
oszczędzania, z wyjątkiem środków 
pieniężnych związanych z wykony-
waną działalnością gospodarczą)

PRZYKŁAD
Pracownik (rezydent podatkowy) pracował przez 9 miesięcy w Rosji i uzyskał dochód 
(po przeliczeniu na złote) w kwocie 40 000 zł. Podatek zapłacony w Rosji wyniósł 5200 zł 
(40 000 zł x 13%). W Polsce uzyskał dochód w wysokości 10 000 zł. Łączny dochód wy-
niósł 50 000 zł. Podatek obliczony według skali podatkowej wyniósł 9000 zł. 
Kwota podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą:
9000 zł x 40 000 zł : 50 000 zł = 7200 zł.
Podatek przypadający proporcjonalnie na dochód uzyskany w Rosji wyniósł 7200 zł. 
Tylko ta kwota może być odliczona od podatku dochodowego. 
Podatek należny w Polsce wyniósł: 9000 zł – 7200 zł = 1800 zł.

PRZYKŁAD
Henryk W. przez 8 miesięcy pracował w Polsce, a przez ostatnie 4 miesiące w Rosji. 
Ponieważ polsko-rosyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zwalnia 
z opodatkowania w Polsce dochodów z pracy w Rosji, należy zastosować metodę pro-
porcjonalnego odliczenia. 
Wariant I. Podatek zapłacony za granicą niższy od limitu:
1)  dochód całkowity (Dc): 60 000 zł* (dochód w Polsce) + 40 000 zł* (dochód zagranicz-

ny) = 100 000 zł,
2) podatek zapłacony za granicą (Pz): Pz = 12 000 zł (40 000 zł x 30%),
3)  podatek według skali (P): 

P = (100 000 zł – 85 528 zł) x 32% zł + (85 528 x 18%) = 4631,04 zł + 15 395,04 zł = 20 026,08 zł,
4)  limit odliczenia (L):

L = 20 026,08 zł x (40 000 zł/100 000 zł) = 8010,43 zł,
5)  podatek do zapłaty w Polsce (Pn):

Pn = 20 026,08 zł – 8010,43 zł = 12 015,65 zł = 12 016 zł (po zaokrągleniu).
Wariant II. Podatek zapłacony za granicą wyższy od limitu:
1)  dochód całkowity (Dc): 10 000 zł* (dochód w Polsce) + 50 000 zł (dochód zagranicz-

ny) = 60 000 zł,
2)  podatek zapłacony za granicą (Pz):

Pz = 15 000 zł (50 000 zł x 30%),
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3)  podatek według skali (P): P = 10 800 zł,
4)  limit odliczenia (L):

L = 10 800 zł x (50 000 zł/60 000 zł) = 8999,99 zł,
5)  podatek do zapłaty w Polsce (Pn):

PN = 10 800 zł – 8999,99 zł = 1800,01 = 1800 zł (po zaokrągleniu).
* przykładowe wartości

Rozliczenie w Rosji
Odpowiednikiem polskiego Urzędu Skarbowego w Rosji jest Federalna Służba Podatkowa.

Wysokość podatku w Rosji

Stawka podatku Podmiot

13% dla osób fizycznych będących rezydentami podatkowymi

30% dla osób fizycznych niebędących rezydentami podatkowymi

Rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, która przebywa w Rosji przez kolejne 
12 miesięcy przez minimum 183 dni kalendarzowych (z pewnymi wyjątkami). 

Do okresu 183 dni zalicza się:
 ■ dzień wyjazdu (nie wliczając dnia przyjazdu) oraz
 ■ krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne w celu nauki lub leczenia, jeśli nie przekraczały 

one 6 miesięcy. 
Podatkowi od osób fizycznych w Rosji nie podlegają:
 ■ przedstawiciele dyplomatyczni, 
 ■ pracownicy ambasad wraz z rodzinami,
 ■ przedstawiciele organizacji międzynarodowych w zakresie przepisów zawartych w sta-

tutach tych organizacji.

W Rosji do 30 kwietnia każdego roku należy złożyć roczne ze-
znanie podatkowe, w którym Państwa pracownicy będą musie-
li uwzględnić dochód uzyskany zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Należny poda-
tek wynikający z zeznania rocznego trzeba zapłacić do 15 lipca następnego roku po roku 
podatkowym. 

W przypadku gdy osoba fizyczna opuszcza Rosję w danym roku kalendarzowym, musi 
złożyć zeznanie podatkowe miesiąc przed wyjazdem na stałe z Rosji. W takiej sytuacji po-
datek należy zapłacić w ciągu 15 dni od złożenia deklaracji.

Kiedy pracownik musi się rozliczyć, jeśli nie była potrącana 
zaliczka na podatek 
Podatnik, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma nie-

ograniczony obowiązek podatkowy. Wiąże się to z obowiązkiem rozliczenia w Polsce całości 
swoich dochodów, niezależnie od położenia źródeł przychodów.

 Sprawdź definicję „rezydenta”
w Encyklopedii księgowego 
na www.inforfk.pl
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Jeżeli podatnik wyjechał z kraju jedynie 
na pewien okres i wyjazd ten nie wiąże się 
ze zmianą miejsca zamieszkania, to jest on 
objęty nieograniczonym obowiązkiem po-
datkowym w Polsce. Musi zatem rozliczyć 
się w zeznaniu rocznym z dochodów osiąg-
niętych za granicą.

W przypadku gdy miejsce zamieszkania 
podatnika ulega zmianie i następuje prze-
niesienie jego interesów życiowych za gra-

nicę oraz przebywa on w Polsce nie dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to zmianie ulegnie 
jego rezydencja podatkowa. Takiego podatnika będzie wiązał jedynie ograniczony obowiązek 
podatkowy w Polsce. W tym przypadku obowiązek rozliczenia powstaje tylko wtedy, gdy po-
datnik osiągnie w kraju dochody podlegające opodatkowaniu. Wszelkie inne dochody musi 
rozliczyć w kraju, gdzie jest rezydentem podatkowym.

W sytuacji gdy pracownik wraca do kraju w ciągu roku podatkowego i nie były odprowa-
dzane zaliczki na podatek od dochodów uzyskanych za granicą, musi obliczyć zaliczki sto-
sując najniższą stawkę w skali podatkowej (18%) i opłacić je do 20. dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu powrotu do Polski (44 ust. 7 w zw. z ust. 3a i 3e updof).

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 3, art. 11a, art. 21, art. 22, art. 26, art. 27, art. 27b, art. 27g, art. 30a, art. 32, art. 44 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 2013 r., poz. 888

 ● załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej – Dz.U z 2013 r., poz. 167

 ● art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585; ost.zm. Dz.U z 2013 r., poz. 983 

 ● art. 81 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 2013 r., poz. 879

 ● art. 12, art. 21 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Moskwie 
22 maja 1992 r. – Dz.U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 160, poz. 997

 ● § 1 i § 2 ust. 16 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, 
poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

Katarzyna Kalata –  ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 
praktyk z 10-letnim doświadczeniem w działach personalnych

CZYTAJ TAKŻE

„Czy zgodnie z prawem innego państwa pracodawca może przejąć nadpłatę podatku od 
wynagrodzenia pracownika” – Snp nr 4/2013; dostępny na www.snp.infor.pl

SŁOWNICZEK

Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – osoba fizyczna, która:

  posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cen-
trum interesów osobistych lub gospodarczych (ośro-
dek interesów życiowych) lub

  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej 
niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a updof). 
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>> oddelegowanie pracownika, zabezpieczenie społeczne, Unia Europejska (Wspólnota Europejska)

1.  Czy zleceniobiorcy mogą być oddelegowani 
do wykonywania umowy w innym państwie UE 
bez formularza A1 i podlegać polskim 
ubezpieczeniom

PROBLEM  Prowadzę w Polsce firmę i zatrudniam osoby na umowy zlecenia. 
Podpisałem umowę z kontrahentem niemieckim, na podstawie której kil-
kanaście osób zostanie oddelegowanych do wykonywania pracy na terenie 
Niemiec na okres 1 roku. Osoby te wcześniej pracowały na rzecz mojej firmy 
w Polsce przez okres co najmniej 6 miesięcy. Czy takie osoby mogą zostać 
wysłane do pracy za granicę bez potwierdzonego formularza A1 i nadal pod-
legać ubezpieczeniom w Polsce?

RADA   Tak, Pana zleceniobiorcy będą mogli 
pracować za granicą bez potwierdzonego for-
mularza A1, ale nie będą mogli podlegać ubezpieczeniom społecznym w Pol-
sce. Zgodnie z ogólną zasadą, zleceniobiorcy zatrudnieni przez Pana firmę 
powinni podlegać przepisom ubezpieczeniowym kraju, w którym będą wyko-
nywali pracę, czyli przepisom niemieckim. Jednak w związku z tym, że przed 
oddelegowaniem do wykonywania pracy na terenie Niemiec pracowali w Pol-
sce przez okres co najmniej 6 miesięcy, będą spełniali warunek podlegania 
polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego przez co najmniej 1 mie-
siąc przed oddelegowaniem. 

UZASADNIENIE  W przedstawionym przypadku zleceniobiorcy zostaną wysłani do wykony-
wania pracy na teren Niemiec po przepracowaniu wcześniej w Polsce co najmniej 6 mie-
sięcy. Osoby te będą zatem spełniały warunek podlegania ubezpieczeniom w Polsce przez 
okres co najmniej 1 miesiąca bezpośrednio przed oddelegowaniem. Jeżeli firma prowadziła 
wcześniej działalność wyłącznie w Polsce i jest to pierwszy przypadek oddelegowania zlece-
niobiorców za granicę, można przyjąć, że po stronie zleceniodawcy jest spełniony warunek 
prowadzenia znacznej części działalności w Polsce. Dlatego dla tych osób można uzyskać 
z ZUS potwierdzone formularze A1.

Poświadczony formularz A1 jest podstawą do zwolnienia osoby z podlegania przepisom 
ubezpieczeniowym państwa, do którego została wysłana do pracy.

Jeżeli zleceniobiorcy wysłani przez Pana do wykonywania pracy w Niemczech nie będą 
posiadali poświadczonego formularza A1, nie będą mogli potwierdzić, że nadal podlega-
ją ubezpieczeniom w Polsce. W przypadku kontroli miejsca pracy przez uprawnione do 
tego organy, osoby nieposiadające formularza A1 mogą zostać potraktowane jak osoby, dla 
których ZUS, z powodów leżących po stronie zleceniodawcy lub zleceniobiorcy, nie mógł 

Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie 
zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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potwierdzić tego formularza. Osoby te będą musiały złożyć wyjaśnienia, dlaczego w przy-
padku nieposiadania zaświadczenia A1 nie zostały zgłoszone do ubezpieczeń w Niemczech. 
Może również dojść do sytuacji, w której takie osoby nie zostaną dopuszczone do wykony-
wania pracy bez przedstawienia poświadczonego formularza A1 lub potwierdzenia zgłosze-
nia do niemieckiego ubezpieczenia.

W przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej w Niemczech takie osoby 
nie będą mogły potwierdzić, że są ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. 
Nie będą mogły przedstawić karty EKUZ i mogą zostać obciążone kosztami za udzieloną 
pomoc medyczną.

Jeżeli formularz A1 dla zleceniobiorcy nie może zostać poświadczony z przyczyn leżących 
po jego stronie lub po stronie zleceniodawcy, zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony do 
ubezpieczenia w Niemczech.

Polski zleceniodawca, który chce, aby oddelegowany przez niego zleceniobiorca nadal 
podlegał ubezpieczeniom w Polsce, powinien wystąpić do ZUS o potwierdzenie formularza 
A1. W formularzu podana jest informacja, że jest to „zaświadczenie o ustawodawstwie doty-
czącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej”, czyli 
do osoby, której dane zostały wymienione w tym formularzu.

Formularz A1 jest wydawany w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu w zakresie 
zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba, oraz poświadcza, że w okresie, który 
jest w nim podany, osoba ta nie jest zobowiązana do opłacania składek w państwie wyko-
nywania pracy.

Przed wyjazdem do wykonywania pracy za granicę zleceniobiorcy powinni być również za-
opatrzeni w dokumenty uprawniające ich do otrzymania w państwie wykonywania pracy nie-
zbędnych świadczeń rzeczowych, np. opieki medycznej czy hospitalizacji. Takim dokumentem 

jest karta EKUZ, o wydanie której należy wy-
stąpić do NFZ. Dla osób wyjeżdżających do 
wykonywania pracy za granicę karta EKUZ 
jest wydawana na podstawie potwierdzonego 
wcześniej przez ZUS formularza A1.

Formularz A1 może być wydany również 
za okres wcześniejszy, ale najlepszym roz-

wiązaniem dla delegującego zleceniodawcy jest, gdy oddelegowany zleceniobiorca wyjeżdża 
do wykonywania pracy za granicę z potwierdzonym przez ZUS formularzem A1.

Do wykonywania pracy na terenie innych krajów członkowskich UE mogą być oddelegowani 
nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy. Aby takie osoby mogły nadal podlegać przepi-

som ubezpieczeniowym kraju, z którego będą wysyłane 
zarówno one, jak i delegujący je zleceniodawca, muszą 
spełnić określone warunki. Potwierdzeniem podlegania 
ubezpieczeniom kraju wysyłającego jest formularz A1.

W stosunku do zleceniobiorców wysłanych z Polski do pracy na teren innego państwa 
członkowskiego UE mają zastosowanie te same przepisy prawa wspólnotowego, które do-
tyczą oddelegowania pracowników.

UWAGA!
ZUS może wydać formularz A1 za wcześniejszy 
okres oddelegowania. 

Zobacz wideoszkolenie „Podróże służbowe 
– delegacja a oddelegowanie” dostępne 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 883/2004 
(dalej rozporządzenie Nr 883/2004), określenie „praca najemna” oznacza wszelką pra-
cę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa 
w zakresie zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym taka pra-
ca lub sytuacja równoważna ma miejsce. Jest to bardzo ogólna definicja, która obejmuje 
nie tylko pracowników w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale również inne sytuacje, które 
państwa członkowskie mogą uznać jako równoważne z pracą wykonywaną na podstawie 
umowy o pracę.

Również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, że pojęcie 
„pracownik” należy interpretować szeroko, stosując przepisy o koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego. Na przykład w orzeczeniu Lawrie-Blum ETS uznał, że pracowni-
kiem jest każdy, kto wykonuje przez pewien 
czas pracę na rzecz i pod kierownictwem in-
nej osoby w zamian za wynagrodzenie.

Oznacza to, że również do zleceniobior-
ców wysłanych z Polski do pracy na terenie 
innego państwa członkowskiego UE mają za-
stosowanie te same przepisy prawa wspól-
notowego, które dotyczą oddelegowania 
pracowników.

Generalną zasadą określoną w rozporzą-
dzeniu Nr 883/2004 jest podleganie ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń tylko jed-
nego państwa członkowskiego. Dla zleceniobiorców, podobnie jak dla pracowników, co 
do zasady, jest to państwo, w którym jest wykonywana praca. Tak wynika z art. 11 ust. 3a 
rozporządzenia Nr 883/2004, który stanowi, że osoba wykonująca w państwie członkow-
skim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa 
członkowskiego.

Jednym z wyjątków od ogólnej zasady podlegania zabezpieczeniu społecznemu 
w miejscu wykonywania pracy jest oddelegowanie. Zleceniobiorca oddelegowany przez 
polskiego zleceniodawcę nadal podlega ubezpieczeniom w Polsce, jeśli spełnia okre-
ślone warunki. 

Warunki, jakie musi łącznie spełnić zleceniobiorca oddelegowany do pracy 
poza granicami Polski, aby podlegał polskim ubezpieczeniom 

 ■  delegujący zleceniodawca musi normalnie prowadzić swoją działalność w państwie delegującym

 ■ oddelegowany zleceniobiorca musi świadczyć pracę w imieniu zleceniodawcy, który go oddele-
gował (w okresie oddelegowania musi istnieć bezpośredni związek między delegującym zlece-
niodawcą a oddelegowanym zleceniobiorcą)

 ■ przewidywany okres pracy nie przekracza 24 miesięcy (bezpośrednio następujących po sobie dni, 
obliczany od dnia oddelegowania)

 ■ zleceniobiorca nie zostaje wysłany w celu zastąpienia innej osoby

UWAGA!
Do zleceniobiorców wysłanych z Polski do pracy na 
teren innego państwa członkowskiego UE, co do 
zasady, mają zastosowanie te same przepisy pra-
wa wspólnotowego, które dotyczą oddelegowania 
pracowników.



VI. UBEZPIECZENIA44

Sposób na płace nr 9(48)   wrzesień 2013 r. 

Aby zleceniodawca mógł oddelegować zleceniobiorcę do wykonywania pracy na terenie 
innego państwa członkowskiego UE, zarówno zleceniodawca, jak i oddelegowany zlecenio-
biorca muszą spełnić określone warunki.

Jakie warunki musi spełnić zleceniodawca
Z przepisów o oddelegowaniu zleceniobiorców nie może skorzystać zleceniodawca, 

który zatrudnia w Polsce jedynie zleceniobiorców zajmujących się zarządzaniem, pod-
czas gdy sama działalność jest prowadzona poza granicami Polski. Przepisy o odde-
legowaniu mają zastosowanie do zleceniodawców, którzy normalnie prowadzą działal-
ność w Polsce.

Pojęcie „normalne prowadzenie działalności” na terenie danego państwa UE oznacza, 
że zleceniodawca zazwyczaj prowadzi znaczną część działalności na terytorium państwa 
członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę. Aby stwierdzić, czy dane przedsiębiorstwo 
prowadzi znaczną część swojej działalności na terenie danego państwa UE, brane są pod 
uwagę wszystkie kryteria charakteryzujące działalność tego przedsiębiorstwa. Powinny 
one zostać dostosowane do rzeczywistego charakteru działalności prowadzonej przez to 
przedsiębiorstwo.

W zależności od sytuacji, mogą być brane pod uwagę następujące kryteria:
 ■  miejsce, w którym zleceniodawca ma zarejestrowaną siedzibę i administrację,
 ■  liczba personelu wykonującego pracę w Polsce i za granicą – obecność w państwie de-

legującym wyłącznie personelu administracyjnego wyklucza możliwość zastosowania do 
tego przedsiębiorstwa przepisów dotyczących oddelegowania,
 ■  państwo, w którym są rekrutowani zleceniobiorcy,
 ■  państwo, w którym jest zawierana większość umów z klientami,
 ■  obroty osiągane przez delegującego zleceniodawcę w państwie delegującym i w pań-

stwie wykonywania pracy w odpowiednio typowym okresie (osiąganie obrotu w wysoko-
ści ok. 25% całkowitego obrotu w państwie delegującym jest uznawane za prowadzenie 
działalności w znacznej części),
 ■  liczba umów aktualnie wykonywanych w Polsce i za granicą.

Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca
Podstawowym warunkiem, jaki jest stawiany zleceniobiorcy, jest wcześniejsze podleganie 

systemowi zabezpieczenia społecznego kraju oddelegującego (Polski) bezpośrednio przed 
wysłaniem do wykonywania pracy za granicę. Warunek ten jest spełniony, jeżeli osoba bez-
pośrednio przed oddelegowaniem podlegała przez okres co najmniej 1 miesiąca ustawo-
dawstwu państwa członkowskiego, w którym zleceniodawca ma swoją siedzibę. Warunek 
ten będzie spełniony, jeżeli np. oddelegowywana osoba była wcześniej zatrudniona jako pra-
cownik lub zleceniobiorca u innego pracodawcy lub zleceniodawcy, podlegała ubezpieczeniu 
w KRUS, między jednym a drugim zatrudnieniem nie było przerwy, była zarejestrowana jako 
osoba bezrobotna, była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny itp. 
Oznacza to, że w polskim systemie ubezpieczeń może pozostać również osoba, która jest 
rekrutowana specjalnie w celu oddelegowania. Nie ma wymogu, aby w tym 1-miesięcznym 
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okresie poprzedzającym oddelegowanie taka osoba była ubezpieczona z tytułu wykonywa-
nia pracy na podstawie umowy zlecenia u zleceniodawcy, który zamierza ją oddelegować 
do pracy za granicę. Zleceniobiorca nie może być jednak wysłany do zastąpienia innej od-
delegowanej osoby.

Związek między oddelegowanym a delegującym 
Przepisy o oddelegowaniu mają zastosowanie jedynie do przypadków, w których zlece-

niobiorca wykonuje pracę za granicą na rzecz wysyłającego zleceniodawcy oraz gdy pod-
czas pracy za granicą zachowany jest bezpośredni związek między nimi.

O istnieniu bezpośredniego związku między delegującym przedsiębiorstwem a oddele-
gowanym zleceniobiorcą można mówić wówczas, gdy:
 ■  przedsiębiorstwo delegujące samodzielnie prowadzi rekrutację,
 ■  przez cały okres oddelegowania nadal obowiązuje umowa zlecenia,
 ■  prawo do rozwiązania umowy zlecenia przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy delegującemu,
 ■  przedsiębiorstwo delegujące zachowuje prawo do określenia charakteru pracy wykony-

wanej przez zleceniobiorcę,
 ■  zobowiązanie w zakresie wynagrodzenia pracownika spoczywa na delegującym zlecenio-

dawcy, który zawarł umowę zlecenia,
 ■  delegujący zleceniodawca zachowuje prawo do stosowania działań dyscyplinarnych wo-

bec zleceniobiorcy.

Podane warunki muszą być spełnione łącznie zarówno przez  zleceniodawcę, jak i zle-
ceniobiorcę. W przeciwnym wypadku zleceniobiorca może być  oddelegowany do pracy za 
granicę, ale wtedy nie będzie podlegał polskim ubezpieczeniom tylko systemowi ubezpie-
czeń kraju wykonywania pracy (art. 11 ust. 3a rozporządzenia Nr 883/2004).

7c06d015-e5f0-450b-a352-a0336b407ca4

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 1a, art. 11 ust. 1, art. 11 ust. 3a, art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Dz.Urz. UE 
L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r.

 ● art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 
2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego – Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r.

 ● pkt 1 Decyzji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Nr A2 z 12 
czerwca 2009 r. dotyczącej wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 
w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników oddelegowanych i osób wykonujących 
pracę na własny rachunek tymczasowo pracujących poza państwem właściwym – Dz.Urz. UE C 106/5 z 24 
kwietnia 2010 r.

Andrzej Matusiak – specjalista ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE

CZYTAJ TAKŻE

„Jaka jest procedura zawierania porozumień wyjątkowych dla pracowników delegowanych 
do Niemiec” – Snp nr 12/2012; dostępny na www.snp.infor.pl
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>> urlop bezpłatny, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne

2.  Jakie konsekwencje ubezpieczeniowe powoduje 
udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego wywołuje zmianę 
jego sytuacji w zakresie m.in. prawa do świadczeń chorobowych czy zdro-
wotnych z powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Wraz z pracowni-
kiem prawo do świadczeń zdrowotnych tracą członkowie jego rodziny. 

Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego wyłącznie na wniosek pracownika. Oznacza 
to, że zatrudnionego nie można wysłać na urlop bez wniosku i wbrew jego woli. Takie udzie-
lenie urlopu jest bowiem bezskuteczne (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 października 
1996 r., sygn. akt III AUa 34/96, OSA 1997/10/35). W okresie tak udzielonego urlopu pracow-
nik zachowuje prawo zarówno do świadczeń chorobowych, jak i zdrowotnych. 

Przerwy w ubezpieczeniach społecznych
Pracownik, któremu został udzielony urlop bezpłatny, w okresie tego urlopu nie podlega 

zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i zdrowotnemu. Wprawdzie w dalszym ciągu pozo-
staje w stosunku pracy, ale nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia.

Pracodawca jako płatnik składek musi składać za pracownika przebywającego na urlo-
pie bezpłatnym imienny raport ZUS RSA z kodem pracowniczym (01 10 xx), podając okres 
przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z kodem świadczenia 
przerwy 111 (urlop bezpłatny). Raport ten należy składać za każdy miesiąc przebywania pra-
cownika na urlopie bezpłatnym. Wykazany w raporcie okres przerwy „od–do” nie może wykra-
czać poza miesiąc kalendarzowy, za który jest sporządzany raport. Nie może być ani wcześ-
niejszy, ani późniejszy, a zatem musi dotyczyć wyłącznie miesiąca, za który jest składany. 

PRZYKŁAD 
Dariusz L. będzie przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od 1 sierpnia do 30 wrześ-
nia 2013 r. Za sierpień 2013 r. pracodawca złożył za niego raport ZUS RSA (z kodem 
tytułu ubezpieczenia 01 10 xx), w którym podał okres od 01.08.2013 do 31.08.2013 i kod 
świadczenia/przerwy 111 (urlop bezpłatny). Gdyby składając dokumenty rozliczeniowe za 
sierpień 2013 r. pracodawca nie złożył tego raportu, nie mógłby wykazać urlopu bezpłat-
nego przypadającego w sierpniu w raporcie ZUS RSA składanym za kolejny miesiąc. Gdy 
raport nie zostanie złożony za sierpień, to należy go złożyć za ten miesiąc w trybie korek-
ty (wraz z korektą deklaracji ZUS DRA). Raport ZUS RSA należy też złożyć za wrzesień.

Jeżeli pracownik przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym i w tym miesiącu nie 
otrzymał od pracodawcy wynagrodzenia, pracodawca składa za niego tylko raport ZUS RSA. 
Nie składa raportu ZUS RCA z zerową podstawą wymiaru i zerowymi kwotami składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
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Raport ZUS RCA należy złożyć wtedy, gdy urlop trwa przez niepełny miesiąc albo w trak-
cie tego urlopu pracownik otrzymuje wynagrodzenie, od którego istnieje obowiązek opłace-
nia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

PRZYKŁAD
Jakub T. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
w ABC spółka z o.o. Od 1 sierpnia do 30 listopada 2013 r. przebywa na urlopie bez-
płatnym. W sierpniu pracodawca wypłacił mu zaległą premię za czerwiec w wysokości 
2000 zł. Pracodawca powinien złożyć za sierpień następujące dokumenty rozliczeniowe:
 ■  ZUS RSA z kodem 01 10 xx i wykazać okres 01.08.2013–31.08.2013 – z kodem 111 
(urlop bezpłatny),
 ■  ZUS RCA z kodem 01 10 xx, w którym składki na ubezpieczenia społeczne należy na-
liczyć od kwoty 2000 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 1725,80 zł, tj. 2000 zł 
– 274,20 zł (składki finansowane ze środków pracownika).

Od wypłaconego wynagrodzenia pracodawca powinien również naliczyć składkę na 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego nie pozostaje bez wpływu na jego 
prawo w tym okresie do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowe-
go, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeżeli w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym pracownik zachoruje, to za okres 
niezdolności do pracy przypadającej w czasie tego urlopu nie ma prawa do zasiłku choro-
bowego. Zasiłek chorobowy (lub wynagrodzenie za czas choroby) przysługuje natomiast 
za okres niezdolności do pracy, który co prawda powstał w czasie urlopu bezpłatnego, ale 
trwa po jego ustaniu.

PRZYKŁAD
Aneta G. od 1 kwietnia 2013 r. przebywa na urlopie bezpłatnym, który został jej udzie-
lony do 31 sierpnia 2013 r. Od 25 sierpnia Aneta G. była chora i niezdolność ta trwała 
do 16 września. Za okres od 25 do 31 sierpnia pracownica nie otrzyma zasiłku choro-
bowego. Za niezdolność do pracy trwającą od 1 września 2013 r. będzie miała prawo 
do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego w zależności od tego, 
czy w tym roku pracodawca wypłacił jej wynagrodzenie chorobowe za okres 33 dni czy 
14 dni, jeżeli Aneta G. ukończyła 50 lat.

W sytuacji gdy z końcem urlopu bezpłatnego usta-
je zatrudnienie, a pracownik w okresie tego urlopu 
stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nie 
przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego za 
okres niezdolności do pracy przypadający w czasie tego urlopu. Po zakończeniu urlopu 
bezpłatnego i ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Zasiłek 
przysługuje na ogólnych zasadach, tzn. wtedy, gdy nie zachodzą okoliczności wykluczające 

Zobacz  e-Poradnik „Obliczanie wysokości 
świadczeń chorobowych” dostępny 
w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl
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prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia 
przysługuje, jeżeli osoba niezdolna do pracy: 
 ■  nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 ■  nie kontynuuje lub nie podjęła działalności zarobkowej,
 ■  miała wymagany okres wyczekiwania, aby nabyć prawo do zasiłku w czasie zatrudnienia,
 ■  nie jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świad-

czenia przedemerytalnego,
 ■  nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników (art. 13 ust. 1 ustawy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa; dalej ustawa zasiłkowa).
Zasiłek za okres po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) wypłaca ZUS. 

Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego z tytułu niezdolności 
do pracy spowodowanej chorobą pracownik nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego, tzw. okresu wyczekiwania. To samo dotyczy wynagrodzenia 
chorobowego. 

Do okresu wyczekiwania zalicza się po-
przednie okresy podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu pod warunkiem, że przerwa 
w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni. 
Gdy przerwa była dłuższa niż 30 dni, po-
przednie okresy ubezpieczenia chorobowe-

go zostaną zaliczone, jeżeli przyczyną przerwy był urlop bezpłatny, urlop wychowawczy lub 
odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. 

W szczególny sposób jest traktowana przerwa w ubezpieczeniu chorobowym spowodo-
wana urlopem bezpłatnym. Jeżeli bowiem między okresami ubezpieczenia chorobowego wy-
stąpi przerwa spowodowana takim urlopem, to okresy ubezpieczenia chorobowego wystę-
pujące przed i po urlopie zlicza się do okresu wyczekiwania, choćby przerwa spowodowana 
urlopem bezpłatnym była dłuższa niż 30 dni (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Urlop bezpłatny wpływa na ustalanie okresu 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowni-
ków, którzy ukończyli 50 lat) w roku kalendarzowym, w którym pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Zatrudniony nie ma 
jednak prawa do wynagrodzenia chorobowego, gdy był niezdolny do pracy podczas urlopu 
bezpłatnego. Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi dopiero 
za okres choroby przypadający po zakończeniu tego urlopu. Do okresu 33 dni, przez któ-
ry pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym, 
nie należy zatem wliczać okresu niezdolności do pracy, który przypada na urlop bezpłatny.

PRZYKŁAD 
Maciej E. (30 lat) przebywał na urlopie bezpłatnym od 15 czerwca do 10 lipca 2013 r. 
Od 5 lipca do 20 sierpnia 2013 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Była to 
jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. Za okres choroby 

UWAGA!
Zasiłek należny za okres po ustaniu tytułu ubezpie-
czenia wypłaca ZUS.
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przypadającej w okresie urlopu bezpłatnego od 5 do 10 lipca pracownik nie nabywa 
prawa do wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu po 
zakończeniu urlopu bezpłatnego. Okres 33 dni wypłaty wynagrodzenia należy liczyć po 
zakończeniu urlopu, tj. od 11 lipca 2013 r.

Ubezpieczenie zdrowotne podczas urlopu bezpłatnego
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku pracowników ustaje po 

upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia. Tym samym pracownik prze-
bywający na urlopie bezpłatnym zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych przez 30 dni. 
Po tym okresie nie ma prawa do ochrony ubezpieczeniowej z umowy o pracę. Wraz z nim 
prawo to tracą członkowie rodziny, których zgłosił on do ubezpieczenia zdrowotnego. Aby 
w dalszym ciągu mieć prawo do tych świadczeń, pracownik przebywający na urlopie bez-
płatnym powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny 
albo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jako członkowie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego mogą być zgłoszeni:
 ■  dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla 

którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukoń-
czenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, a w przypadku 
gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na 
równi – bez ograniczenia wieku,
 ■  małżonek,
 ■  wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 5 

pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Najczęściej do ubezpieczenia zdrowotnego pracownik może być zgłoszony przez współ-
małżonka. Jeżeli np. żona pracuje na umowę o pracę, a mąż będzie korzystać z urlopu 
bezpłatnego, mąż powinien być zgłoszony przez żonę do ubezpieczenia zdrowotnego 
jako członek rodziny. Zgłoszenie to odbywa się za pośrednictwem płatnika, czyli w tym 
przypadku pracodawcy żony, który składa raport ZUS ZCNA. Po zakończeniu urlopu, 
gdy np. małżonek ponownie uzyska tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, żona powinna 
za pośrednictwem swojego pracodawcy wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotne-
go. Wyrejestrowanie następuje przez ponowne złożenie druku ZUS ZCNA, ale w trybie 
wyrejestrowania. 

Zawarcie umowy z NFZ w okresie urlopu bezpłatnego
Jeżeli osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym nie może być zgłoszona jako członek 

rodziny (np. przez współmałżonka), bo jest np. osobą samotną, ma prawo ubezpieczyć się 
dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w oddziale Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ). Wiąże się to jednak z koniecznością opłacania za każdy miesiąc składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowane-
go miesięcznego dochodu, nie niższa jednak niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze 
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przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Od takiej podsta-
wy składka jest opłacana w wysokości 9%. 

Podstawa opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotnego ulega zmianie 
co 3 miesiące. 

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej 
przez tę osobę z NFZ, a ustanie ubezpieczenia następuje z dniem rozwiązania umowy lub 
po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Umowa o dzieło i zlecenia podczas urlopu bezpłatnego
Jeżeli osoba, która przebywa na urlopie bezpłatnym, zawrze w tym okresie umowę 

o dzieło, nie jest objęta żadnymi ubezpieczeniami z tego tytułu – ani społecznymi, ani 
zdrowotnym. Nie ma znaczenia, że umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym praco-
dawcą lub jest wykonywana na jego rzecz. Od wypłacanego wynagrodzenia żadne skład-
ki nie są naliczane. 

W okresie wykonywania umowy o dzieło osoba może przystąpić do dobrowolnych ubez-
pieczeń emerytalnego i rentowych oraz samodzielnie opłacać za siebie składki. Podstawą 

do naliczania tych składek jest zadeklaro-
wana kwota, nie niższa niż minimalne wy-
nagrodzenie. Składki na te ubezpieczenia 
naliczone od minimalnej podstawy wyno-
szą w 2013 r. 440,32 zł (1600 zł x 19,52% + 
+ 1600 zł x 8%).

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku 
zawarcia umowy zlecenia w czasie urlopu 
bezpłatnego. Zatrudnienie na tej podsta-
wie spowoduje, że będzie to jedyny tytuł do 

ubez pieczeń zleceniobiorcy. Z umowy zlecenia pracownik na urlopie bezpłatnym będzie pod-
legał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowot-
nemu. Dobrowolne będzie ubezpieczenie chorobowe. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne w przypadku zawarcia umowy zlecenia stanowi przy-
chód otrzymywany w związku z wykonywaniem takiej 
umowy, jeżeli odpłatność za nią została ustalona kwo-

towo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowo albo prowizyjnie (art. 18 ust. 3 usta-
wy systemowej). Pracownik, któremu pracodawca udzielił urlopu bezpłatnego i w tym 
okresie zawarł ze swoim pracodawcą umowę zlecenia, będzie podlegał ubezpiecze-
niom jako zleceniobiorca. Nie ma przy tym znaczenia, że w dalszym ciągu pozosta-
je w stosunku pracy. W takim przypadku nie ma bowiem zastosowania art. 8 ust. 2a 
ustawy systemowej, zgodnie z którym za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się 
także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z własnym 

UWAGA!
Wykonawca umowy o dzieło, który nie ma żadne-
go tytułu do ubezpieczeń emerytalno-rentowych, 
może dobrowolnie opłacać składki na te ubezpie-
czenia od kwoty wynoszącej co najmniej minimal-
ne wynagrodzenie.

Zobacz  e-Poradnik „Zatrudnianie 
zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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pracodawcą lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, 
z którym pozostaje w stosunku pracy.

W okresie urlopu bezpłatnego umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem przeby-
wającym na urlopie bezpłatnym nie jest do celów opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne traktowana jak umowa o pracę, lecz jak umowa zlecenia.

Dlatego zatrudniona osoba powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx.

Jeżeli umowa zlecenia zostanie zawarta na dłuższy okres, np. 4 miesięcy, a urlop bezpłat-
ny został udzielony na okres np. 3 miesięcy i po jego upływie pracownik powraca do pracy, 
ale nadal wykonuje (równocześnie) umowę zlecenia (na rzecz innego podmiotu niż własny 
pracodawca), powstaje zbieg tytułów do ubezpieczeń, tj. z umowy o pracę oraz ze zlecenia. 

PRZYKŁAD
Jan D. jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ABC spółka z o.o. Od 1 lipca 
do 31 sierpnia 2013 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. W czasie tego urlopu zawarł 
umowę zlecenia z XYZ spółką jawną na okres od 20 lipca do 31 grudnia 2013 r. 
W okresie od 20 lipca do 31 sierpnia 2013 r. Jan D. podlega z umowy zlecenia obowiąz-
kowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. 
W tym okresie może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Od 1 września do 31 grudnia 2013 r. będzie obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom 
z umowy o pracę, a z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą miały 
dla niego charakter dobrowolny, przy czym składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie 
obowiązkowa. W tym okresie Jan D. nie będzie mógł przystąpić dobrowolnie do ubez-
pieczenia chorobowego. 
W takim przypadku płatnik składek (zleceniodawca) od 20 lipca 2013 r. powinien zgło-
sić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA 
z kodem 04 11 xx. Wyrejestrowania z tych ubezpieczeń powinien dokonać z datą 
1 września 2013 r. na formularzu ZUS ZWUA. 
Od 1 września 2013 r. zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony:
 ■  na formularzu ZUS ZZA – do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli z umowy zlecenia nie 
będzie chciał podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub 
w przeciwnym przypadku
 ■  na formularzu ZUS ZUA – do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych 
oraz do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

PRZYKŁAD 
Tomasz U. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat w spółce 
z o.o. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Od 1 sierp-
nia 2013 r. pracodawca zatrudnił Tomasza U. na umowę zlecenia na okres do 31 grud-
nia 2013 r. W takiej sytuacji spółka powinna złożyć za Tomasza U. formularz ZUS ZUA 
z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla umowy zlecenia, tj. 04 11 xx. Tomasz U. 
nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
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Od 1 września 2013 r. Tomasz U. wraca do pracy i od tego dnia będzie wykonywał umo-
wę o pracę oraz równolegle umowę zlecenia. Umowa zlecenia będzie wykonywana na 
rzecz własnego pracodawcy i w związku z tym nie stanowi odrębnego tytułu do ubez-
pieczeń. Płatnik powinien zatem złożyć formularz ZUS ZWUA (z kodem tytułu ubezpie-
czenia 04 11 xx) i wyrejestrować Tomasz U. z datą 1 września 2013 r. z ubezpieczeń, do 
których został zgłoszony z umowy zlecenia. 
Zakładając, że wynagrodzenie z umowy zlecenia, jakie Tomasz U. uzyskał za sierpień 
2013 r., będzie wynosiło 1000 zł i zostanie mu ono wypłacone we wrześniu oraz w tym 
samym miesiącu pracownik otrzyma wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości 
2000 zł, płatnik powinien złożyć za niego następujące dokumenty rozliczeniowe:
 ■  raport ZUS RCA z kodem 30 00 xx, w którym jako podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne należy wykazać 1000 zł, a jako podstawę wymiaru składki 
na ubezpieczenie zdrowotne – 887,40 zł, tj. 1000 zł – 112,60 zł (składki na ubezpiecze-
nia emerytalno-rentowe) i od tych kwot naliczyć należne składki,
 ■  raport ZUS RCA z kodem 01 10 xx, w którym jako podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne należy wykazać 2000 zł, a jako podstawę wymiaru składki 
na ubezpieczenie zdrowotne – 1725,80 zł, tj. 2000 zł – 274,20 zł (składki na ubezpie-
czenia społeczne).

Działalność gospodarcza na urlopie bezpłatnym
Jeżeli pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym rozpoczyna w tym okresie prowa-

dzenie działalności gospodarczej, z tytułu działalności podlega obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolne dla niego jest 

tylko ubezpieczenie chorobowe. 
Ubezpieczenia te mają charakter obowiązkowy wyłącz-

nie w okresie, gdy nie ma innego tytułu do ubezpieczeń. 
Jeżeli urlop bezpłatny zakończył się i pracownik wróci do 

pracy, a działalność gospodarcza będzie w dalszym ciągu równolegle prowadzona, z tytułu tej 
działalności składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą miały dobrowolny charakter, 
jeżeli wynagrodzenie pracownika będzie równe co najmniej minimalnej płacy. Obowiązkowa 
będzie wówczas wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Urlop bezpłatny na kilka dni
Urlop bezpłatny udzielony nawet na kilka dni powoduje, że w tym okresie pracownik nie 

podlega żadnym ubezpieczeniom ze stosunku pracy i tym samym ma on obowiązek opła-
cania składek z innego tytułu (niż umowa o pracę), jeżeli w tym okresie powstał taki tytuł. 
Fakt, że w tym miesiącu wynagrodzenie pracownika jest wyższe od minimalnego wynagro-
dzenia, nie zwalnia go z obowiązku podlegania ubezpieczeniom z tego dodatkowego tytułu.

PRZYKŁAD
Michał C. jest zatrudniony od 1 stycznia 2013 r. w ABC spółka z o.o. na podstawie 
umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł. Jednocześnie od 3 lat 

Zobacz  e-Poradnik „Składki na ZUS 
przedsiębiorców” dostępny w Bibliotece 
INFOR FK na www.inforfk.pl
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wykonuje umowę zlecenia w innej firmie, a jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 
3000 zł. Z umowy zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Od 1 do 20 sierpnia 2013 r. Michał C. przebywał na urlopie bezpłatnym. W sierpniu 
2013 r. z umowy o pracę otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Mimo że wy-
nagrodzenie, jakie otrzymał za ten okres, jest wyższe od kwoty minimalnego wynagro-
dzenia, Michał C. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy zlece-
nia. W konsekwencji powinien poinformować o tym płatnika składek (zleceniodawcę). 
Zleceniodawca powinien z datą 1 sierpnia 2013 r. wyrejestrować Michała C. z ubezpie-
czenia zdrowotnego (na formularzu ZUS ZWUA) i od tego dnia zgłosić go (na formularzu 
ZUS ZUA) z umowy zlecenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotne-
go. Następnie płatnik powinien złożyć druk ZUS ZWUA i z datą 21 sierpnia wyrejestro-
wać go z tych ubezpieczeń oraz z tym samym dniem ponownie zgłosić do ubezpiecze-
nia zdrowotnego z umowy zlecenia (na formularzu ZUS ZZA).
Składając dokumenty rozliczeniowe za sierpień 2013 r. zleceniodawca w raporcie 
ZUS RCA jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinien wyka-
zać kwotę 1935,48 zł (3000 zł : 31 x 20), a na ubezpieczenie zdrowotne 2782,06 zł (3000 zł 
– 217,94 zł, tj. 1935,48 zł x 11,26% (składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe). 

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 8 ust. 2a, art. 9, art. 18 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

– j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983

 ● art. 5 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 879

 ● art. 4 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 747

 ● art. 92, art. 1741 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 896

Michał Jarosik –  prawnik, autor  wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia zdrowotnego 1cc9b09d-cb46-4bde-9d6d-194151bb342f

CZYTAJ TAKŻE 

„Jak urlop bezpłatny wpływa na uwzględnianie składników za okresy kwartalne i roczne 
w podstawie wymiaru zasiłku” – Snp nr 10/2011; dostępny na www.snp.infor.pl

Od 1 września 2013 r. wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2013 r. zmie-
niły się m.in.:
✔  maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  –  9031,28 zł;
✔  podstawa wpłaty na PFRON - 3612,51 zł;
✔  podstawa do obliczenia wynagrodzenia pracownika młodocianego – 3612,51 zł.

    SPOSÓB NA PŁACE PRZYPOMINA!
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>> składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie, podstawa wymiaru składki, emerytura, renta

1.  Jak wypełnić ZUS Rp-7, jeżeli pracownik 
otrzymał składnik wynagrodzenia 
za dany rok w roku następnym i przekroczył 
30-krotność

Przepisy prawa pracy nie zobowiązują pracodawcy do wydania zaświad-
czenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) z chwilą rozwiąza-
nia stosunku pracy. Jeżeli jednak zwalniany lub były pracownik wystąpi 
do pracodawcy o wystawienie tego dokumentu, to zatrudniający musi 
uwzględnić taki wniosek. Za wystawienie zaświadczenia niezgodnego 
z prawdą pracodawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą w odpo-
wiednich przepisach prawa. 

W razie braku pracodawcy obowiązek wystawienia ZUS Rp-7 przechodzi odpowiednio na 
jego następcę prawnego, syndyka lub likwidatora.

Obowiązek wydania formularza Rp-7 wynika z art. 125a ustawy emerytalnej, który stano-
wi, że płatnicy składek są zobowiązani do wystawiania zaświadczeń o wysokości przychodu 
stanowiącego podstawę wymiaru składek, a także innych świadczeń, które są uwzględniane 
przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty.

Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przy-
chodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub 
renty są:
 ■ zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, 
 ■ legitymacja ubezpieczeniowa lub
 ■ inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, 

przychodu lub uposażenia,
 ■ zaświadczenie z zakładu karnego lub aresztu śledczego potwierdzające wysokość wyna-

grodzenia za okres pracy wykonywanej w czasie pozbawienia wolności lub tymczasowego 
aresztowania – w przypadku osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowa-
nych (§ 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. 
w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe – Dz.U. z 2011 r. Nr 237, 
poz. 1412). 

Jednym z podstawowych dokumentów, na podstawie których ZUS ustala wysokość świad-
czeń emerytalno-rentowych dla pracowników, jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagro-
dzeniu, sporządzane na określonym przez ZUS formularzu Rp-7. Wypełniając ten dokument 
pracodawca powinien zadbać o to, aby został on sporządzony prawidłowo. Wszelkie nie-
prawidłowości mogą bowiem spowodować ewentualną nadpłatę lub niedopłatę świadczenia 
należnego ubezpieczonemu. 
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PRZYKŁAD
Była pracownica firmy ABC wystąpiła w sierpniu 2013 r. z wnioskiem o wydanie jej for-
mularza ZUS Rp-7 za okres zatrudnienia obejmujący lata 1999–2001. Oprócz wynagro-
dzenia zasadniczego pracownica otrzymywała premię kwartalną wypłacaną w miesiącu 
następnym po zakończeniu danego kwartału. Premię za IV kwartał danego roku otrzy-
mywała w styczniu następnego roku. W okresie zatrudnienia przychody pracownicy sta-
nowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe przekroczyły 
roczną podstawę wymiaru tych składek. 
W okresie zatrudnienia pracownicy wypłacono wynagrodzenie, które przedstawia 
tabela:

Rok/miesiąc
Płaca 

zasadnicza
Premia 

kwartalna

Podstawa wymiaru 
składek emerytalno-

rentowych

Łączne 
wynagrodzenie

1999/01 4429,00 0,00 4429,00 4429,00

1999/02 4429,00 4429,00 4429,00

1999/03 4429,00 4429,00 4429,00

1999/04 4429,00 0,00 4429,00 4429,00

1999/05 4429,00 4429,00 4429,00

1999/06 4429,00 4429,00 4429,00

1999/07 4429,00 1476,00 5905,00 5905,00

1999/08 4429,00 4429,00 4429,00

1999/09 4429,00 4429,00 4429,00

1999/10 4429,00 1476,00 5905,00 5905,00

1999/11 4429,00 3133,22 4429,00

1999/12 5079,00 0,00 5079,00

Suma: 53 798,00 2952,00 50 375,22 56 750,00

Rok/miesiąc
Płaca 

zasadnicza
Premia 

kwartalna

Podstawa wymiaru 
składek emerytalno-

rentowych

Łączne 
wynagrodzenie

1 2 3 4 5

2000/01 5220,00 7370,00 12 590,00 12 590,00

2000/02 5220,00 5220,00 5220,00

2000/03 5220,00 5220,00 5220,00

2000/04 5220,00 1740,00 6960,00 6960,00

2000/05 5220,00 5220,00 5220,00

2000/06 5220,00 5220,00 5220,00
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1 2 3 4 5

2000/07 5220,00 1740,00 6960,00 6960,00

2000/08 5220,00 5220,00 5220,00

2000/09 5220,00 2170,00 5220,00

2000/10 5220,00 1740,00 0,00 6960,00

2000/11 5220,00 0,00 5220,00

2000/12 5220,00 0,00 5220,00

Suma: 62 640,00 12 590,00 54 780,00 75 230,00

Rok/miesiąc
Płaca 

zasadnicza
Premia 

kwartalna

Podstawa wymiaru 
składek emerytalno-

rentowych

Łączne 
wynagrodzenie

2001/01 5400,00 1740,00 7140,00 7140,00

2001/02 5400,00 5400,00 5400,00

2001/03 5400,00 5400,00 5400,00

2001/04 5400,00 1620,00 7020,00 7020,00

2001/05 5400,00 5400,00 5400,00

2001/06 5400,00 5400,00 5400,00

2001/07 5400,00 1080,00 6480,00 6480,00

2001/08 5400,00 5400,00 5400,00

2001/09 5400,00 5400,00 5400,00

2001/10 5400,00 810,00 6210,00 6210,00

2001/11 5400,00 3690,00 5400,00

2001/12 5400,00 0,00 5400,00

Suma: 64 800,00 5250,00 62 940,00 70 050,00

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą nastąpiło 31 grudnia 2001 r. W styczniu 
2002 r. została jej wypłacona premia kwartalna za IV kwartał 2001 r. w kwocie 810 zł. 
Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty ZUS należy przyjąć wszystkie przy-
chody, od których był obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe (począwszy od 1 stycznia 1999 r.) lub na ubezpieczenie społeczne (do 31 grudnia 
1998 r.). Ponadto w podstawie wymiaru emerytur i rent uwzględnieniu podlega wyna-
grodzenie chorobowe oraz kwoty wypłaconych zasiłków: chorobowego, opiekuńczego, 
macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia 
wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego, a także wartość świadectw rekompen-
sacyjnych, kwoty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych lub stypendiów 
wypłaconych z Funduszu Pracy za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 



VII. ZASIŁKI I INNE ŚWIADCZENIA 57

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 9(48) 

Wypełniając formularz Rp-7 wynagrodzenie (lub jego składniki) stanowiące podstawę 
wymiaru składek, wypłacone po upływie danego roku, należy doliczyć do wynagrodze-
nia za rok, za który przysługują. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie okresu, 
za jaki przysługuje dana wypłata, dolicza się ją do roku, w którym została wypłacona 
(np. premia bilansowa, nagroda za osiągnięcia zawodowe).

Poszczególne składniki wynagrodzenia pracownika powinny być umieszczone w pkt 3 
zaświadczenia Rp-7 (tabela nr 1) w następujący sposób:

Nr kolumny Rodzaj przychodu

2 – składniki stałe łączna kwota stałych składników wynagrodzenia, 
tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, 
funkcyjny, służbowy

3 – składniki zmienne (w tym rodzaj) łączna kwota zmiennych lub uznaniowych skład-
ników wynagrodzenia, np. premie regulaminowe, 
nagrody za osiągnięcia zawodowe, trzynastki, wy-
nagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 
z podaniem nazwy składnika wynagrodzenia

4 – inne (w tym rodzaj) łączna kwota innych wypłat oraz ich rodzaj

5 – świadczenia w naturze (w tym rodzaj) łączna kwota równowartości świadczeń w naturze 
i ekwiwalentu za te świadczenia oraz rodzaj świad-
czenia

6 – wynagrodzenie za czas niezdolności 
do pracy – świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego wypłacone zamiast wynagro-
dzenia – przychodu

łączna kwota świadczeń pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego wypłaconych zamiast wyna-
grodzenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opie-
kuńczy, wyrównawczy, dodatek wyrównawczy, 
świadczenie wyrównawcze i rehabilitacyjne oraz 
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

7 – łączna kwota wynagrodzenia – przycho-
du – świadczeń pieniężnych – uposażenia

łączna kwota wszystkich składników wynagrodze-
nia

Roczną podstawę wymiaru składek, która od 1 stycznia 1999 r. jest równa 30-krotno-
ści prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, należy wykazać w kolumnie 2 z ko-
mentarzem „limit”, podając także miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie tego limi-
tu. Jeżeli za rok, w którym osiągnięto „limit”, zostały dokonane wypłaty (np. trzynastki) 
– dolicza się je do tego roku, za który przysługują, jeżeli w roku wypłaty stanowiły one 
podstawę wymiaru składek. Takie doliczenie powoduje jednak wyłączenie tych wypłat 
z limitu za rok, w którym je wypłacono.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w latach 
1999–2001 wynosiła:
 ■ w 1999 r.: 50 375,22 zł,
 ■ w 2000 r.: 54 780,00 zł,
 ■ w 2001 r.: 62 940,00 zł.
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W zaświadczeniu ZUS Rp-7 zarobki pracownicy należy wykazać w następujący sposób:

Nr kolumny Sposób wypełnienia

1 – rok kalendarzowy 1999 r. 2000 r. 2001 r.

2 – składniki stałe 47 423,22 zł (4429 zł x 
10 m-cy + 3133,22 zł wy-
nagrodzenie za listopad 
w części brakującej do 
osiągnięcia „limitu”) – 
z podaniem w rubryce: 
„limit listopad 1999 r.”

43 930 zł (5220 zł x 
8 m-cy + 2170 zł – wyna-
grodzenie za wrzesień 
w części brakującej do 
osiągnięcia „limitu”) – 
z podaniem w rubryce: 
„limit wrzesień 2000 r.”

57 690 zł (5400 zł x 
10 m-cy + 3690 zł – wy-
nagrodzenie za listopad 
w części brakującej do 
osiągnięcia „limitu”) – 
z podaniem w rubryce: 
„limit listopad 2001 r.”

3 – składniki zmien-
ne

10 322 zł (1476 zł + 
1476 zł + 7370 zł) – 
premia kwartalna wy-
płacona za kwartały 
1999 r. (z podaniem 
w rubryce „rodzaj”: wy-
płacona w lipcu i paź-
dzierniku 1999 r. oraz 
w styczniu 2000 r.) 

5220 zł (1740 zł x 
4 m-ce) – premia kwar-
talna wypłacona za 
kwartały 2000 r. (z po-
daniem w rubryce „ro-
dzaj”: wypłacona w: 
kwietniu, lipcu, paź-
dzierniku 2000 r. oraz 
w styczniu 2001 r.) 

4320 zł (1620 zł + 1080 zł 
+ 810 zł + 810 zł) – pre-
mia kwartalna wypłaco-
na za kwartały 2001 r. 
(z podaniem w rubry-
ce „rodzaj”: wypłacona 
w: kwietniu, lipcu, paź-
dzierniku 2001 r. oraz 
w styczniu 2002 r.) 

4 – inne 6374,78 zł (56 750 zł, 
tj. wynagrodzenie wy-
płacone w 1999 r. – 
50 375,22 zł, tj. kwo-
ta rocznego limitu 
w 1999 r., z podaniem 
w rubryce „rodzaj” ubez-
pieczenie wypadkowe)

20 450 zł (75 230 zł, tj. wy-
nagrodzenie wypłacone 
w 2000 r. – 54 780 zł, 
tj. kwota rocznego limi-
tu w 2000 r., z podaniem 
w rubryce „rodzaj” ubez-
pieczenie wypadkowe)

7110 zł (70 050 zł, tj. wy-
nagrodzenie wypłaco-
ne w 2001 r. – 62 940 zł, 
tj. kwota rocznego li-
mitu w 2001 r., z po-
daniem w rubryce „ro-
dzaj” ubezpieczenie 
wypadkowe)

5 – świadczenia 
w naturze

rubrykę należy po-
zostawić pustą (pra-
cownik w 1999 r. nie 
otrzymał świadczeń 
w naturze)

rubrykę należy po-
zostawić pustą (pra-
cownik w 2000 r. nie 
otrzymał świadczeń 
w naturze)

rubrykę należy po-
zostawić pustą (pra-
cownik w 2001 r. nie 
otrzymał świadczeń 
w naturze)

6 – wynagrodzenie 
za czas niezdolności 
do pracy – świadcze-
nia z ubezpieczenia 
społecznego wypła-
cone zamiast wyna-
grodzenia – przy-
chodu

rubrykę należy po-
zostawić pustą (pra-
cownik w 1999 r. nie 
otrzymał świadczeń 
chorobowych)

rubrykę należy po-
zostawić pustą (pra-
cownik w 2000 r. nie 
otrzymał świadczeń 
chorobowych)

rubrykę należy po-
zostawić pustą (pra-
cownik w 2001 r. nie 
otrzymał świadczeń 
chorobowych)

7 – łączna kwota wy-
nagrodzenia – przy-
chodu – świadczeń 
pieniężnych – upo-
sażenia

64 120 zł (suma ko-
lumn: od 2 do 6)

69 600 zł (suma ko-
lumn: od 2 do 6)

69 120 zł (suma ko-
lumn: od 2 do 6)
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Dodatkowo w punkcie 6 zaświadczenia (dodatkowe informacje) należy umieścić infor-
mację, że wypłata premii za ostatni kwartał roku następowała w styczniu kolejnego roku.
Do podstawy wymiaru emerytury ZUS przyjmie:
 ■ za 1999 r. – 57 745,22 zł (tj. 64 120 zł – 6374,78 zł), 
 ■ za 2000 r. – 49 150 zł (tj. 69 600 zł – 20 450 zł),
 ■ za 2001 r. – 62 010 zł (tj. 69 120 zł – 7110 zł).

Wynika to z tego, że jeżeli ubezpieczony opłacił składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe od kwoty rocznej podstawy wymiaru składek obowiązującej dla 
danego roku, to wówczas doliczenie przychodów uzyskanych przez tego ubez-
pieczonego w roku, w którym osiągnął limit, do roku, za który zostały wypłacone, 
np. premii kwartalnej wypłaconej za ostatni kwartał danego roku w roku następ-
nym, powoduje konieczność wyłączenia tych wypłat z roku, w którym ubezpieczo-
ny osiągnął limit. 

Tabela 1 pkt 3 zaświadczenia ZUS Rp-7

Rok 
kalenda-
rzowy

Wynagrodzenie - przychód (dochód) - uposażenie* Wynagro-
dzenie za 
czas nie-
dolności 
do pracy, 

świadczenie 
z ubezpie-
czenia spo-
łecznego

Łączna 
kwota 

wynagro-
dzenia 

zł

Składniki 
stałe zł

Składniki zmienne Inne
Świadczenia 
w naturze 

kwota zł rodzaj kwota zł rodzaj kwota zł rodzaj

1 2 3 4 5 6 7
(2+3+4+5+6)

1999 47 423,22 
(limit 
11.1999)

10 322,00 premia 
kwartalna

6374,78 ubezpiecze-
nie wypad-
kowe

   64 120,00

2000 43 930,00 
(limit 
09.2000)

5220,00 premia 
kwartalna

20 450,00 ubezpiecze-
nie wypad-
kowe

   69 600,00

2001 57 690,00 
(limit  
11.2001)

4320,00 premia 
kwartalna

7110,00 ubezpiecze-
nie wypad-
kowe

   69 120,00

W praktyce, jeżeli np. pracownik nie otrzymywał oskładkowanych świadczeń w natu-
rze, to kolumnę 5 pracodawca może wykorzystać w celu wykazania innego świadcze-
nia, jeżeli spowoduje to bardziej czytelne przedstawienie danych (w tabeli 2 kolumna 
5 została wykorzystana na wykazanie kwot premii wypłaconych za dany rok w roku 
następnym). 
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Tabela 2

Rok 
kalenda-
rzowy

Wynagrodzenie - przychód (dochód) - uposażenie* Wynagro-
dzenie za 
czas nie-
dolności 
do pracy, 
świadcze-
nie z ubez-
pieczenia 
społecz-

nego

Łączna 
kwota 

wynagro-
dzenia 

zł

Składniki 
stałe zł

Składniki zmienne Inne

Premia kwartalna 
wypłacona za dany 
rok w roku następ-

nym 

kwota zł rodzaj kwota zł rodzaj kwota zł rodzaj

1 2 3 4 5 6 7
(2+3+4+5+6)

1999 47 423,22 
(limit 
11.1999)

2952,00 premia 
kwartalna

6374,78 ubezpiecze-
nie wypad-
kowe

 7370,00 premia za 
IV kw. wy-
płacona 
w 2000 r.

 64 120,00

2000 43 930,00 
(limit 
09.2000)

3480,00 premia 
kwartalna

20 450,00 ubezpiecze-
nie wypad-
kowe

 1740,00 premia za 
IV kw. wy-
płacona
w 2001 r.

  69 600,00

2001 57 690,00 
(limit  
11.2001)

3510,00 premia 
kwartalna

7110,00 ubezpiecze-
nie wypad-
kowe

 810,00 premia za 
IV kw. wy-
płacona
w 2002 r.

 69 120,00

PODSTAWA PRAWNA:
 ● § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania 

o świadczenia emerytalno-rentowe – Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412

 ● art. 15 ust. 1, art. 125a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
– j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 786

3de738a3-7f1b-4cf5-b2b7-2ecb22dde5da

Aldona Salamon –  specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, praktyk 
z wieloletnim stażem w dziale personalnym, autorka wielu publikacji 
i artykułów 

CZYTAJ TAKŻE

„Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika przechodzącego na emeryturę lub 
rentę” – Snp nr 5/2013; dostępny na www.snp.infor.pl 
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>> praca tymczasowa, zasiłek chorobowy

2.  Ustalanie zasiłku chorobowego 
dla pracowników tymczasowych 
na innych zasadach 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługu-
jących pracownikom tymczasowym mają zastosowanie ogólne zasady 
ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Odrębności wynikające ze specy-
fiki pracy tymczasowej dotyczą m.in. uzupełniania wynagrodzenia, któ-
rego dokonuje się do okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę 
tymczasową.

Pracownikom tymczasowym, tak jak pozostałym pracownikom, przysługuje wyna-
grodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 lub od-
powiednio do 14 dni w roku kalendarzowym (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Za okres 
od 34. lub odpowiednio od 15. dnia niezdolności do pracy pracownik tymczasowy ma 
prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do 
pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo jest skutkiem choroby zawo-

dowej, pracownikowi tymczasowemu przy-
sługuje od pierwszego dnia niezdolności do 
pracy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
wypadkowego. Podstawa wymiaru zasiłku 
chorobowego tych pracowników jest usta-
lana, co do zasady, jak w przypadku ogółu 
pracowników. 

Niekorzystny, przy ustalaniu świadczeń 
chorobowych dla tej grupy zatrudnionych, 
w porównaniu do pracowników wykonujących 

pracę w ramach kodeksowego stosunku pracy, jest sposób ustalania stawki za 1 dzień nie-
zdolności do pracy. Z uwagi na brak regulacji dotyczącej uzupełniania wynagrodzenia sta-
nowiącego podstawę wymiaru świadczeń chorobowych tylko do okresu, na jaki miała trwać 
umowa (czyli również za krótszy niż miesiąc), podstawę wymiaru należy podzielić przez 
30 (art. 11 ust. 5 ustawy zasiłkowej). Potwierdził to ZUS w odpowiedzi na pytanie redakcji 
„Sposobu na płace”. 

Podstawa wymiaru zasiłku przy zatrudnieniu na kolejne umowy 
o pracę 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi tymcza-

sowemu wykonującemu pracę na podstawie kolejno następujących po sobie umów 
o pracę zawartych z tą samą agencją pracy tymczasowej (nawet na rzecz różnych 

UWAGA!
Aby uzyskać stawkę za 1 dzień niezdolności do pra-
cy dla pracownika tymczasowego, wynagrodzenie 
uzupełnione do czasu trwania umowy w danym 
miesiącu (bez względu na długość) należy podzie-
lić przez 30.
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pracodawców-użytkowników) wynagro-
dzenie wypłacone z tytułu każdej z umów 
podlega sumowaniu, jeżeli między po-
szczególnymi umowami o pracę nie było 
przerwy albo przerwa przypadała na dni 
ustawowo wolne od pracy. 

PRZYKŁAD 
Marcin F. zatrudniony jako pracownik tymczasowy był niezdolny do pracy od 12 do 
16 sierpnia 2013 r., nabywając za ten okres prawo do wynagrodzenia chorobowego. 
Pracownik był zatrudniony w okresach: 
 ■ od 6 do 24 maja (25 maja – sobota, 26 maja – niedziela),
 ■ od 27 maja do 29 czerwca (30 czerwca – niedziela),
 ■ od 1 lipca do 10 sierpnia, 
 ■ od 11 sierpnia do 30 września 2013 r. (aktualnie trwająca umowa o pracę 
tymczasową). 

Umowy o pracę na wskazane okresy były zawierane na rzecz różnych pracodawców-
-użytkowników. Ustalając podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należnego pra-
cownikowi w sierpniu pracodawca (agencja) nie powinien uwzględniać wynagrodzenia 
z tytułu pierwszej umowy o pracę tymczasową zawartej na okres od 6 do 24 maja, po-
nieważ przerwa między pierwszą a drugą umową obejmowała nie tylko dzień ustawowo 
wolny od pracy – niedzielę, ale także przypadała w sobotę. Nieprzerwanym okresem 
zatrudnienia tego pracownika jest okres od 27 maja do 30 września, ponieważ przerwa 
między drugą a trzecią umową przypadała na dzień ustawowo wolny od pracy (niedzie-
la), a między ostatnimi umowami nie było przerwy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru 
zasiłku wynagrodzenie wypłacone z tytułu trzech ostatnich umów podlega sumowaniu, 
a zatem podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie pracownika za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia, tj. za czer-
wiec i za lipiec. 

Podstawa wymiaru zasiłku przed upływem pierwszego miesiąca 
zatrudnienia 
Jeśli niezdolność do pracy powstanie w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpiecze-

nia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku należy ustalać na podstawie wynagrodzenia za 
ten miesiąc. Jeżeli pracownik tymczasowy zachoruje w pierwszym miesiącu pracy, a okres, 
na jaki została zawarta umowa o pracę, jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy, wówczas 
z uwagi na specyfikę pracy tymczasowej należy stosować szczególne zasady uzupełniania 
wynagrodzenia. W przypadku pracownika tymczasowego jego wynagrodzenie powinno być 
uzupełnione jedynie do okresu, na który została zawarta umowa o pracę tymczasową, z ty-
tułu której powstało prawo do zasiłku. Jako ciągłość zatrudnienia należy traktować nastę-
pujące kolejno po sobie umowy o pracę, jeżeli między umowami nie było dnia przerwy lub 
była przerwa, ale przypadała na dni ustawowo wolne od pracy. 

UWAGA!
Przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od 
pracy nie należy traktować jak przerwy w zatrudnie-
niu pracownika tymczasowego. 
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PRZYKŁAD 
Z Krzysztofem P. zatrudnionym jako pracownik tymczasowy zawarto umowy na okresy: 
 ■ od 2 do 10 sierpnia (11 sierpnia – niedziela) – 6 dni roboczych,
 ■ od 12 do 26 sierpnia – 10 dni roboczych. 

Umowy o pracę były zawierane na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika. Z tytu-
łu pierwszej umowy o pracę tymczasową pracownik otrzymał wynagrodzenie zmienne 
w kwocie 450 zł (po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne – 388,30 zł), 
a z tytułu drugiej umowy wynagrodzenie zmienne w kwocie 1080 zł (po pomniejsze-
niu o składki na ubezpieczenia społeczne – 931,93 zł). Pracownik stał się niezdolny 
do pracy w czasie trwania drugiej umowy o pracę i dostarczył zwolnienie lekarskie na 
okres od 22 do 23 sierpnia (2 dni), nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia 
chorobowego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego agencja 
powinna uwzględnić wynagrodzenie z tytułu wykonywania obu umów o pracę tymcza-
sową, ponieważ przerwa między nimi przypadała na dzień ustawowo wolny od pracy. 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego wynagrodzenie wypłaco-
ne z tytułu tych umów podlega uzupełnieniu do kwoty, którą pracownik tymczasowy 
otrzymałby za wszystkie dni, na które umowy były zawarte. Ponieważ z tytułu obu umów 
pracownik tymczasowy otrzymał wynagrodzenie zmienne, uzupełnienie tego wynagro-
dzenia będzie polegało na podzieleniu wynagrodzenia uzyskanego za przepracowane 
dni robocze przez liczbę dni przepracowanych, a następnie pomnożeniu przez liczbę 
dni, jaką pracownik przepracowałby w ramach obowiązującego go rozkładu czasu pra-
cy. Wynagrodzenie pracownika po uzupełnieniu wyniesie zatem 1508,80 zł, co wynika 
z wyliczenia: 
 ■ (388,30 zł + 931,93 zł) : 14 (liczba dni przepracowanych) = 94,30 zł, 
 ■ 94,30 zł x 16 (liczba dni roboczych, jaką pracownik przepracowałby, gdyby nie cho-
rował) = 1508,80 zł. 

Ustalona w ten sposób podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwotę 
wynagrodzenia pracownika tymczasowego, jaką otrzymałby, gdyby był obecny w pracy 
przez wszystkie dni trwania drugiej umowy o pracę. 
Gdyby pracownik tymczasowy wykonywał pracę na rzecz różnych pracodawców-użyt-
kowników i zasady wynagradzania z tytułu poszczególnych umów o pracę byłyby różne 
(różne składniki wynagrodzenia lub różne zasady ich wypłaty), to w przypadku koniecz-
ności uzupełnienia wynagrodzenia należałoby je uzupełnić odrębnie z tytułu każdej 
umowy. 

Niezdolność do pracy w drugim miesiącu zatrudnienia 
Jeżeli pracownik tymczasowy został zatrudniony w trakcie miesiąca kalendarzowego i stał 

się niezdolny do pracy w następnym miesiącu, wówczas podstawę wymiaru zasiłku należy 
ustalać na podstawie wynagrodzenia za miesiąc kalendarzowy, w którym powstała niezdol-
ność do pracy. Wynagrodzenie pracownika tymczasowego powinno być uzupełnione do 
kwoty, którą pracownik otrzymałby za dni trwania umowy (lub umów) o pracę tymczasową 
w tym miesiącu. 
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PRZYKŁAD 
Jeden z pracowników tymczasowych, z którym umowa o pracę tymczasową została 
zawarta na okres od 22 lipca do 22 sierpnia 2013 r., był niezdolny do pracy od 11 do 
14 sierpnia i z tego tytułu ma prawo do zasiłku chorobowego, gdyż w tym roku wykorzy-
stał okres 33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Za sierpień pracownik otrzymał 
wynagrodzenie określone stawką godzinową (14,50 zł/godz.) w kwocie 1276 zł za 88 go-
dzin przepracowanych (po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne 1101,06 zł). 
W okresie od 1 do 22 sierpnia wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika wyniósł 
15 dni, tj. 120 godzin. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysłu-
gującego pracownikowi pracodawca (agencja) powinien uwzględnić wynagrodzenie za 
sierpień po uzupełnieniu do kwoty, którą pracownik tymczasowy otrzymałby, gdyby nie 
chorował, a więc za dni, na które była zawarta umowa w sierpniu. Ponieważ pracownik 
otrzymuje wynagrodzenie stałe (stawka godzinowa), jego uzupełnienie będzie polegać 
na przyjęciu kwoty z umowy o pracę. W sierpniu pracownik przepracował 88 godzin, 
a powinien przepracować 120 godzin. Uzupełnione wynagrodzenie wyniesie 1740 zł 
(14,50 zł x 120 godzin), a po pomniejszeniu o składki ZUS – 1501,45 zł (1740 zł – (1740 zł 
x 13,71%) i będzie stanowić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego 
pracownikowi za sierpień. 

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika tymczasowego 

mają zastosowanie przepisy art. 36–47 ustawy zasiłkowej, w tym m.in. regulacja dotycząca 
minimalnej podstawy wymiaru zasiłku. 

Oznacza to, że podstawa wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi tymczasowe-
mu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą wysokości 13,71% tego 
wynagrodzenia (lub odpowiednio od 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, po pomniej-
szeniu o kwotę odpowiadającą wysokości 13,71% tego wynagrodzenia – w przypadku pra-
cowników w pierwszym roku pracy). W sytuacji gdy pracownicy są zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy. 

Jeżeli w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, umowa o pracę tym-
czasową była zawarta na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, kwota minimalnego 
wynagrodzenia powinna być ustalona odpowiednio do okresu trwania umowy o pracę 
w tym miesiącu. 

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, kwota minimalnej podstawy wymiaru zasiłku powinna być 
ustalona w następujący sposób: 

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę (odpowiednia do stażu pracy) pomniejszona o kwotę odpowiadającą 13,71%, podzielona 
przez liczbę dni roboczych w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy i pomno-
żona przez liczbę dni roboczych trwania umowy (umów), z tytułu której powstało prawo do 
zasiłku. 
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Jeżeli zatem w miesiącu wystąpienia absencji chorobowej umowa trwała niepełny mie-
siąc, to ustalając minimalną podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika tymczasowego na-
leży posłużyć się wzorem: 

MPW = MW : LDR x LDU 
gdzie: 
MPW –  minimalna podstawa wymiaru zasiłku, 
MW  – kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o składki finansowane przez pracownika, 
LDR – liczba dni roboczych w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, 
LDU – liczba dni roboczych trwania umowy (umów), z tytułu której (których) powstało prawo 
do świadczenia chorobowego. 

PRZYKŁAD 
Agencja pracy tymczasowej zatrudniła na okres od 1 do 20 sierpnia 2013 r. pracownika 
tymczasowego z 5-letnim stażem pracy. Za okres od 16 do 20 sierpnia pracownik nabył 
prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru świad-
czenia (posiada wymagany okres wyczekiwania). Podstawę wymiaru przysługującego 
mu świadczenia chorobowego stanowi uzupełnione wynagrodzenie za sierpień, tj. wy-
nagrodzenie, jakie pracownik uzyskałby, gdyby przepracował wszystkie dni robocze 
przypadające w okresie od 1 do 20 sierpnia (13 dni roboczych), w wysokości 1144 zł 
(po pomniejszeniu o składki ZUS – 987,16 zł). Aby ustalić minimalną podstawę wymiaru 
świadczenia chorobowego, należy dokonać następującego wyliczenia: 
MPW = 1380,64 zł (1600 zł – (1600 zł x 13,71%) : 21 dni roboczych w sierpniu x 13 dni robo-
czych trwania umowy = 854,68 zł (minimalna podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika).
Ponieważ kwota 987,16 zł jest wyższa od minimalnej podstawy wymiaru 854,68 zł, po-
winna zostać przyjęta jako podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego. 
Tak ustaloną podstawę należy pomnożyć przez 80% i podzielić przez 30 dni, a uzyskaną 
stawkę pomnożyć przez liczbę dni niezdolności do pracy, tj. 987,16 zł x 80% = 789,73 zł :
: 30 = 26,32 zł; 26,32 zł x 5 dni = 131,60 zł. 

70534dc6-098a-4e56-a816-7a30a6b37047

PODSTAWA PRAWNA: 
 ● art. 11 ust. 5, art. 36–47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 747

 ● art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 896

Aldona Salamon –  specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, praktyk 
z wieloletnim stażem w dziale personalnym, autorka wielu publikacji 
i artykułów 

CZYTAJ TAKŻE

„Jakie są konsekwencje zatrudniania pracowników tymczasowych przez okres dłuższy niż 
dopuszczalny” – Snp nr 8/2012; dostępny na www.snp.infor.pl
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precyzyjnie przeszukuje setki 
tysięcy dokumentów

Kalendarium obowiązków
i zmian prawa

Komentarze ekspertów 
do zmian prawa

Bogaty zasób porad prawnych

Wideo-szkolenia

Audio-komentarze

E-poradniki

Najnowsze numery 
biuletynów wraz z dodatkami

Interpretacje

Nowości pod ręką

Encyklopedia księgowego

Narzędzia księgowych

Umowy

Prezent dla Ciebie

Aktywne formularze

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl



PREZENT ZA PRENUMERATÊ


